Waarom vaccineren?
Door te vaccineren voorkom je een aantal besmettelijke
(vaak dodelijke) ziekten bij je huisdier. Honden, katten
en konijnen hebben een vaccinatie nodig.
Voor een goede bescherming is het van belang niet
alleen jonge dieren te vaccineren, maar dit jaarlijks of
driejaarlijks te herhalen.

HET BELANG VAN
VACCINEREN VAN
JE HUISDIER

Vaccinatiegraad
Helaas vaccineert niet iedereen zijn huisdier voldoende.
Hierdoor is de vaccinatiegraad (het aantal dieren dat is
gevaccineerd) veel te laag in Nederland, bij honden 55%,
katten 25% en konijnen 16%. Zo kunnen virussen zich
snel verspreiden.
Jaarlijkse gezondheidscontrole
Maak jaarlijks een afspraak bij je dierenarts voor een
gezondheidscontrole. Jouw dierenarts zal dan ook
adviseren welke vaccinaties je dier nodig heeft. De
dierenarts kan eventueel eerst via bloedonderzoek
(= titerbepaling) vaststellen of bepaalde vaccinaties
nodig zijn.
Wist je dat de vaccinatiegraad gemiddeld genomen 70%
moet zijn om groepsimmuniteit te bereiken?

Raadpleeg je dierenarts
Er is niet één allesomvattend advies te geven over
vaccineren. Vraag daarom je dierenarts om een
persoonlijk advies op maat voor jouw huisdier.

MEER INFORMATIE
Dierenbescherming:
www.dierenbescherming.nl/vaccinatie
Stichting Zwerfkatten Nederland:
www.stichtingzwerfkattennederland.nl
Koninklijke Nederlandse Maatschappij
voor Diergeneeskunde:
www.dierenarts.nl/vaccinatie
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Wat zijn de belangrijkste ziekten waarvoor geadviseerd
wordt alle honden in Nederland te vaccineren? En welke
veelvoorkomende klachten of symptomen horen hierbij?

Wat zijn de belangrijkste ziekten waarvoor geadviseerd
wordt alle katten in Nederland te vaccineren? En welke
veelvoorkomende klachten of symptomen horen hierbij?

Wat zijn de belangrijkste ziekten waarvoor geadviseerd
wordt alle konijnen in Nederland te vaccineren? En welke
veelvoorkomende klachten of symptomen horen hierbij?

Parvo: koorts, waterdunne bloederige diarree, braken,
uitdroging en de dood.

Kattenziekte (feline parvovirus): koorts, bloederige
diarree, braken, zenuwverschijnselen en acute dood,
soms zonder verschijnselen. Kattenziekte leidt tot hoge
sterfte bij kittens.

Myxomatose: bulten in de huid en slijmvliezen,
longontsteking, ogen die dichtzitten, blindheid, geen
eetlust en de dood.

Hondenziekte: hoesten, neusuitvloeiing,
maagdarmklachten, zenuwverschijnselen en de dood.
Hepatitis of HCC (leverziekte): koorts, vergrote
lymfeklieren bij de kaak, maagdarmklachten, bloedingen
en de dood.

Niesziekte: niezen, pijnlijke zweren in de bek,
longontsteking, geen eetlust, hoornvliesontsteking,
(chronische) snotneus en (zelden) de dood.

RHD1 en RHD2: koorts, geen eetlust, inwendige
bloedingen en acute dood.

Ziekte van Weil (leptospirose): geen eetlust, braken,
diarree, geelzucht, nierfalen en de dood.
Zoönose
De ziekte van Weil en rabiës zijn een zoönose en
overdraagbaar van dier op mens.
Rabiës komt nu niet voor bij gezelschapsdieren in
Nederland en daarom is vaccinatie daarvoor niet nodig.
Wel is het goed om alert te zijn of een hond die uit het
buitenland komt hiertegen gevaccineerd is.

Verspreiding
Ziekteverwekkers kunnen zich verspreiden via de lucht,
vochtdruppels, uitwerpselen, (in)direct contact en stekende
insecten.

Bijwerkingen
De bijwerkingen van een vaccinatie zijn vaak mild,
omdat de ziekteverwekkers in het vaccin sterk zijn
afgezwakt of zijn gedood, of soms in kleine gedeelten
in het vaccin aanwezig zijn. Gevaccineerde dieren
kunnen nog wel een infectie oplopen, maar de
ziekteverschijnselen zijn over het algemeen minder
ernstig of zelfs volledig afwezig.

Wist je dat vaccinatie tegen rabiës verplicht is als je
hond meegaat naar het buitenland? En dat vaccinatie
tegen besmettelijke hondenhoest meestal verplicht is als
je hond naar het pension of de hondenschool gaat?

Wist je dat binnenkatten ook risico lopen op
infectieziekten omdat je een virus kunt overdragen via
je kleding en schoenen? Daarom hebben alle katten
vaccinaties nodig.

Wist je dat zowel binnen- als buitenkonijnen risico lopen
op infectieziekten? Dit komt doordat de virussen die deze
ziekten veroorzaken, kunnen worden overgebracht door
muggen en andere stekende insecten.

