Vaccinaties voor
FEI-wedstrijden
Paarden en pony’s die deelnemen aan FEI wedstrijden, moeten een drievoudige
basisvaccinatie gehad hebben en binnen 6 maanden + 21 dagen voor aanvang van
een FEI-evenement gevaccineerd zijn tegen influenza.

www.my-msd-animal-health.nl/paard

Vaccinatierichtlijnen FEI-evenementen
Paarden of pony’s die deelnemen aan FEI-evenementen horen
ten minste als volgt gevaccineerd zijn:
1. Alle

paarden die gaan deelnemen aan een
FEI-evenement moeten op zijn minst een basisvaccinatie tegen influenza hebben gehad.
De basisvaccinatie bestaat uit een set van
drie vaccinaties, waarbij de derde vaccinatie
moet zijn gegeven binnen 7 maanden na de
tweede vaccinatie.

5.	Vaccinaties moeten bovendien tenminste 7 dagen
vóór het begin van een evenement of aankomst
in de stallen zijn gegeven.

2. In de periode tussen de eerste twee vaccinaties
mag het paard niet op wedstrijden worden
uitgebracht.

7.	Als het paard na de basisvaccinatie één keer per
jaar is gevaccineerd, volstaat één extra vaccinatie
om er voor te zorgen dat het interval tot aan de
start van het evenement (of aankomst in de stallen)
maximaal 6 maanden + 21 dagen is.

3.	Er moet daarna minstens elke 12 maanden
een herhalingsvaccinatie (zgn. booster)
gegeven worden.
4.	Wanneer het paard gaat deelnemen aan een
FEI-evenement, moet de laatste booster zijn
gegeven binnen 6 maanden + 21 dagen voor
aankomst op het evenement. Om het hele jaar
rond op wedstrijd te kunnen gaan, moet er
dus 2x per jaar gevaccineerd worden.

6.	Paarden of pony’s die correct gevaccineerd zijn
vóór 1 januari 2005 (volgens de toen geldende
regels) hoeven geen nieuwe basisvaccinatie te
krijgen, mits zij minimaal elk jaar geboosterd zijn.

8.	Vaccinatie tegen tetanus is niet verplicht maar
wordt wel sterk aanbevolen. Ook andere vaccinaties
kunnen raadzaam zijn, bv. tegen West Nile Virus
en Equine Herpes Virus (rhinopneumonie). Deze
vaccinaties dienen ook in het paspoort genoteerd
te worden.

Drie voorbeelden voor
deelname aan FEI-evenementen
 et paard is altijd gevaccineerd volgens een 365 dagen schema sinds de laatste
H
basis (derde) vaccinatie. De laatste vaccinatie is niet ouder dan 6 maanden
+ 21 dagen en niet later dan 7 dagen voor aanvang van het evenement gegeven:
• Paard is OK.
 et paard is altijd gevaccineerd volgens een 365 dagen schema sinds de laatste
H
basis (derde) vaccinatie. De laatste vaccinatie is 9 maanden geleden gegeven:
• Paard moet 1 vaccinatie krijgen binnen 6 maanden + 21 dagen voor het
evenement, maar niet korter dan 7 dagen voor de aanvang ervan.
 et paard is niet gevaccineerd volgens het 365 dagen schema sinds de laatste
H
basis (derde) vaccinatie:
• Paard dient nieuwe, drievoudige basisvaccinatie te krijgen. De laatste
vaccinatie moet worden gegeven binnen 6 maanden + 21 dagen en niet
later dan 7 dagen voor aanvang van het evenement.

Algemeen
• Alle in Nederland geregistreerde vaccins tegen paardeninfluenza worden geaccepteerd.
• Alle vaccinaties moeten worden gegeven door een dierenarts.
•	De vaccinaties moeten worden toegediend volgens de instructies van de producent.
•	De details van het vaccin, serie-/batchnummer, datum en wijze van toediening moeten worden
aangetekend in het bij het paard behorende paspoort.
Wanneer vaccinatiegegevens in een nieuw of duplicaat paspoort moeten worden ingevoerd, mag de
dierenarts een gecertificeerd statement gebruiken om een lange en correcte vaccinatiegeschiedenis
samen te vatten.

Soort vaccinatie

Protocol

Bijzonderheden

Basisvaccinatie

1e vaccinatie: dag 0 (b.v. 1 januari).

Paard mag tussen de 1e en 2e vaccinatie niet
op wedstrijden uitkomen.

2e vaccinatie: tussen de 21-92 dagen
(b.v. 1 februari) na de 1e vaccinatie.

Paard mag vanaf 7 dagen na de 2e vaccinatie op
wedstrijden uitkomen. Let op: de bescherming
is pas 14 dagen na de 2e vaccinatie optimaal!

3e vaccinatie: binnen 7 maanden
na de 2e vaccinatie (bv. 1 juli).

Deze 3e vaccinatie resulteert in immuniteit tegen
paardeninfluenza gedurende 12 maanden.
De laatste vaccinatie moet worden gegeven
binnen 6 maanden + 21 dagen en niet later
dan 7 dagen voor aanvang van de wedstrijd
of aankomst in de stallen.

Boosters

4e vaccinatie en verder: maximaal
1 jaar na de laatste vaccinatie.
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De laatste vaccinatie moet worden gegeven
binnen 6 maanden + 21 dagen en niet later
dan 7 dagen voor aanvang van de wedstrijd
of aankomst in de stallen.

