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Leptospirose (ziekte van Weil) 
Als u ooit van plan bent om uw hond de Leptospirose vaccinatie te laten geven, de zogenoemde L4, 
lees dan eerst deze belangrijke informatie.  
 
De ziekte Leptospirose wordt verspreid door een Leptospira bacterie. Deze wordt overgebracht door 
urine van geïnfecteerde dieren. Ratten zijn de belangrijkste dragers maar ook honden, varkens en 
zelfs paarden kunnen de bacterie bij zich dragen. De bacterie komt via geïnfecteerde urine in water 
en de bodem terecht en kan daar weken tot maanden overleven. 
Honden lopen een risico op Lepto besmetting als ze een wondje of beschadigde huid hebben en dan 
in contact komen met de bacterie door besmet water te drinken of erin zwemmen.  
 
Voordat u besluit om uw hond te laten vaccineren is het belangrijk om te weten hoe waarschijnlijk 
het is dat uw hond een Lepto besmetting zou kunnen oplopent. Want de Lepto vaccinatie is een van 
de meest belastende en risicovolle vaccinaties voor honden, en het is belangrijk om u hiervan bewust 
te zijn voordat u besluit tot het wel of niet geven van deze enting.  
 
Vaccinaties tegen bacteriën zoals Lepto werken korter en slechter dan vaccinaties tegen virussen. De 
bijwerkingen zijn ernstiger omdat het vaccin complete dode bacteriën bevat, die bestaan uit zeer 
veel eiwitten en al die eiwitten kunnen een allergische reactie opwekken. Daarnaast is het een dood 
vaccin dat een extra prikkelende stof bevat om het immuunsysteem aan het werk te zetten met nog 
meer kans op vervelende reacties en schadelijke bijwerkingen. 
Bij mensen worden er geen vaccins meer gebruikt met hele bacteriën er in omdat deze zo´n grote 
kans op bijwerkingen hebben. 
 
Als een hond op een natuurlijke manier een besmetting oploopt gebeurt dit meestal via de 
slijmvliezen van ogen, mond, neus of maagdarmkanaal. Tegelijkertijd vormen die slijmvliezen al een 
deel van de barrière.  
Bij een vaccinatie worden de ziektekiemen of delen daarvan direct ingespoten. Verder loopt het dier 
normaal maar 1 ziekte tegelijk op, maar bij de 3 jaarlijkse vaccinatie – de zogenoemde “cocktail” –  
worden er gemiddeld  wel  7 (!!) tegelijk ingespoten: Parvo, Hepatitis, Hondenziekte (allen virussen) 
en 4 Lepto bacteriën. Sommige dierenartsen geven op hetzelfde moment dan ook nog Kennelhoest 
en Rabiës: een onmogelijke hoeveelheid ziekteverwekkers in één keer…  
 
Een vaccin is altijd een beetje verontreinigd met de voedingsbodem waar de ziektekiemen op 
gekweekt zijn. Dit zijn voor het lichaam vreemde eiwitten waar het immuunsysteem ook op reageert. 
En om het vaccin goed te houden wordt er een conserveermiddel aan toegevoegd, op aluminium of 
kwik basis. Kortom, dit geheel is een flinke belasting voor het immuunsysteem, vooral voor pups  
waarvan het immuunsysteem nog niet volgroeid is. 
 
Een vaccin tegen virussen beschermt tegen virale infecties zoals Parvo, Hepatitis en Hondenziekte 
doordat het lichaam als reactie op het toegediende vaccin antistoffen tegen deze ziektes aan gaat 
maken.  Het bacteriologische Lepto vaccin vermindert alleen de ernst van symptomen als de hond in 
aanraking komt met de bacterie en ziek wordt. Het voorkomt de ziekte zelf niet. 
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Wat zijn de symptomen van Leptospirose? 
De klinische symptomen van een Leptospirose infectie hangen af van de algehele 
gezondheidstoestand en leeftijd van uw hond. De symptomen openbaren zich 4-12 dagen na 
blootstelling aan de bacterie: koorts, spierpijn, overgeven, diarree, verlies van eetlust, sloomheid en 
bloed in de urine.  
Lepto tast voornamelijk de nieren en lever aan, hierdoor kunnen huid en oogwit gelig worden. 
 
De kans dat uw hond Leptospirose krijgt 
Als een hond in aanraking is gekomen met Lepto wil dit niet zeggen dat hij ook daadwerkelijk ziek zal 
worden. Het is zelfs zo dat veel honden geen klinische symptomen vertonen. Van de honden die wel 
symptomen vertonen overlijden er ongeveer 10%. Er is een studie gedaan in de USA bij 33.000 
honden, hiervan bleek 8 % anti lichamen te hebben tegen Lepto.  
Maar hieruit bleek ook dat een aantal honden die gediagnosticeerd werden als lijdend aan Lepto, 
helemaal geen Lepto hadden.  
Hoe kan dat? 
Op het moment dat een hond gevaccineerd is tegen Lepto werken diagnostische bloedonderzoeken 
niet meer. Dus als u met uw zieke hond naar de dierenarts gaat en hij wordt getest op Lepto, en de 
hond is hier ooit tegen gevaccineerd, dan test hij positief op Lepto. Of hij de ziekte nu daadwerkelijk 
heeft of niet.  
Bloedtesten kunnen het verschil niet laten zien tussen antistoffen uit het vaccin en de echte ziekte. 
 
Er zijn ongeveer 230 serovars voor Leptospirose. Zeven hiervan zijn ziekteverwekkend. Hiervan zaten 
er tot voor kort 2 en sinds 2013, 4 in het vaccin.  
De WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) zegt het volgende over het Lepto vaccin: 
Lepto vaccins geven een korte termijn immuniteit (3 tot 12 maanden) en de effectiviteit is vaak 
minder dan 70%. 
De aanwezigheid van antilichamen na vaccinatie is maar voor een beperkt aantal maanden 
gegarandeerd.  
 
De Lepto 4 vaccinatie wordt gezien als een van de meest riskante vaccinaties door de hoge kans op 
ongewenste en schadelijke bijwerkingen omdat de vaccinatie geboosterd moet worden, hij moet 2 
keer in korte tijd toegediend worden en dit kan voor het immuunsysteem heel belastend zijn.  
 
De meest voorkomende bijwerkingen van de Lepto 4 vaccinatie: 
Nierschade, onbehandelbare huidontstekingen, verhoogd risico op kanker door de adjuvans in het 
vaccin (adjuvans = toevoeging aan vaccin die de immuun respons op het antigeen versterkt), braken 
en diarree, allergieën, astma, atopische reacties, anafylactische shock, immuun gerelateerde ziektes 
en overlijden. 
 
Wat de keuze voor wel of niet deze vaccinatie geven extra lastig maakt is dat de Weil vaccinatie 
gebruikt wordt als oplosmiddel voor de cocktail! Veel dierenartsen melden dit niet eens of zeggen 
dat de cocktail niet anders toegediend kan worden dan opgelost in de Weil vaccinatie. Dit is niet zo, 
het kan anders maar daar moet je als eigenaar zelf wel bij de dierenarts op aandringen. 
 
Judith DeCava schrijft in haar boek: “Vaccination: Examining the Record”: 
Geeft u de vaccinatie NIET dan heeft uw hond een kleine kans op het oplopen van de ziekte. 
Geeft u de vaccinatie WEL dan loopt uw hond een klein risico om de ziekte te krijgen en een 
aanzienlijke kans op vaccinatieschade. 
 



 ‘‘Ik zie nog steeds een groot percentage (30%) honden die niet reageert op het L4 vaccin. Daarnaast 
veroorzaakt het Leptospirose vaccin, van alle bacteriële vaccins, de meeste bijwerkingen. Het vaccin 
biedt maar 3 tot 12 maanden bescherming.’’ - Dr. Ronald Schultz 
 
Sinds de wijziging van het Lepto vaccin van 2 naar 4 serovars in 2013 zijn er een flink aantal eigenaren 
die negatieve bijwerkingen rapporteren hierover. Ik heb bij een aantal dierenartsen nagevraagd of zij 
in hun praktijken meldingen krijgen van problemen met het Lepto 4 vaccin. Zij zeggen allen van niet, 
maar zij gaan uit van een klacht die ontstaat binnen 24 uur na toediening en eigenlijk nog korter. 
Aan de andere kant is er een speciale Facebook groep over ervaringen met deze vaccinatie: “Nobivac 
Lepto 4, our experiences” en die zijn best heel heftig. 
 
Meer lezen?  
http://www.dogsnaturallymagazine.com/leptospirosis-vaccine/ 
Catherine O’Driscoll: What vets don’t tell you about vaccines. 
 
Bron: Dogs Naturally Magazine, www.dierbewust.nl 
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