
 

 

 

Parvo 
Parvo is een virus met vaak een dodelijke afloop. Het virus zorgt ervoor dat de 
darmvlokken in de darm vrijwel volledig vernietigd worden, met als gevolg 
bloederige diarree, vaak in combinatie met braken en hoge koorts. Honden met 
een parvo-infectie drogen snel uit en overlijden vaak ondanks intensieve therapie.   

  

Hondenziekte 
Hondenziekte is een paramyxovirus die vele symptomen kan geven. Symptomen 
die gezien worden zijn neurologische verschijnselen, braken, diarree, oog- en 
neusuitvloeiing, verdikking van de voetzooltjes en hoesten. Gelukkig komt deze 
ziekte niet erg veel meer voor in Nederland door het vaccineren van honden. Deze 
ziekte wordt ook wel “distemper” of “ziekte van carré” genoemd.   

  

Besmettelijke Leverziekte 
Besmettelijke leverziekte is een adenovirus, wat  de lever aantast. Als gevolg 
hiervan zal de lever vaak vergroot zijn en kan de hond gele slijmvliezen krijgen. 
Andere symptomen, die bij dit virus gezien worden zijn koorts, sloomheid, braken 
en vergrote lymfeknopen. Deze ziekte kan dodelijk verlopen, maar wordt in 
Nederland door het vaccinatieprogramma nauwelijks meer gezien. De Latijnse 
naam voor deze ziekte is Hepatitis Contagiosa Canis.   

  

Standaard 

vaccinatie  

 

 Aan te raden vaccinatie  

 

6 weken  Parvo, Hondenziekte  
9 weken Parvo, Ziekte van Weil Kennelhoest 
12 weken Parvo, Hondenziekte, Ziekte van 

Weil, Leverziekte, 
 
Hondsdolheid 

1 jaar leeftijd Parvo, Hondenziekte, Leverziekte, 
Ziekte van Weil,  

 
Kennelhoest 

2 jaar Ziekte van Weil  Kennelhoest 
3 jaar Ziekte van Weil Kennelhoest + Hondsdolheid 
4 jaar Parvo, Hondenziekte, Leverziekte, 

Ziekte van Weil 
 
Kennelhoest 

5 jaar en verder Elke 3 jaar: Parvo, Hondenziekte, 
Leverziekte, Ziekte van Weil,  
Tussenliggende jaren: Ziekte van 
Weil 

 
Kennelhoest jaarlijks 
Hondsdolheid om de 3 jaar 



Ziekte van Weil (Leptospirose) 
Deze ziekte (Leptospirose) wordt nog regelmatig gezien in Nederland. Het wordt 
veroorzaakt door een bacterie die zich in besmet (sloot)water kan bevinden. De 
bacterie nestelt zich met name in de nieren en lever, waardoor er koorts ontstaat 
en uiteindelijk deze organen niet meer hun normale functie kunnen vervullen. 
Symptomen die gezien kunnen worden zijn veel drinken en veel plassen, braken, 
geelzucht, sloomheid en koorts. Bij tijdige diagnose kan de ziekte na intensieve 
therapie verdwijnen. Deze ziekte kan ook besmettelijk zijn voor mensen!   

 

Kennelhoest  
Kennelhoest is een veel voorkomende ziekte die( meestal) niet dodelijk is voor uw 
hond. Het wordt veroorzaakt door een combinatie van virussen (waaronder Para-
Influenza) en de bacterie Bordetella Bronchiseptica. Deze tasten de voorste 
luchtwegen aan, waarna de hond erg zal gaan hoesten met soms bloed en slijm. 
Vaak zal de hond door koorts ook sloom zijn. Omdat er meerdere factoren 
meespelen bij deze ziekte, is de enting geen garantie dat een hond geen 
kennelhoest krijgt. Vaak zijn de symptomen wel veel minder dan bij een hond die 
niet is ingeënt. De meeste pensions stellen de kennelhoestenting verplicht.   

  

  

Hondsdolheid (Rabiës) 
Hondsdolheid is een virusziekte die in Nederland niet meer voorkomt. In het 
buitenland worden echter wel gevallen gezien en het is dus ook verplicht uw 
hond in te enten tegen hondsdolheid als hij over de grens gaat (de enting is 
overigens 3 jaar geldig). Het virus is dodelijk en een dier dat besmet is kan 
middels bijvoorbeeld een bijtwond ook mensen besmetten, waarbij de infectie 
(zonder behandeling) ook een dodelijke afloop kan hebben. Honden en katten 
zullen met name in gedrag veranderen en agressief worden, soms is overmatig 
kwijlen te zien.  


