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Vaccinatie- en ontwormingsschema pup
Vaccinatie:
-

-

-

Op 6 weken: uw pup heeft deze eerste vaccinatie gekregen bij de fokker.
Op 9 weken: Er kan een herhaling van de puppyvaccinatie gegeven worden. Dit is aan
te raden wanneer u met uw pup reeds naar de hondenschool gaat of hij veel in
contact komt met andere honden.
Op 12 weken: definitieve vaccinatie en rattenziekte-vaccinatie (leptospirose)
Eventueel ook vaccineren tegen kennelhoest.
0p 16 weken: vaccinatie tegen hondsdolheid (rabies) en herhaling van de
leptospirose vaccinatie. Afhankelijk welke vaccin gebruikt werd tegen kennelhoest,
moet deze ook nog eens herhaald worden. De rabies of hondsdolheidvaccinatie is
verplicht voor alle honden die naar het buitenland gaan of in België ten zuiden van
Samber en Maas.
Hierna krijgt uw hond jaarlijks een boostervaccinatie.

Ontworming:
- Op 2 weken, 4 weken, 6 weken werd de pup ontwormd bij de fokker
- Op 2 maanden, 4 maanden, 6 maanden is het nodig uw pup nog te ontwormen.
- Daarna is het aangewezen uw hond 2 tot 4 keer per jaar te ontwormen.
Dit is niet alleen belangrijk voor uw hond, maar wormen zijn een zoönose en kunnen dus ook
besmetting veroorzaken bij mensen.
Van opname van een wormei tot volwassen worm die zelf eieren produceert
(=prépatentperiode) duurt ongeveer 21dagen!! Bovendien doden ontwormingsprodukten
geen 100% van de wormen af. Uw hond ten alle tijden 100% wormvrij houden is dus bijna
een onmogelijke opdracht. Ontwormen dient op regelmatige basis te gebeuren om erge
worminfectie te voorkomen.
Behandeling tegen teken en vlooien:
Het is aan te raden uw pup tegen vlooien en teken te behandelen.
Hiervoor bestaan verschillende producten.
Wij raden druppeltjes in de hals (spot-on) of spray aan.

Dit moet meestal maandelijks herhaald worden.
Vergeet niet de gegevens van de elektronische chip van uw hond te controleren.
Aanpassen kan volledig kostenloos.
Dit controleren kan u best doen door bij www.abiec-bvirh.be en dan bij “zoeken naar
verantwoordelijke” het chipnummer of de tatouage van uw hond in te geven. Deze
gegevens, die u dan krijgt inclusief het telefoonnummer, moeten de uwe zijn.
U moet enkel uw witte kaart invullen op de achterzijde en opsturen naar het abiec-bvirh.
Aarzel niet ons te contacteren, mocht u nog vragen hebben.

