Entingen voor Honden:
Puppy DP: D=distemper=hondenziekte pup enting aangepast (nr.1 entingsboekje)
P =Parvo (nr. 3 entingsboekje)
DHP:

L:

D=distemper=hondenziekte (nr.4 entingsboekje)
H=hepatitis=leverziekte
(nr.5 ,,
,,
)
P=parvo
(nr.3 ,,
,, )
L=leptospirose-ziekte van weil (nr.6 ,,
,,
)

KC:

parainfluenza+bordetella,samen de kennelhoest (nr.7+8 entingsboekje )

Rabiës: hondsdolheid (niet verplicht voor ons pension) wel als u uw hond meeneemt naar
het buitenland.

Entingschema voor honden:
Leeftijd:
6 weken
9 weken
12 weken
Op 1 jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
5e jaar
6e jaar

enting:
Puppy DP
L + P + KC
L + DHP
L + KC +DHP
L + KC
L + KC
L + KC +DHP
L + KC
L + KC

Nr. entingsboekje:
1+3
3+6+7+8
3+4+5+6
3+4+5+6+7+8
6+7+8
6+7+8
3+4+5+6+7+8
6+7+8
6+7+8

De kennelhoest-enting (KC nr.7+8) wordt niet automatisch gegeven en zit niet bij de overige enting
in, hier moet u om vragen bij uw dierenarts. Deze enting kan via een druppel in de neus gedaan
worden of met een injectie, overleg evt. hierover bij uw dierenarts.
De parainfluenza (nr.7) moet minstens 3 weken voor bezoek aan het pension gegeven worden.
Alleen bordetella (nr.8) mag 3 dagen voor bezoek aan pension gegeven worden.
Maar aangezien het om een combinatie enting gaat, is het verstandig dit minstens 3 weken voor het
pension bezoek te regelen.
De ziekte van Weil (nr. 6) en kennelhoest (nr. 7+8), worden jaarlijks gevaccineerd.
De DHP (nr. 3+4+5) wordt elke 3 jaar gevaccineerd.

Vaccicheck titer bepaling bij de hond (optioneel)
Vaccicheck is een bloedtest waarbij de titer bepaald wordt van de ziektes in de “grote cocktail ”nl.
DHP nr.3 ,4 en 5 (zie boven).
Hiermee is het mogelijk ‘op maat’ te vaccineren.
Nu wordt er elke 3 jaar een ‘grote cocktail’ gegeven. Maar als u zou willen weten of deze ‘cocktail’
wel nodig is, kunt u de immuniteit van de hond laten controleren dmv een vaccicheck (een
titerbepaling).
Dit geeft een indicatie over de immuniteit (de weerstand) van de hond tegen deze virussen.
Wat er gecontroleerd moet worden is : 3 jaar na de basis vaccinatie, of de immuniteit tegen DHP nog
voldoende is.
Zo niet… moet er geënt worden en wordt er na 3 jaar weer gecontroleerd, enz.
Zo ja…. Geen enting nodig en wordt er elke 3 jaar weer gecontroleerd of de titer nog voldoende is.
De ziekte van Weil is geen virus, de immuniteit kan niet met een bloedtest bepaald worden. Deze
enting wordt dan ook jaarlijks herhaald, samen met de kennelhoest vaccinatie volgens het schema
van de fabrikant.
Er moet een handtekening + datum en evt. een stempel van de dierenarts in het entingboekje staan
vermeld dat de titercheck is uitgevoerd en wanneer de volgende controle weer nodig is.
Puppy’s worden NIET met een vaccicheck getiterd!
Zij krijgen op 6-9-12 weken de bekende vaccinaties, daarna op 1 jarige leeftijd volgens schema (zie
boven) . Pas na deze volledige basis vaccinatie is het zinvol om 3 jaar later een titer bepaling te doen.

Entingen voor Poezen:
leeftijd
8-9 weken
12 weken
Op 1 jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
5e jaar
Etc…

enting
katteziekte+niesziekte
katteziekte+niesziekte
katteziekte+niesziekte
niesziekte
niesziekte
katteziekte+niesziekte
niesziekte

Nr. entingsboekje
13+14
13+14
13+14
14
14
13+14
14

Na de basisvaccinatie als kitten wordt jaarlijks de niesziekte gevaccineerd en elke 3 jaar de
katteziekte.

In overleg met onze dierenarts van Sterkliniek Emmen “t Hooy Veld “, Vredig 6 te Emmen,
www.hooyvelt.nl , geven bovenstaande schema’s de beste bescherming.

Niet of te laat gevaccineerd?
Heeft uw hond of kat nog nooit een enting gehad, of bent u te laat met vaccineren volgens het
schema, dan moet het dier 2x gevaccineerd worden met 3 weken ertussen. Minimaal 3 weken voor
plaatsen in het pension moet de laatste enting zijn gedaan (dus minstens 6 weken voor pension
bezoek beginnen met vaccineren).
Bij vragen of twijfel neemt u dan contact op met ons of uw dierenarts.
Wij doen ons best om zo hygiënisch mogelijk te werken en met uw medewerking, door uw hond en
kat goed te laten enten, kunnen wij de kans op ziektes zo klein mogelijk houden. Mocht uw hond of
kat toch ziek worden dan zullen wij daar uiteraard de nodige zorg en aandacht aan schenken.

Entingen voor Konijnen:
RHD-1 en myxomatose vaccinatie geeft een jaar bescherming . Minstens 3 weken voor pension
bezoek laten vaccineren.
RHD-2 vaccinatie geeft een half jaar bescherming . Ook deze minstens 3 weken voor pension bezoek
laten vaccineren.

