
De gevaren van vaccinaties. 

 

Een jaar of wat geleden ging ik met mijn Lakelandje Henbane naar de dierenarts voor de 

jaarlijkse cocktail enting. Ik had jaren daarvoor een hele goede dierenarts gehad, maar 

nadat hij gestopt was, had ik wat rondgependeld van de ene dierenarts naar de andere en 

was eigenlijk steeds niet tevreden. Nu maar eens die nieuwe dierenarts in Heemskerk 

uitproberen waar ik al een paar goede verhalen over had gehoord. 

Bij binnenkomst liet hij me eerst Henbane wegen en vroeg naar haar algemene 

gezondheid. 

Ik vertelde dat ze perfect gezond was en dat ze eigenlijk alleen ziek was als ze geënt was. 

De laatste keer zelfs zo erg dat ze er een week hondsberoerd van was geweest. 

Onmiddellijk stopte hij zijn spullen weer weg en zei me dat zij nooit, maar dan ook nooit 

meer geënt mocht worden. ‘Dan hebt u een dode hond, mevrouw.’ 

Ik was verbaasd. 

Ik heb me altijd ervoor ingezet dat honden netjes ingeënt worden, want je wilt als baasje 

toch niet te kort schieten en het idee dat mijn hond iets zou kunnen oplopen, omdat ik te 

goedkoop ben om een paar entingen te betalen, nee, dat kon ik niet verdragen. 

Hij legde uit dat sommige honden en vooral van bepaalde kleuren overgevoelig zijn voor 

entingen, met name de cocktail entingen. 

 

Na deze shock ben ik me eens in het fenomeen gaan verdiepen. 

Eerst kwam ik alleen verhalen tegen dat vaccinaties gevaarlijk kunnen zijn voor honden 

met het merle blue gen en dat het probleem komt doordat mensen te graag bepaalde 

aparte kleuren willen hebben. Nu is Henbane wel blauw, maar dat heeft geenszins te 

maken met het merle blue gen ... Dus ik zocht verder. 

Gaandeweg bleek dat het véél meer honden aantastte dan alleen deze kleuren. 

Zoals wel vaker gebeurt, proberen bepaalde groepen problemen af te schuiven op een 

minderheidsgroep. Zoals vroeger bij de Duitse herder en de Boxer witte pups als ‘fout’ 

gezien werden en daarom bij de geboorte al werden afgemaakt. 

En zo zijn er ook nog steeds mensen die honden gebruiken voor het werk en een grote 

afkeer hebben van mensen die het schoonheidsaspect van de hond benadrukken, zoals het 

fokken in bepaalde kleuren. 

Echter de kleur van de hond heeft geen enkele invloed op zijn functioneren. 

Als een bepaalde kleurslag van een hondenras kwetsbaarder is, is het meestal omdat er 

teveel lijnteelt of zelfs inteelt toegepast is (dat laatste is in Nederland niet toegestaan, maar 

in verschillende andere landen nog steeds niet aan banden gelegd) om een bepaald effect 

na te streven. 

Dat zit hem dus niet in de kleur, maar in de manier van fokken ... 

 

Eerst waren er alleen vage internetverhalen van mensen met slechte ervaringen. 

Een opvallend gegeven was het hoge percentage jonge honden met schildklier-, lever- en 

nierproblemen die uit het asiel kwamen. In het asiel komen immers vaak honden terecht 

als ze gaan puberen. Honden vanaf zo’n 5 tot 15 maanden, die in de meeste gevallen als 



pup al geënt waren en vervolgens bij aankomst in het asiel gelijk de volledige cocktail 

kregen, soms zelfs meerdere keren als de hond geplaatst werd en na een paar weken weer 

teruggebracht werd enz. – een klassiek geval van overvaccinatie. 

Resultaat: honden die (soms al op jeugdige leeftijd) overleden aan nierfalen, 

verlammingen en enorme vachtproblemen. 

 

Echter een beetje kennis is een gevaarlijk ding en zonder wetenschappelijke 

onderbouwing is zomaar stoppen met vaccineren ook gevaarlijk. Het kon immers ook 

toeval zijn en soms zoeken baasjes nu eenmaal graag een verklaring om zelf geen schuld te 

hoeven dragen. 

En weliswaar kan een vaccinatie (ernstige) complicaties geven en zelfs tot de dood leiden, 

voor wie weet hoe het vóór de vaccinaties was, die beseft maar al te goed dat vaccinaties 

levensreddend zijn. 

In het begin van de vorige eeuw was het bezoek van een hondenshow zo gevaarlijk dat 

het kon leiden tot de dood van alle honden in een kennel! 

Je hoefde maar één verkeerde bacterie op te lopen met de hond waarmee je de show had 

bezocht en het was bal. 

En naar die tijd wil natuurlijk niemand terug. 

 

Maar ondertussen is er wel wetenschappelijk onderzoek gedaan, zoals Catherine 

O’Driscoll uiteenzet in haar boek 'What Vets Don’t Tell You About Vaccines', en zijn er een 

paar angstaanjagende feiten boven tafel gekomen. 

 

- Vaccinaties beschermen vaak niet tegen hetgeen waarvoor zij dienen (kleine 

wijzigingen in de bacterie en de enting is al niet meer dekkend). 

- Vaccinaties kunnen hersenvliesontsteking veroorzaken. 

- Vele stoffen in de vaccinaties, o.a. kwik, vormen een zeer zware belasting voor de 

hond (met vooral lever-, nier- en schildklieraandoeningen tot gevolg) en zij tasten 

de weerstand aan (de hond wordt dus juist makkelijker ziek). 

Een aantal links voor meer informatie: 

http://www.hondenpage.com/honden-encyclopedie/wid_397-Gevaren-van-

inenten...php 

http://www.huisjebiobeestje.nl/page/vaccineren-ja-of-neey 

http://vaccinerentijdenveranderd.rauwevoedingvoorhonden.nl/ 

http://www.voorallehonden.nl/index.php?option=com_content&view=section&layo

ut=blog&id=52&Itemid=79 

http://users.telenet.be/schnauzercaresse/vaccineren_wij_te_veel.htm 

http://terriermandotcom.blogspot.nl/2009/09/over-vaccination-is-bad-medicine.html 

 

Hersenvliesontsteking bij de hond kan zichtbaar of onzichtbaar zijn (met koorts is de 

hond ziek e.d. en kan zelfs overlijden), maar ook de onzichtbare vorm kan zeer 

schadelijke gevolgen hebben, zoals verlamming, evenwichtsproblemen, 

autoimmuunziektes en gedragsstoornissen (waarbij vooral plotselinge agressie 



gevaarlijk is – zowel voor de omgeving als voor de hond zelf, die wordt immers 

meestal afgemaakt). 

Nier- en leverproblemen kunnen variëren van mild tot zeer ernstig en leiden tot hoge 

kosten en uiteindelijk de dood. 

Schildklierproblemen leiden tot overgewicht, ondergewicht, overgeven, 

huidproblemen, vachtverlies en jeukklachten. Soms in zulke erge mate dat alleen 

euthanasie verlossing biedt. 

 

Waarom enten dierenartsen dan nog steeds? En vooral waarom enten ze zo vaak? 

Het antwoord is simpel: het is een van de grootste bronnen van inkomsten voor 

dierenartsen. 

 

Recente studies wijzen uit dat entingen een veel langere immuniteit bieden dan slechts 

één jaar. Gemiddeld drie tot vijf jaar. Bij kleine honden kan dat wel 8 tot 10 jaar zijn. 

Dus waarom dan jaarlijks enten? 

En vooral waarom de cocktail laten geven? Het in één keer toedienen van meerdere 

vaccins is de gevaarlijkste methode – hierbij wordt het systeem van de hond het 

zwaarst belast. 

Binnen Europa is alleen de rabiesenting verplicht en ook die heeft al een erkende 

geldigheid van drie jaar! 

De andere entingen zijn een keuze van de eigenaar. 

Daarbij is het belangrijk te kijken waar de hond aan blootgesteld wordt. 

Zie de bijgevoegde links voor meer details van wat voor uw hond nodig/ geschikt is. 

Als u het nodig vindt om de immuniteit hoog te houden, als u de hond voor vakantie 

in een pension wil brengen wat vaccinaties eist of u naar een land buiten de EU gaat 

waar strengere regels gelden, kunt u er ook voor kiezen de hond (jaarlijks) te laten 

titeren. 

Daarbij wordt er wat bloed afgenomen om te kijken hoe groot de bescherming van de 

hond nog is en aan de hand daarvan bepaald welke enting eventueel vernieuwd dient 

te worden. 

 

Conclusie: 

Zelf ben ik er geen voorstander van om vaccinaties volledig af te schaffen. 

De ziektes die zij buiten de deur houden zijn gevaarlijk en dat we er nu weinig aan 

blootgesteld worden, wil niet zeggen dat ze daarom minder gruwelijk zijn. 

Het is echter net als met het gebruik van antibiotica: overdaad schaadt en daar worden 

we niet gezonder van. 

 

Deze Amerikaanse jager in onderstaande link (en zijn honden komen toch in heel wat 

gevaarlijke situaties terecht, zoals contact met ratten en besmet water) houdt er een 

heel sensible schema op na: pupentingen, wellicht één jaar later nog een boost en dan 

niet meer vaccineren. 

http://terriermandotcom.blogspot.nl/2009/09/over-vaccination-is-bad-medicine.html 

 



Eventueel kan met 5 jaar de hond een nieuwe boost krijgen en nogmaals met 10 jaar. 

Laat echter geen cocktail geven en ent honden ouder dan 10 jaar niet.  

En houd het bij voorkeur alleen bij de rabies enting. 

 

 

Laat de hond niet enten bij 

huid klachten 

hart klachten 

allergieen 

 

of als 

hond ziek is 

de hond medicijnen gebruikt 

 

en de enting mag nooit in combinatie met een ontwormingskuur gegeven worden! 

 

Voor meer informatie zie het boek van Catherine O’Driscoll 

'What Vets Don’t Tell You About Vaccines' 

Canine Health Concern 

 

Medea Dekker, 

secretaris 


