
Vaccineren 

Nu er in deze tijden zo veel te doen is omtrent vaccineren, willen we graag nog een keer het belang 
van vaccinaties bij paarden onder aandacht brengen.  
Het doel van het vaccineren is het voorkomen van ernstige ziekte en de verspreiding van de kiem te 
verminderen. 
 
Bij het vaccineren wordt er een kleine hoeveelheid van de ziekteverwekker ingespoten. Deze 

ziekteverwekker is dan dood of geïnactiveerd, zodat deze geen ziekte kan veroorzaken. Het lichaam 

zal reageren met de aanmaak van antistoffen. Mocht er een infectie optreden, dan zal het 

immuunsysteem de verwekker herkennen en daardoor sneller reageren. 

Vaccinatieschema: 

• Influenza/tetanus: Wanneer er voor het eerst gevaccineerd wordt, dient er na de eerste 
enting, 3 weken tot 3 maanden later een tweede enting (booster) toegediend te worden. 
Vanaf 01-02-2022 volgt de KNHS de richtlijnen van de fabrikant op. Dit betekent dat alle 
paarden die geboren zijn vanaf 01-01-2020, binnen de zes maanden na de tweede enting, een 
derde enting moeten krijgen. Pas dan is de basisvaccinatie compleet. 
Vanaf dan dient de vaccinatie jaarlijks uitgevoerd te worden. Opgelet: paarden die 
deelnemen aan FEI wedstrijden dienen halfjaarlijks geënt te worden tegen influenza. 
Drachtige merries worden het beste aan het eind van de dracht nogmaals geënt om er zo 
voor te zorgen dat de biest zoveel mogelijk antistoffen voor het veulen bevat. 

 

• Rhinopneumonie: Paarden die voor het eerst gevaccineerd worden voor deze ziekte, dienen 

twee vaccinaties te krijgen met 4 tot 6 weken tussentijd. Daarna dient het paard halfjaarlijks 

geënt te worden.  

Drachtige merries worden daarnaast liefst nogmaals gevaccineerd op 5, 7  en 9 maanden 

dracht. 

 

• West-nile virus: Dit virus wordt door muggen overgedragen tussen vogels en zoogdieren. 

Sommige paarden krijgen klachten zoals koorts, sloomheid, slechte eetlust of lichte koliek. 

Echter kunnen bij sommige paarden ernstige zenuwsymptomen ontstaan, welke fataal 

kunnen aflopen. Het enten van uw paard kan bescherming geven voor dit virus. 

Na een eerste enting, dient er 4-6 weken later een tweede enting gegeven te worden. 

Hierna dient het paard jaarlijks opnieuw gevaccineerd te worden. 

 

• Droes:  Dit is een zeer besmettelijke aandoening, welke pijnlijke ontstekingen in de 

lymfeknopen veroorzaakt. De meeste paarden zullen last hebben van pijnlijke abcessen en 

koorts, maar de bacterie kan zich ook verspreiden in het lichaam, waardoor de aandoening 

fataal kan zijn. Na een eerste enting, dient er 4w later een tweede enting toegedient te 

worden. Op bedrijven met een verhoogd risico wordt geadviseerd om daarna drie 

maandelijks te vaccineren tegen deze aandoening.  

Bij verdere vragen over het vaccineren van uw paard, kan u steeds contact opnemen voor een 

gesprek met één van onze dierenartsen. 

 


