
Onze pups krijgen niet de gangbare puppyenting. In plaats van te enten met een puppy enting op 6, 9 en 12 weken, 
krijgen ze direct de “grote honden cocktail” op 8 weken. Dit is omdat ze met 6 weken bijna altijd nog volledig 
beschermd zijn door de moedermelk en de enting dan toch niet aanslaat. Je doet dan meer kwaad dan goed door ze 
toch te enten. 
 
De grote cocktail bevat de volgende entingen: 

- Ziekte van Carré (hondenziekte, distemper) 
- Hondenadenovirus (infectieuze hepatitis) 
- Parainfluenza virus (kennelhoest) 
- Parvovirus (CPV) 

 
We raden aan om de pup 4 weken na de enting (op ongeveer met 12 weken leeftijd, wanneer de laatste enting 
voorzien was) de pup eerst te titeren met de vaccicheck. Hieruit zal blijken of de pup volledig beschermd is of niet en 
als dit niet het geval is, welke enting de pup opnieuw moet krijgen. Deze kan dan enkelvoudig toegediend worden.  
 
Met de titertest neemt de dierenarts een beetje bloed af, en worden de antistoffen in het bloed gemeten. Voor de 
ziektes waarvan de antistoffen nog volledig zijn, hoeft de hond op dat moment niet opnieuw ingeënt te worden. Zo 
kun je veel selectiever enten en minimaliseer je de hoeveelheid schadelijke stoffen in het lichaam van je hond.  
 
Let op! 
Veel dierenartsen zijn niet bekend met dit entingsschema en niet alle dierenartsen titeren!  
Via deze lijst kun je een dierenarts in de buurt vinden die dit kan. Zorg dat een een groene V bij de gekozen dierenarts 
staat.  
De dierenartsen met een grijs pootje nemen de test wel af maar zijn (nog) niet gecertificeerd. 
Een rode V zijn dierenartsen die gecertificeerd zijn maar een patiëntenstop hebben. 
Een paarse ster is een titersessie door een gecertificeerde dierenarts. Dit is een dag(deel) waar de dierenarts enkel en 
alleen titert. Doordat er veel mensen tegelijk komen kunnen er kortingen gegeven worden. 
 
Veel dierenartsen die enkel enten laten je elk jaar terugkomen voor een herhalingsenting, maar dit is niet nodig. 
De bijsluiters van de inentingen die je hond krijgt zijn online te vinden en daarin staat dat de entingen 3 jaar geldig 
zijn. Dit is ook bevestigd door onze eigen dierenarts.  
 
Indien je met de hond naar het buitenland gaat dient de hond vanaf de leeftijd van 12+ weken tegen rabiës 
(hondsdolheid) gevaccineerd te zijn. Regel dit bijtijds met de dierenarts. Deze kan je ook meer vertellen over de 
termijn waarop dit vaccin gegeven moet worden (bijvoorbeeld 4 weken voor vertrek, afhankelijk van het land waar je 
naartoe gaat). 
 
Let op! 
Als de hond vóór de leeftijd van 12 weken tegen rabiës ingeënt wordt, is deze maar 1 jaar geldig, tegenover 3 jaar 
geldigheid als hij ná de leeftijd van 12 weken wordt ingeënt. 
 
Let op! 
Als je regelmatig naar het buitenland gaat moet de hond elke 3 jaar opnieuw tegen rabiës laten enten.  

https://docs.wixstatic.com/ugd/8f40b1_366f241ba3aa423da28f3719a225017a.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=15nzDW3p80LkT0DrplY5iZKqV_i8&hl=nl&ll=51.950369583146234%2C5.064226200000007&z=7

