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Vaccicheck titerbepaling hond 

In 2015 zijn we gestart met de mogelijkheid om bij uw hond de entstatus middels 
bloedonderzoek te bepalen. Met behulp van dit onderzoek kan worden bepaald of uw 
hond wel of niet een cocktailenting nodig heeft.  
  

Enten op maat 
Omdat de gezondheid en de bescherming van uw hond het belangrijkste is, vaccineren wij 
al een aantal jaren “op maat”. Dit betekent dat we per hond bekijken welke vaccinaties wél 
en niet nodig zijn. Maar we kunnen dit nog nauwkeuriger doen. Om te weten of uw hond 
nog voldoende beschermd is, is er een test ontwikkeld die de antistoffen in het bloed kan 
bepalen: de 'vaccicheck'. Deze vaccicheck is een sneltest, die in enkele druppels bloed de 
antistoffen tegen parvo, hondenziekte (distemper) en besmettelijke leverziekte (HCC) 
meet. De hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) is een maat voor de afweer van uw 
hond. Als de titer voldoende hoog is, is vaccinatie tegen de genoemde ziektes dat jaar niet 
nodig. Op die manier kunnen wij daadwerkelijk meten of uw hond voldoende bescherming 
heeft. De afweer tegen de ziekte van Weil wordt niet bepaald in de vaccicheck. Het gaat 
hier om een vaccinatie met een zogenaamd “dood” vaccin en dit biedt een maximale 
bescherming van een jaar. Daarom moet deze vaccinatie altijd jaarlijks herhaald worden.   

Waarom de vaccicheck? 
De vaccicheck is zinvol bij dieren die heel oud zijn, dieren die overgevoelig zijn voor de 
vaccinatie, bij zieke dieren, dieren waarbij de voorgeschiedenis van entingen onbekend is 
of in alle andere gevallen waarin u zo min mogelijk wilt vaccineren en toch wilt zorgen voor 
voldoende immuniteit en bescherming bij uw hond. Verder blijven we natuurlijk rekening 
houden met de leeftijd van uw hond, de leefomgeving, reisgewoontes en contacten met 
andere honden. Dus als u op maat wilt vaccineren dan is de vaccicheck een prima 
oplossing om te kijken of uw hond nog voldoende beschermd is. 
 
Hoe vaak moet deze bloedtest uitgevoerd worden? 
Bij jonge honden van 1 jaar leeftijd is het al mogelijk een bloedtest te laten doen. Er zijn 
namelijk pups die na laatste puppyvaccinatie op 12 weken al voldoende antistoffen 
hebben voor 3 jaar. Een cocktailvaccinatie beschermd sowieso 3 jaar, maar soms langer. 
Bij volwassen honden is dan ook alleen zinvol om te testen in dat 3e jaar om te kijken of 
de cocktailvaccinatie nodig is. Dit dient dan vervolgens wel jaarlijks herhaald te worden tot 
de immuniteit onvoldoende is bevonden en uw hond weer een cocktail vaccinatie nodig 
heeft. Er is ook een heel aantal honden dat op 1 jaar leeftijd onvoldoende immuniteit heeft 
opgebouwd, soms bij bepaalde rassen, zoals bijvoorbeeld bij de Rottweiler, ook dan kan 
het zinvol zijn om al op jonge leeftijd te testen. 
 
Wanneer kan ik mijn hond laten testen 
Eén keer per maand, in principe elke laatste donderdag van de maand, plannen we ruimte 
in voor honden die langskomen voor de vaccicheck. Via facebook worden deze 
donderdagen aangekondigd. U kunt een afspraak maken bij de balie. De kosten voor de 
vaccicheck inclusief bloedafname zijn 36 euro. Daarbij komen nog de kosten voor het 
consult en de enting van de ziekte van Weil. 

Voor verdere vragen kunt u terecht bij een assistente of een dierenarts. 


