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Entingsbeleid DASSC 
 

De Algemene Leden Vergadering heeft besloten om alleen entingen voor Rabiës; Weil; Parvo, Hepatitus en Distemper 
(Cocktail) en Kennelhoest als geldig te beschouwen en geen titerbewijzen toe te laten. 
 
Dit betekent dus dat als je mee wil doen aan een wedstrijd of evenement van de DASSC, je hond(en) verplicht en 
controleerbaar (boekje) moet(en) zijn ingeënt tegen Rabiës, Weil, Cocktail en Kennelhoest. 
 
Uitgangspunt is dat we de kans op het overbrengen van ziektes tijdens een wedstrijdweekend of evenement tot een 
minimum willen beperken. Het mag nooit zo zijn dat de ene hond ziek wordt, omdat een andere hond op de stake-out 
niet goed is gevaccineerd. 
 
Het entingsbeleid houdt in: 
 
1. Alle honden dienen geldig ingeënt te zijn tegen de zogenaamde Cocktail-ziekten, Kennelhoest, Weil en Rabiës. Dit 
moet aantoonbaar zijn in het paspoort van de hond.  
 
2. Indien de hond niet aantoonbaar is geënt, dient de musher met zijn honden het wedstrijdterrein te verlaten en is 
tevens van deelname aan de wedstrijd of het evenement uitgesloten. 
 
3. Deze bovengenoemde regels gelden alleen voor wedstrijden en evenementen in Nederland georganiseerd door de 
DASSC. Loop je dus met jouw honden ook op wedstrijden van bijvoorbeeld SSC-NL (Kempentrail) of Mushing Holland 
(Hardenberg) of Mushing Belgium (Pampa trail), dan kun je geen aanspraak maken op deze entingsregels zoals de 
DASSC ze vanaf dit nieuwe wedstrijdseizoen hanteert. Hetzelfde geldt als je met jouw honden meedoet aan 
sneeuwwedstrijden in het buitenland of wanneer je met jouw honden voor een vakantie naar het buitenland gaat. 
Lees altijd het entingsbeleid van de betreffende wedstrijd/vereniging of het land waar je heen gaat. 
 
4. Wellicht ten overvloede: indien een hond is geënt, wil dat niet zeggen dat honden niet ziek kunnen worden. Zeker 
kort na vaccinatie is de weerstand van een hond niet optimaal, dus ent tijdig en wees voorzichtig om direct na de 
vaccinatie de honden mee te nemen naar plekken waar veel honden samenkomen. Ook kan de aanval van de ziekte zo 
groot zijn, dat het natuurlijke afweersysteem van de hond te weinig weerstand biedt tegen de bacteriën of virussen 
die het lichaam zijn binnengedrongen. 
 
5. Als eigenaar van de hond ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig enten. Een hond met onvoldoende 
afweerstoffen tegen de ziekte, is gevoeliger voor een eventuele infectie. Dus niet enten om kosten te besparen is dan 
ook een slechte keuze. De kosten die eventueel worden uitgespaard door niet of onvoldoende vaccineren, wegen niet 
op tegen het risico dat de hond loopt op schade aan het orgaansysteem, waardoor het wellicht niet meer in de sport 
kan uitkomen of zelfs sterft. 

 
Welke vaccins kennen we voor onze honden 
1. Rabiës, wordt 1x per 3 jaar gegeven 
2. Weil, wordt 1x per jaar gegeven 
3. Parvo, Hepatitus en Distemper (Cocktail), wordt 1x per 3 jaar gegeven 
4. Kennelhoest, wordt 1x per jaar gegeven 

 
De verschillende entingen in het kort  
1.            De rabiës (hondsdolheid) enting is niet verplicht in NL, maar wel wanneer je met honden over de grens gaat. 
De enting wordt in het paspoort bijgeschreven. De douane accepteert alleen een in het paspoort bijgeschreven 
geldige enting tegen Rabiës. 
Ga je met de honden naar het buitenland of kom je vanuit het buitenland Nederland binnen, dan moet de vaccinatie 
minimaal 3 weken voordat je het land binnengaat gegeven zijn.  
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2.            De ziekte van Weil (Leptospirose) is voor alle honden gevaarlijk (lees: dodelijk). Voorheen werd gevaccineerd 
tegen 2 typen (L1 en L2), in het vaccin dat tegenwoordig wordt gebruikt zitten ook entstoffen tegen L3 
(Grippotyphosa) en L4 (Australis). 
De nieuwe enting (L4) beschermd dus tegen meer Lepto-typen. Indien een hond voor het eerst met het nieuwe vaccin 
wordt geënt, dient er wel geboost te worden. Dat houdt in dat binnen 4 weken na de eerste enting, een 2

e
 enting 

plaatsvindt, zodat het afweersysteem van de hond de Lepto 3 en Lepto 4 herkent en er antilichamen tegen kan 
aanmaken. In het verleden leken Lepto 3 en 4  niet voor te komen in Nederland en werd er getwijfeld aan het nut van 
de nieuwe vaccinatie. Inmiddels hebben tests uitgewezen dat 1/3 van de honden in Nederland met Leptospirose  de 
vorm Lepto 3 of Lepto 4 heeft. 
 
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 cocktail enting. Parvo-
enting kan ook separaat worden gegeven, voor Hepatitis of Distemper kan dit niet.  
 
4.            Kennelhoest 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. 
Omdat kennelhoest niet direct dodelijk is, wordt deze door hondenbezitters nog wel eens overgeslagen om de kosten 
te drukken. Maar of dit een goede keuze is? Een hond met kennelhoest is weken, zo niet maanden uit de running en 
als dat gebeurt net in het wedstrijdseizoen, heb je als musher een groot probleem. 
 
 
 


