AKC Beleid omtrent Vaccineren / Titeren .

Het bestuur van de AKC is in tegenstelling tot wat sommige mensen wellicht denken niet tegen
titeren. Titeren kan in combinatie met vaccineren helpen om een goede bescherming van de hond te
waarborgen.
•
•

In de puppyfase kan een titerbepaling een goed hulpmiddel zijn om het optimale moment
van vaccineren te bepalen of te controleren of de vaccinatie is aangeslagen.
Bij volwassen honden kan een titerbepaling een goed hulpmiddel zijn om vast te stellen of
een hervaccinatie al nodig is.

De AKC heeft daarom een standpunt over vaccineren en titeren dat gebaseerd is op de consensus
titerbepalingen binnen het vaccinatieschema *.
Mede op basis van deze consensus is ons standpunt :
1. Honden in het eerste levensjaar dienen hun basisvaccinatie gehad te hebben van Parvo,
Hondenziekte en Leverziekte. Honden die vanaf een leeftijd van 9 weken komen trainen bij
de AKC dienen omstreeks 6 en 9 weken de basisvaccinaties te hebben gehad en dienen
voordat de hond 15 weken oud is te kunnen aantonen dat het vaccinatieschema volledig is
voltooid(DHP). In het eerste levensjaar kunnen titerbepalingen wel helpen om voor uw hond
het goede vaccinatietijdstip te bepalen maar kunnen niet het bewijs zijn voor een voldoende
blijvende bescherming van uw hond.
2. Van honden vanaf de leeftijd van 1 jaar moet aangetoond kunnen worden dat ze voldoende
beschermd zijn tegen Parvo, Hondenziekte en Leverziekte. Dit kan door vanaf de leeftijd van
een half jaar een volledige vaccinatie (DHP) te herhalen die dan 3 jaar geldig is. Na deze 3
jaar kunt u kiezen om te hervaccineren met DHP of door middel van een 3-jaarlijkse
titerbepaling aan te tonen dat uw hond nog voldoende beschermd is.
Bestuur AKC.

*Deze consensus is tot stand gekomen door overleg tussen fabrikanten, onderzoekers,
practici en overheid (NVWA, LICG, Merial, Vaccicheck, Idexx en Divebo)

Beleid omtrent titeren/vaccineren

-

woensdag 12 juni 2019

