
  

  

 

Entbeleid 2016 – 2017 DASSC-evenementen  
  

De laatste jaren wordt steeds meer geschreven over en onderzoek gedaan naar het nut van vaccineren 

versus titreren. De vraag die hierbij vaak wordt gesteld is of wij onze honden (en andere huisdieren) niet te 

vaak vaccineren.   

Aan de Algemene Ledenvergadering is daarom in 2015 een voorstel voor het toestaan van titreren voor 

Hepatitis, Parvo en Distemper voorgelegd. De leden hebben met grote meerderheid gestemd tegen het 

voorstel (4 voor en 15 tegen) en daarmee besloten dat honden die aanwezig zijn op DASSC-evenementen 

volgens vastgesteld schema geënt dienen te zijn tegen Rabiës, Weil, Parvo, Hepatitus, Distemper, 

Parainfluenza en Bordetella. Tijdens de ALV van juni 2016 is dit nog eens bevestigd. 
  

Frequentie van entingen  
• Kleine cocktail 1x per jaar  

• Grote cocktail 1x per 3 jaar  

• Rabiës 1x per 3 jaar of 1x per jaar (afhankelijk van het soort/merk vaccin)  

• Kennelhoest 1x per jaar  
  

1. Rabiës (hondsdolheid) komt niet voor in NL, maar wel in een aantal landen om ons heen. Als je met een 

huisdier de grens overgaat, zal de douane controleren of het dier is geënt tegen Rabiës. Ga je met de 

honden naar het buitenland of kom je vanuit het buitenland Nederland binnen, dan moet minimaal 3 

weken voordat je de grens overgaat gevaccineerd zijn. Afhankelijk van het merk vaccin, dient de Rabiës 

enting 1x per jaar of 1x per 3 jaar gegeven te worden. De dierenarts geeft in het paspoort de 

geldigheidsduur van de enting aan.  

  

2. De ziekte van Weil (Leptospirose) is voor alle honden gevaarlijk (lees: dodelijk). Voorheen werd 

gevaccineerd tegen 2 typen (L1 en L2), inmiddels zijn er ook vaccins met entstoffen tegen L3  

(Grippotyphosa) en L4 (Australis). De nieuwe enting (Lepto4) beschermt dus tegen meer Lepto-typen. 

Indien een hond voor het eerst met het nieuwe vaccin wordt geënt, dient er wel eenmalig geboost te 

worden. Dat houdt in dat binnen 4 weken na de eerste enting een 2e enting plaatsvindt. Wordt er niet 

geboost, dan is de bescherming tegen L3 en L4 onvoldoende. De DASSC stelt enting tegen Weil verplicht 

en tijdens de jaarlijkse entdag wordt geënt met Lepto4.   
  

3. Parvo-enting wordt 1x per 3 jaar gegeven. Als je in het eerste levensjaar van de hond dus een normaal 

schema aanhoudt, betekent dit dat de hond nog ± 3x in zijn leven geënt moet worden. De Parvo-enting 

zit tezamen met de enting tegen Hepatitis (ICH) en Distemper (CDV) in de grote cocktail enting. Parvo-

enting kan ook separaat worden gegeven, Hepatitis of Distemper entingen niet.  

 

4. Kennelhoest (Para-influenza en Bordetella) is niet direct dodelijk, maar wel besmettelijk. Dus zeker op 

plekken waar veel honden samenkomen (hondenschool, keuring, wedstrijden en gezamenlijke 

trainingen) is voldoende weerstand tegen kennelhoest bij alle honden belangrijk. Para-Influenza zit in de 

kleine cocktail die een hond jaarlijks krijgt. Bordetella wordt apart geënt door middel van een neusspray. 

Maar indien een hond daar niet tegen kan, is Bordetella enting ook mogelijk door middel van een prik, 

een enting via wangslijmvlies of (incidenteel) via het oogvocht.  
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