dier & gezondheid

Pups uit het buitenland
Afgelopen december zijn de regels aangepast voor pups die uit het buitenland komen. De belangrijste reden hiervoor:
de stroom pups vanuit Oostbloklanden tegenhouden. Deze pups worden daar vaak onder slechte omstandigheden en
met weinig medische aandacht gehouden. Veel van deze landen zijn niet rabiësvrij en binnen Europa willen ze de verspreiding van rabiës juist voorkomen. Nederland heeft een rabiësvrije status en dit willen we ook graag zo houden.
Door Monique Carton
Dierenkliniek 't Spoor

Een rabiësvaccinatie kan pas gegeven worden als de pup twaalf weken oud is.
Het duurt daarna nog drie weken voordat de optimale immuniteit is verkregen en de hond daadwerkelijk beschermd is tegen rabiës.
Waarom zijn deze regels ingevoerd? Pups mochten altijd zonder rabiësvaccinatie door Europa reizen, omdat ze nog niet gevaccineerd konden worden.
Door de grote toestroom van pups uit landen die niet rabiësvrij zijn, zijn er
pups die besmet waren met rabiës, in rabiësvrije landen terechtgekomen.
Hierdoor is binnen Europa besloten om de regels aan te scherpen. Vanaf 2912-2014 mogen er geen pups, kittens of fretten meer grenzen binnen Europa
passeren zonder een rabiësvaccinatie.
Wat Europa hier vooral mee wil bereiken is het inperken (het liefst stoppen)
van de broodfok. Er zijn veel 'fokkers' die pups van alle rassen invoeren vanuit
het buitenland en deze verkopen als zijnde zelf gefokt. Het instellen van deze
regels zorgt er hopelijk voor dat deze 'fokkers' niet meer aan jonge pups kunnen komen en daardoor moeten stoppen met de handel. Om fraude met paspoorten te voorkomen zijn de regels hiervoor ook aangepast. Alleen dierenartsen mogen nog paspoorten uitgeven. In de boekjes moet voortaan de
naam van de fokker, de eigenaar en de dierenarts die het paspoort uitgeeft
staan. De pagina's waar het chipnummer en de vaccinaties staan, moeten
gelamineerd worden door de dierenarts, om ook fraude met vaccinaties te
voorkomen.
Wat betekent dit voor u?
Als u een pup in het buitenland koopt, kunt u deze pas met vijftien weken
ophalen bij de fokker. Helaas mist u dan een tijd van de socialisatieperiode en
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fokker
het is verstandig om met de fokker goede afspraken te
maken over deze periode. Het nadeel is dat er ook fokkers
zijn die dit liever niet doen en de pups niet meer aan het
buitenland willen verkopen. Het is belangrijk (ook in
Nederland!) er goed op te letten dat het juiste Europese
paspoort bij de pup zit en is uitgegeven in het land waar
de fokker woont. In het paspoort moet de naam van de
fokker staan en de chip moet al geregistreerd zijn.
Daarnaast moet de pup al zijn eerste vaccinatie gehad
hebben en moet deze, net als de chip, gelamineerd zijn.
Voordat u de pup meeneemt is het belangrijk dat u deze
zaken gecontroleerd heeft. Eenmaal thuis is het belangrijk dat u uw eigen naam invult in het paspoort en de chip
binnen veertien dagen op uw naam zet. Voor vragen met
betrekking tot de aankoop van een pup kunt u altijd contact opnemen met de dierenkliniek.
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