Chevetogne – DIERENARTS (controle)
Uitreksel van het ICF reglement, hoofdstuk 18:
De honden moeten in orde zijn met de vaccinaties: het vaccinatieboekje telt om de geldigheid
van de vaccinaties te controleren.
De volgende vaccinaties zijn verplicht: rabiës en hondsdolheid.
In het geval van de eerste vaccinatie, moet deze ten minste 21 dagen eerder uitgevoerd
worden.
Dus voor dit kampioenschap is dat uiterlijk woensdag 25 september (opening wedstrijdlocatie
op woensdag 16 oktober).
Verdere toelichtingen door de dierenarts dienst in functie van het Europees
Kampioenschap.
A.

«

Vaccinatie tegen « Kennelhoest »

Vereist :
1) Effectieve vaccinatie tegen het virus Parainfluenza (CPIV) en de bacterie Bordetella
bronchiseptica (Bb), ongeacht het merk van het vaccin.
Anders gezegd: Het vaccin tegen kennelhoest moet Parainfluenza EN Bordetella
bronchiseptica bevatten.
2) Om immuun te zijn tegen de pathogenen op het moment van het kampioenschap, moet
de hond volledig gevaccineerd zijn ten minste 3 weken voor het kampioenschap.
(Uiterlijke datum 25/09/2019) – Opening van de wedstrijd site op woensdag 16
oktober.
Verduidelijking :
1) Kennelhoest is een zeer besmettelijke ademhalingsziekte
800 honden van allerlei origines zullen deelnemen aan het Europees Kampioenschap ,
hetgeen dus een verhoogd risico met zich meebrengt om de ziekte te verspreiden.
2) Het parainfluenza canin en Bordetella virus zijn 2 belangrijke virussen die vaak
terug te vinden zijn bij honden die kennelhoest hebben.

B. Vaccinatie tegen rabiës (hondsdolheid):
Vereist :
Vaccinatie tegen rabiës. De duur van de geldigheid is de datum die genoteerd staat in het
boekje van de hond. De duur kan verschillend zijn van welk merk van vaccin gebruikt wordt (
tussen 1 en 3 jaar, afhankelijk van het merk). In het geval van de eerste vaccinatie, moet deze
uitgevoerd zijn ten laatste 21 dagen voor het Kampioenschap. (Uiterlijke datum 25/09/2019)

Verduidelijking :
1) Rabiës is een dodelijk zoonose (ziekte overdraagbaar van dier op mens). Honden
vertegenwoordigen een zeer grote meerderheid in de gevallen die bekend zijn bij het
overdragen van deze ziekte.
2) De vaccinatie is verplicht voor elke hond die op het Belgisch grondgebied
verblijft. Andere verplichtingen kunnen ook noodzakelijk zijn, afhankelijk van het
land van origine (zie rubriek “Naar België gaan)
C. Opmerking :
De Dierenarts ploeg zal volgende taken uitvoeren :
-

Voor alle honden : De nodige controles om te mogen deelnemen aan de wedstrijd
(vaccinaties, leeftijd, algemene gezondheid)
Indien nodig geacht, of op vraag van de Wedstrijddirectie of enige andere reden : het
afnemen van een urine staal en of bloed staal voor doping controle.
Eventueel : kleine verzorgingen aan gewonde/geblesseerde honden. Indien een hond
dringende zorgen nodig heeft, zal deze overgebracht worden naar het dichtstbij zijnde
dierenziekenhuis. (Stad Ciney)

Voor al uw vragen, kunt u terecht bij het dierenartsteam via email : veticf2019@gmail.com

