dier & gezondheid

In het nieuws… leptospirose
Misschien heeft u het zo links en rechts al gehoord: sinds kort is er een nieuwe vaccinatie tegen de ziekte van Weil (ook
wel leptospirose genoemd).
Door Monique Carton
Dierenkliniek Het Spoor

De veroorzakers van leptospirose zijn de leptospiren (bacteriën). Er
bestaan meerdere stammen van deze leptospiren. Voorheen waren in
Nederland twee stammen te vinden die de hond konden besme!en, maar
tegenwoordig zijn er vier stammen in Nederland ac"ef. Leptospiren worden uitgescheiden via de urine van besme!e honden, ra!en en muizen.
Bij een temperatuur van ach#en graden of hoger kunnen de leptospiren
tot wel zes weken in de grond overleven en in warm, s"lstaand water kan
dit oplopen tot drie maanden of langer. Uitlaatplekken, grasvelden en s"lstaand water zijn plekken waar de honden de infec"e oplopen. De hond
raakt besmet doordat de bacterie via slijmvliezen of wondjes in de huid
het lichaam binnendringt.
Niet alleen de hond, maar ook de mens
kan leptospirose krijgen. Helaas zijn er de
laatste "jd niet alleen meer honden, maar
ook meer mensen ziek geworden van deze
bacterie. Ziekteverschijnselen bij de hond
beginnen mild met braken, diarree, koorts
en lusteloosheid, maar gaan verder met
hoesten door aantas"ng van de longen.
Uiteindelijk worden alle organen aangetast.
Waarom vaccineren?
Door de dieren te vaccineren zijn ze voor
de besme#ng al beschermd tegen de bacterie en kan het lichaam deze direct
bestrijden als ze het lichaam binnendringt.
Al jaren wordt uw huisdier jaarlijks gevac-
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cineerd tegen deze ziekte. Maar het vaccin beva!e
alleen de twee bekende stammen. Om ook een goede
bescherming te krijgen tegen de tweede nieuwe, extra
stammen is er nu een nieuw vaccin ontwikkeld (lepto
4). Om te zorgen dat het immuunsysteem zo op"maal
mogelijk kan func"oneren tegen de bacterie is het
nodig deze nieuwe vaccina"e eenmalig na drie weken
nog eens te herhalen. U kunt het vergelijken met de
herhalingsvaccina"es bij puppy’s. De puppyvaccina"es
moeten ook meerdere keren gegeven worden om zo
op"maal mogelijk te werken. Deze herhalingsvaccina"e is maar eenmaal nodig, alle jaren daarna is de jaarlijkse vaccina"e gewoon een keer per jaar. Tijdens het
consult bij de jaarlijkse vaccina"e wordt u gevraagd of
u dit jaar de vaccina"e tegen alle vier de stammen leptospiren wilt laten ze!en. De herhalingsvaccina"e drie
weken later kost niet veel "jd, omdat uw hond met de
cocktailen"ng al helemaal is nagekeken. Hoe meer dieren in Nederland gevaccineerd worden, hoe minder
kans de ziektes weer krijgen om uitbraken te veroorzaken.
Wat vaccineren we nog meer?
De vaccina"e tegen de ziekte van Weil is niet de enige
vaccina"e die uw hond krijgt in de jaarlijkse cocktail.
Het ene jaar vaccineren we hem, naast leptospirose,
ook tegen hondenziekte (distemper), respiratoire aandoeningen (adenovirus), parvo en para-influenza. De
twee jaar daarna vaccineren we hem alleen tegen leptospirose en para-influenza. Gaat uw hond naar een
pension, show of gaat hij mee met de uitlaatservice?
Dan krijgt hij daar de kennelhoestvaccina"e (bordetella bronchosep"ca) bij. Gaat uw hond mee naar het
buitenland? Dan krijgt hij er een rabiësvaccina"e bij.
Vaccineren? Dat is maatwerk!
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