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Vaccineren of titeren? 
Een vaccinatie is een behoorlijke medische ingreep. Dat wordt vaak onderschat door zowel 
dierenartsen als eigenaren. Want wat gebeurt er op het moment dat we een vaccinatie laten 
toedienen? 
Wat we doen is meerdere virussen en/of bacteriën in een lichaam stoppen, samen met stoffen die 
het immuunsysteem moeten prikkelen. De virussen gaan zich vermeerderen en het immuunsysteem 
gaat reageren. En als resultaat van een vaccinatie zien we een stijging van antilichamen tegen de 
ziektes waar we voor gevaccineerd hebben. Dat is meetbaar in het bloed. Aan de buitenkant zien we 
doorgaans niet zoveel gebeuren, maar hoewel het lijkt alsof er niets gebeurt wordt ondertussen het 
immuunsysteem wel behoorlijk geprikkeld en daar kan nog wel eens iets mis gaan. 
 
Als het immuunsysteem zo hard aan het reageren is om genoeg antilichamen te maken heeft het 
geen tijd om andere dingen te doen. Daardoor zien we na een vaccinatie geregeld een ontsteking 
optreden, bijvoorbeeld kennelhoest  na een cocktailenting, of diarree. 
Dit komt doordat de weerstand tegen andere indringers gedurende een periode na de vaccinatie, en 
dat kan wel 7 dagen duren, lager is. 
Afwijkende cellen die normaalgesproken opgeruimd zouden worden krijgen de kans om uit te 
groeien tot tumoren. 
Door alle toevoegingen aan de entstof kunnen er allergische reacties optreden. Dat kan gering zijn, 
zoals zwelling op de plaats waar geprikt is, tot ernstiger reacties als opzwellen van de hele kop of het 

mailto:zimadierenhomeopathie@gmail.com


hele dier, tot shock en overlijden van het dier. 
Daarnaast kan het immuunsysteem dusdanig geprikkeld raken dat het niet meer weet wat 
lichaamseigen cellen zijn en wat niet. Het lichaam gaat lichaamseigen cellen aanvallen en dan 
ontstaan auto-immuunziektes. Inmiddels wordt algemeen erkend dat AIHA (Auto-Immuun 
Hemolytische Anemie) kan worden veroorzaakt door een vaccinatie. Dat is een ziekte waarbij het 
immuunsysteem de eigen rode bloedcellen afbreekt waardoor bloedarmoede ontstaat. 
 
Ook van een aantal andere auto-immuunziekten bestaat het vermoeden dat ze door vaccinaties 
kunnen worden getriggert. 
 
De farmaceutische industrie geeft aan dat bijwerkingen bij ongeveer 2 op de 1000 vaccinaties 
voorkomt,  dus 0,2%. Holistisch dierenarts Tannetje Koning heeft in een 2-jarig onderzoek 
aangetoond dat dit minstens 2% is. En dit is alleen bijgehouden tot vijf dagen na de enting. Alle 
bijwerkingen die hierna optraden zijn hierin niet meegerekend... 
De bijwerkingen die Tannetje Koning heeft waargenomen tot vijf dagen na de vaccinaties waren 
onder andere diarree (soms met bloed), niet lekker, niet in orde zijn, sloomheid, lymfoom na drie 
dagen, disco-spondylitis na vijf dagen, kauwspier-myositis, jeuk en flauwtes. 
 
Alleen een gezonde hond zal goed op een vaccinatie reageren door veel antilichamen te maken. In de 
bijsluiter van alle vaccins staat dan ook duidelijk dat alleen gezonde dieren gevaccineerd mogen 
worden. 
 
Titerbepaling 
Sinds enkele jaren is het mogelijk om met behulp van een druppeltje bloed te bepalen of er 
voldoende antilichamen aanwezig zijn voor de drie belangrijkste ziekten: Parvo, Hondenziekte en 
Hepatitis.  Vanuit immunologisch oogpunt is er helemaal geen noodzaak om vaccinaties ieder jaar of 
zelfs iedere 3 jaar te herhalen. Na het eerste contact met een ziekteverwekkend virus of bacterie via 
natuurlijke weg of vaccinatie blijft jarenlang in de herinnering van het immuunsysteem bestaan om 
welk type antilichaam het ging. Wordt het dier later alsnog een keer besmet dan kan het door deze 
herkenning direct overgaan tot de productie van specifieke antilichamen. Vergelijk het maar met het 
feit dat je niet elke dag een blokje om hoeft te fietsen zodat je het fietsen niet verleert... 
 
Een titerbepaling kan aantonen dat het dier voldoende beschermd is en dat is handig om te bepalen 
of een vaccinatie nodig is.  
Soms moeten honden gevaccineerd worden vanwege wettelijke regels. Als u naar het buitenland 
gaat met de hond zijn Parvo, Hepatitis, Hondenziekte, Leptospirose en Kennelhoest niet verplicht! 
Alleen hondsdolheid (Rabies) is een verplichte vaccinatie voor het buitenland.  
 
Het advies van dierenarts Tannetje Koning: 

- Het jonge dier wordt één of twee keer ingeënt wanneer het een paar maanden oud is en 
daarna niet meer. Voor immuniteitsopbouw is dit voldoende, 3 jaarlijkse herhalingsentingen 
zijn niet nodig. 

- Alle eventuele vaccinaties worden enkelvoudig gegeven, dus geen samengestelde “cocktails” 
meer. Dit komt meer overeen met de natuurlijke besmetting met maar één ziekte tegelijk, 
waardoor het immuunsysteem geen enorme opdonder krijgt. Het liefst tussen de entingen 
een paar weken laten zitten. 

- Geen zieke, ongezonde dieren met een slechte conditie laten vaccineren. Geen dieren met 
een acute ziekte of herstellend hiervan. Geen dieren met een chronische ziekte als 
suikerziekte, nierfalen, cardiomypathie, artritis, enzovoort en ook geen dieren die medicatie 
gebruiken, bijvoorbeeld voor de schildklier of prednison. Vaak is het advies dat juist deze 
dieren gevaccineerd moeten worden om het immuunsysteem op te bouwen, maar dit is dus 
niet het geval! 



- Alleen vaccineren tegen ziektes die aan de volgende criteria voldoen: de ziekte is ernstig 
en/of levensbedreigend, het vaccin tegen de ziekte heeft bewezen effectief te zijn, het vaccin 
tegen de ziekte is veilig en kent geen nadelige gevolgen/bijwerkingen op korte of lange 
termijn en er is een grote kans dat het dier de ziekte op zal lopen.      

  
Meer lezen hierover? 
https://dierbewust.nl/titerbepaling-hond-kat/        
http://rauwevoedingvoorhonden.nl/index.php/vaccinatieschade-beleid 
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