
Bescherm je huisdier tijdens een ramp

Noodpakketten voor vogels 
Er bestaan niet alleen noodpakketten voor mensen,  
ook voor huisdieren als vogels is het belangrijk 
goed voorbereid te zijn op een ramp.  Belangrijkst 
zijn de basisbehoeften: voedsel, water en warmte.

Maak twee noodpakketten klaar voor je vogel:

1. Een voor een gedwongen, kort verblijf thuis.

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

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

Controleer de pakketten regelmatig op 
houdbaarheidsdatum om ervoor te zorgen dat de 
voorraden nog goed zijn, vooral het voedsel, water 
en de medicijnen. Water moet elke zes maanden 
worden ververst.



Bescherm je huisdier tijdens een ramp

Checklist 
Overlevingsproducten:

Voedsel: minimaal drie dagen aan houdbaar vogelvoedsel in een 
lucht- en waterdichte bak.

Water: minimaal drie dagen aan water, naast het water dat je 
zelf nodig hebt. Ook heb je extra water nodig om schoon te 
maken.

Medicijnen: een voorraad extra medicijnen die je vogel nodig 
heeft in een waterdichte bak en tevens andere 
voedingssupplementen. 

Medisch dossier: kopieën van elk medisch en vaccinatie dossier in 
een waterdichte bak of hersluitbaar zakje, inclusief de naam en 
het telefoonnummer van je dierenarts.). 

EHBO: bespreek met je dierenarts welke andere materialen je 
nodig hebt die niet al in een gewone EHBO-doos zitten.

Deken: een deken om over de kooi te doen in de kooi evenals 
speelgoed kunnen helpen de stress te verminderen. 

Sanitaire voorzieningen: materiaal (zand) om de kooi mee te 
verschonen. Denk hierbij ook aan kranten, een keukenrol, plastic 
zakken, handschoenen en (verdunde) bleek om 
schoon te maken. 

Identificatie: 
Foto: zorg voor een recente foto van je vogel in een 
waterdichte bak en schrijf daarbij de herkenbare kenmerken, 
naam, geslacht, leeftijd, kleur en ras. Voeg ook een foto bij van 
je vogel en jou samen, als bewijs dat dit jouw vogel is.   

Back up: zorg voor een digitale back-up (e-mail, Dropbox) van 
de chipgegevens, medische documenten, contactgegevens en 
foto’s. 

Uitrusting: 

Handschoenen en elk ander soort uitrustig waarvan jij denkt dat het 
helpt om je vogel onder controle te houden in stressvolle situaties. 
De uitrusting moet stevig genoeg zijn zodat je vogel niet in paniek 
kan ontsnappen.

Reiskooi: hier kan je je vogel veilig mee vervoeren zonder dat hij 
kan ontsnappen. Houd er rekening mee dat een kartonnen 
reisdoos uit elkaar kan vallen. 

De reiskooi moet groot genoeg zijn voor je vogel om in te staan en 
zich in om te draaien. Ook moet de kooi goed geventileerd zijn. 
Zorg voor een (favoriet) speeltje zodat je huisdier zich veilig voelt. 
Zorg voor een hanger aan de reiskooi met daarop duidelijk zijn 
naam, jouw naam en telefoonnummer en eventueel adres. Zorg 
voor een extra hanger in het noodpakket.

http://protectyourpet.worldanimalprotection.org.au/wp-content/themes/protect-your-pets/library/media/Disaster_Pack_FIRST_AID_KIT.pdf
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Veilige opvangplekken
Het is belangrijk om te bedenken of je je vogel met je meeneemt tijdens 
een ramp en hoe je hem veilig houdt. Vaak zijn huisdieren niet 
toegestaan in evacuatiecentra, dus moet je een opvangadres of asiel  
vinden waar je vogel en jij (of alleen je vogel) naartoe kunnen gaan.

Opvangadres: spreek met een familielid of vriend(in) (die niet bij jou 
woont en al eerder voor je vogel heeft gezorgd) af of hij/zij voor je 
vogel 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 vogel voorzien van voedsel en water.

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

Asiel: maak een lijst van contactgegevens en adressen waar je 
vogel opgevangen kan worden (asielen, dierenartsen). Houd 
deze lijst bij je en zorg voor kopieën in je noodpakketten. 

Houd er rekening mee dat je bij de meeste opvangplekken het 
medische dossier van je huisdier moet laten zien, voordat je daar 
terecht kan. 

Bel zo snel mogelijk voor een reservering zodra je denkt dat je je 
huis moet verlaten.  

Oefen je plan
Oefen je vogel in de reiskooi te gaan, zodat dit zonder stress kan 
gebeuren en hij gewend raakt aan de kooi. 

Probeer ook in het donker te oefenen. Dit zorgt ervoor dat je 
sneller kan handelen als de ramp ‘s nachts plaatsvindt, of 
wanneer de stroom uitvalt.

Algemene voorwaarden: De informatie en aanbevelingen in deze noodpakketten zijn gebaseerd op de kennis van World Animal Protection 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 gezien moeten worden 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.




