
Bescherm je huisdier tijdens een ramp

Noodpakketten voor vissen 
Er bestaan niet alleen noodpakketten voor mensen, 
maar ook voor vissen. Belangrijkst zijn de 
basisbehoeften – voedsel, water en warmte. 

Maak twee noodpakketten klaar voor je vissen: 

1. Een voor een gedwongen kort verblijf thuis.

2. Een als je snel moet vertrekken (evacuatiepakket).

Bewaar de pakketten op een makkelijke plek in huis 
zodat iedereen ze weet te vinden. 

Controleer de pakketten regelmatig op 
houdbaarheidsdatum om ervoor te zorgen dat de 
voorraden nog goed zijn.

Let op!
Vergeet tijdens een ramp nooit dat water en elektriciteit niet 
samengaan. Koppel de radiator, filters en lichten los voordat jij of 
anderen in contact komen met het water. Mocht het glas (op het punt 
staan om te) beschadigen, handel dan extreem voorzichtig met 
betrekking tot het aquarium. 



Bescherm je huisdier tijdens een ramp

Checklist 
Overlevingsproducten:

Voedsel: vissen kunnen tot wel twee weken zonder voedsel. 
Gestreste vissen eten normaal gesproken niet, dus het geven van 
extra voedsel leidt tot vervuiling in het aquarium. Zorg wel voor 
een voorraad aan vissenvoedsel. 

Water: zorg voor genoeg water om het aquarium (deels) mee te 
verversen. 

Sanitaire voorzieningen: bakken/emmers en geschikte plastic 
zakken om vissen mee te vervoeren. Zorg voor een fles ammonia 
remover en een luchtpomp op batterijen (inclusief batterijen en 
een waterslang). Denk hierbij ook aan oude handdoeken, 
kranten, een keukenrol, een netje en plastic zakken. 

Identificatie: 
ID-informatie: houd de ID-informatie in de transportcontainer of 
plastic zak, met daarop jouw naam en telefoonnummer. Houd een 
back-up in het noodpakket. Zorg ook voor een digitale back-up 
(e-mail, Dropbox). 

Uitrusting: 
Transportcontainer: hier kan je je vissen veilig mee vervoeren. De 
container moet groot genoeg zijn zodat je vissen goed kunnen 
zwemmen, des te groter des te beter, maar je moet het nog wel 
kunnen dragen. 

Grote plastic bakken (minstens 40 liter) met deksel kunnen als een 
goede transportcontainer dienen. Voer je vissen nooit in de 
transportcontainers, omdat dit het water vervuilt en je vissen kunnen 
doodgaan. 

Veilige opvangplekken
Opvangadres: spreek met een familielid of vriend(in) (die niet bij 
jou woont en al eerder voor je vissen heeft gezorgd) af of hij/zij 
voor je vissen kan zorgen.

Noteer hun volledige naam, adres en telefoonnummer en houd dit 
in een waterdichte bak in het noodpakket. Elke volwassene in je 
huishouden moet deze gegevens weten of bij zich houden. 

Laat je opvangadres en een buurman/vrouw zien waar het 
noodpakket is, voor het geval jij niet thuis bent als de ramp zich 
voordoet. Zo kunnen zij je vissen voorzien van voedsel.

Spreek af hoe je contact houdt.Spreek met degene die voor je 
vissen zorgt op een veilige plek af om de vissen weer op te halen.   

Algemene voorwaarden: De informatie en aanbevelingen in deze noodpakketten zijn gebaseerd op het inzicht van World Animal Protection in goede maatregelen omtrent noodplannen voor (huis)dieren. World Animal 
Protection zet zich in voor het publiceren van correcte informatie, maar garandeert niet dat de informatie volledig of up-to-date is. World Animal Protection is niet aansprakelijk voor elk soort verlies of schade (direct, indirect of als 
gevolg, voorzienbaar of niet) van een persoon of dier dat voortvloeit uit het gebruik van de gegeven informatie. 

Deze noodpakketten zijn van algemene aard en zijn niet bedoeld om een complete noodtoestand te dekken. In geen enkel geval zou deze informatie moeten worden gezien als een vervanging voor het advies dat een 
specialist zou geven. Neem contact op met uw dierenarts voor een specifiek advies met betrekking tot uw huisdier(en), ook voor tijdens een ramp.




