Waarom wij 1x inenten…
U heeft hierboven een artikel kunnen lezen van Karin Friedrich. Zij legt heel goed uit waarom je grote
vraagtekens kunt zetten bij het hedendaagse entbeleid.
Hoe wij er zo toe zijn gekomen over te gaan op slechts 1 enting?
Door een broertje van één van onze katten eigenlijk… Hij was gezond toen ik hem de eerste keer zag,
maar toen ik zijn zusje kwam halen was hij doodziek. Het bleek dat hij kort daarvoor was ingeënt. Het
ventje moest inslapen en ik legde meteen het verband met die enting. Het hield me erg bezig. Ik had
immers ook hangende, lusteloze kittens gezien na een enting. Zonder verdere gevolgen, maar toch…
In mijn zoektocht kreeg ik veel anti-enting verhalen onder ogen, maar ook een scriptie van een
student diergeneeskunde. Hij of zij had onderzoek gedaan naar entreacties en had daarvoor vele
dierenartsen benaderd met een reeks van vragen. De conclusie was dat met name de levende
vaccins, veelvuldig die van Nobivac, in meer of mindere mate entreacties gaven. Sommige zeer
ernstig. Er waren dierenartsen die vertelden dat ze om die reden zelfs waren overgestapt op dode
vaccins, zoals Merial.
Ook op shows hoorde ik verhalen aan over entreacties. Heel veel problemen… Alles op een rijtje
gezet, besloot ik het te bespreken met onze dierenarts. Ik vroeg om voortaan met dood vaccin te
enten, want dan zijn er niet of nauwelijks entreacties te verwachten, en dan pas vanaf de leeftijd van
12 weken. Ik wilde eigenlijk ook geen herentingsdatum in de entpas, maar de dierenarts veegde mijn
argumenten van tafel. Ze hadden nog nooit entreacties bij de levende vaccins gezien………… Ze was
bot, weigerde naar me te luisteren en aan mijn verzoek gehoor te geven. Dode entstof moesten ze
speciaal voor me aanschaffen en dat kon alleen in flinke hoeveelheden… Oké, de klant bleek hier
geen koning en ik was boos. Ze waren een klant kwijt, vertelde ik haar.
Daarna moest ik op zoek naar een dierenarts die wel meewerkte of in ieder geval met dood vaccin
entte. Na best een lange zoektocht vond ik haar. Ze ent met dode entstof. De herentingsdatum
wordt nog wel in de pas vermeld, maar verder respecteert ze onze mening.
Hoe we nu inenten? Kittens krijgen vanaf 12 weken een enting tegen katten- en niesziekte, die al dan
niet door de nieuwe eigenaar wordt herhaald. Eventueel doen wij dat, maar dan moet het kitten
langer bij ons blijven. Kittens die naar het buitenland gaan krijgen dan nog de verplichte
Rabiësenting. Bij buitenkatten (we verkopen eigenlijk geen buitenkatten…) is het advies: jaarlijks
enten met dode entstof. Bij binnenkatten adviseren we niet meer te enten, tenzij ze naar een
dierenpension gaan of worden geshowd, want daar heb je je te houden aan hun protocol.
Katten met een verminderde weerstand worden niet ingeënt. Zelfs bij traanoogjes wordt het risico
niet genomen.
Vaccins zijn niet onschuldig… Laat u niks wijs maken. Vergeet niet dat er in de gezondheidszorg, ook
die van dieren, contracten met fabrikanten worden afgesloten. Volg uw eigen gevoel.
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