HET GOEDE NIEUWS!

Waar kunt u de ziekte
leishmaniasis tegenkomen?
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Er is nu een uniek vaccin
tegen deze gevaarlijke
ziekte!

BELANGRIJK
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Is uw hond beschermd?
Nieuw vaccin tegen canine leishmaniasis.
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Wetenschappers hebben het eerste vaccin tegen leishmaniasis
in Europa ontwikkeld. Het eerste vaccin tegen canine
leishmaniasis in Europa is het resultaat van baanbrekend
onderzoek en een 20-jarige samenwerking van verschillende
wetenschappers. Het vaccin zorgt voor een veilige en
effectieve reductie van het risico op het ontwikkelen van
klinische symptomen. Het lang verwachte vaccin is nu ook
beschikbaar bij uw dierenarts.

Zeer besmet gebied
Besmet gebied
Zone met uitbreiding van de besmetting
Mogelijke uitbreiding van besmetting door aanwezigheid
van de drager van de besmetting (zandvlieg)
Landen waarin op zichzelf staande ziektegevallen zijn
beschreven (niet-besmet gebied)
Geïmporteerde ziektegevallen
Slecht gedocumenteerde situaties:
? Op zichzelf staande gevallen?
? Besmet gebied?
? Geïmporteerde gevallen*
*
*

De grenzen van de gebieden worden niet exact aangegeven
Bourdeau EMOP 2004; Worldleish4 2009; ECVD 2009; RESFIZ 2009
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Canine leishmaniasis;
een gevaarlijke ziekte
Leishmaniasis bij de hond wordt veroorzaakt door een
parasiet, de Leishmania infantum. Deze parasiet kan van
hond op hond worden overgebracht door de zandvlieg, die
vaak niet herkend wordt en wordt aangezien voor een mug.
De ziekte is een belangrijke zoönose, dat wil zeggen dat een
geïnfecteerde zandvlieg de ziekte ook kan overbrengen op de
mens. De ziekte leishmaniasis leidt bij de hond niet altijd tot
symptomen. Als de hond wel ziek wordt, kunnen de symptomen
erg uiteenlopen. Zo kan er bijvoorbeeld koorts ontstaan,
kaalheid (met name rond de ogen), gewichtsverlies, huid
problemen en nagelproblemen. Ook inwendige organen
kunnen met de parasiet besmet worden wat kan leiden tot
bloedarmoede, gewrichtsproblemen en zelfs nierfalen.
De parasiet is erg moeilijk te bestrijden, waardoor behandeling
vaak levenslang is. In Europa alleen al zijn ongeveer
2,5 miljoen honden besmet met deze parasiet.

Het eerste vaccin tegen
canine leishmaniasis
Er is nu een vaccin dat de bescherming van uw hond naar een
nieuw niveau brengt. Naast de toediening van een antiparasiticum
tegen de zandvlieg, kunt u nu uw hond laten vaccineren tegen
leishmaniasis! Als uw hond voor het eerst tegen leishmaniasis
gevaccineerd wordt, krijgt deze drie injecties met een interval van
drie weken. Bescherming kan dan verwacht worden vanaf vier
weken na de laatste injectie. Daarna is een jaarlijkse herhaling
voldoende om de gewenste immuunrespons te handhaven.

Preventie is de beste
bescherming!
Veel honden in Zuid-Europa lopen een permanent risico op het
oplopen van canine leishmaniasis; een ziekte die nu oprukt naar
het noorden. Door uw hond te laten vaccineren,
reduceert u het risico dat uw hond de ziekte
oploopt, omdat het immuunsysteem erop
voorbereid wordt de parasiet te doden. Als u de
combinatie gebruikt van een antiparasiticum
tegen de zandvlieg en de vaccinatie, biedt u uw
hond de best mogelijke bescherming!
Vraag uw dierenarts om advies!

Veel gestelde vragen
Loopt mijn hond gevaar?

De zandvlieg komt op veel plaatsen in Zuid-Europa voor.
Op de kaart op de achterzijde kunt u zien in welke gebieden uw
hond de ziekte zou kunnen oplopen vanwege de aanwezigheid
van de zandvlieg.

Wat kan ik doen voor mijn hond?

Om contact van uw hond met zandvliegen zoveel mogelijk
te voorkomen, is het belangrijk voor de hond geregistreerde
antiparasitica te (blijven) gebruiken. Verder is gebleken dat
de zandvlieg vooral actief is tussen 20.00 uur ’s avonds en
5.00 uur ’s ochtends. Honden binnenhouden gedurende deze
periode zal ook het contact met zandvliegen verminderen.
Ondanks veelvuldig gebruik van antiparasitica tegen zandvliegen
zijn deze nog steeds niet uitgeroeid in Europa.

Kunnen alle honden gevaccineerd worden?

Vaccinatie kan plaatsvinden bij gezonde honden vanaf een
leeftijd van zes maanden. Als uw hond ooit al in een gebied is
geweest waar de ziekte voorkomt, is het verstandig om de hond
eerst te laten testen op eventuele aanwezigheid van de parasiet.

Ik ga volgend jaar niet op reis met de hond;
is hervaccinatie na twee jaar ook goed?
Zoals voor de meeste vaccins geldt, heeft het immuunsysteem
regelmatig een ‘boost’ nodig om de juiste immuunrespons te
behouden op een niveau dat genoeg bescherming biedt.
Daarom is het belangrijk de hond jaarlijks te hervaccineren.

Wanneer kan ik het best mijn hond laten
vaccineren?

Er is geen speciaal seizoen om uw hond te laten vaccineren
tegen leishmaniasis. Omdat de hond de eerste keer drie vaccinaties
nodig heeft en de bescherming ongeveer vier weken na de
laatste vaccinatie effectief is, is het belangrijk dat u uw hond
op tijd laat vaccineren. In dit geval minstens tien weken voor
vertrek.

