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Vaccinatievoorwaarden
Hondenziekte (ook distemper of ziekte van Carré genoemd)
Kattenziekte (parvovirose)
Hepatitis (adenovirus)
Bovenstaande virussen zitten meestal in een combinatievaccin.
Bij voorkeur dient de basisvaccinatie in orde te zijn. Bijvoorbeeld vaccinatie op 9w-12w-16w
ouderdom met een rappel ten laatste op de leeftijd van 1 jaar. Vervolgens hervaccinatie
volgens de bijsluiter van het gebruikte vaccin.
De duur van bescherming is namelijk afhankelijk van het gebruikte vaccin. Nobivac DHP en
Versican plus DHP dienen om de drie jaar herhaald te worden, Eurican DAP om de 2 jaar,
Canigen CHP en Vanguard CPV moeten jaarlijks herhaald worden.
Indien er geen correcte basisvaccinatie werd toegediend en de hond ouder is dan 4
maanden volstaat een eenmalige vaccinatie. Deze dient minstens 3 weken voor het verblijf
in het hondenhotel te worden toegediend.
Vaccicheck: Titerbepaling kan enkel voor bovenstaande virussen. Indien de geldigheid van
het vaccin verlopen is, kan er getiterd worden om aan te tonen dat er nog voldoende
antistoffen aanwezig zijn. Het bewijs van titratie dient vergezeld te zijn van een
dierenartsenverklaring dat de bescherming garandeert voor de periode van verblijf in het
hondenhotel.

Kennelhoestvaccinatie is ook verplicht!
Op dit moment bestaan er in België 4 geregistreerde vaccins:
•

Nobivac Bbpi: een éénmalige intranasale (neus) vaccinatie geeft na 72 uur ( 3 dagen)
bescherming tegen Bordetella Bronchiseptica en na 21 dagen tegen Para-influenza.
Dit vaccin moet jaarlijks gegeven worden, bij voorkeur 3 weken voor verblijf in het
hondenhotel.
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•

Eurican Pneumo: dit is een subcutane injectie met een geïnactiveerd vaccin. De
eerste keer moet dit vaccin 2x gegeven worden met een interval van 2 à 3 weken. Bij
voorkeur wordt de tweede dosis minstens 7 dagen voor verblijf in het hondenhotel
toegediend. Het vaccin moet jaarlijks herhaald worden.

Opmerking: Eurican Pneumo dient niet herhaald te worden indien minder dan één jaar
geleden de hond met het intranasale vaccin nobivac BbPi werd gevaccineerd.

•

Versican plus Bb IN (vroeger Bronchishield): een éénmalige intranasale (neus)
vaccinatie geeft bescherming tegen Bordetella Bronchiseptica 5 dagen na toediening.
Het vaccin moet jaarlijks herhaald worden. Aangezien dit vaccin géén bescherming
geeft tegen Para-influenza moet dit gecombineerd worden met een Para-influenza
vaccinatie (bv. Nobivac Pi, Versican Plus Pi). Hiervoor is een basisvaccinatie vereist
van 2 toedieningen met een interval van 2 à 3 weken, ideaal 4 weken voor het
verblijf in het hondenhotel. Dit vaccin dient eveneens jaarlijks herhaald te worden.

• Versican plus Bb Oral: een éénmalige orale (in de mond) vaccinatie
geeft bescherming tegen Bordetella Bronchiseptica 3 weken na toediening.
Het vaccin moet jaarlijks herhaald worden.
Aangezien dit vaccin géén bescherming geeft tegen Para-influenza moet dit
gecombineerd worden met een Para-influenza vaccinatie (bv. Nobivac Pi, Versican
Plus Pi). Hiervoor is een basisvaccinatie vereist van 2 toedieningen met een interval
van 2 à 3 weken, ideaal 4 weken voor het verblijf in het hondenhotel. Dit vaccin dient
eveneens jaarlijks herhaald te worden.
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