
NIEUWE VACCINATIEVOORSCHRIFTEN TEGEN INFLUENZA EN RHINOPNEUMONIE  
 
Volgend de besluiten van de IFHA en UET moet elke nieuwe vaccinatie van een paard tegen zowel 
influenza als rhinopneumonie vanaf 1 januari 2021 worden uitgevoerd in overeenstemming met de 
volgende voorschriften:  
 

1) Een basisvaccinatieschema bestaande uit twee entingen die worden uitgevoerd binnen een 
tijdsinterval van minimaal 21 dagen en maximaal 60 dagen; Tijdens deze periode is het niet 
toegestaan om met het paard aan een koers of kwalificatie proef deel te nemen. 

2) Een boosterenting uitgevoerd binnen minimaal 120 dagen en maximaal 180 dagen na de 
tweede enting van de basisvaccinatie;  

3) Opvolgende vaccinaties dienen te worden uitgevoerd binnen een periode van bij voorkeur 
zes maanden en in ieder geval niet langer dan 12 maanden. 

 
Het is daarbij niet toegestaan om met een paard binnen vier dagen na een vaccinatie, aan een 
koers, kwalificatie- en/of selectieproefproef deel te nemen. 
 
Deze nieuwe voorschriften zijn van toepassing op elke vaccinatie die vanaf 1 januari 2021 wordt 
uitgevoerd.  
 
Basisvaccinaties die reeds begonnen zijn, worden uitgevoerd volgens de voorschriften welke in 2020 
van kracht waren. Om hiervan de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen dient rekening te 
worden gehouden met twee scenario’s:  

 paarden die hun eerste enting van de basisvaccinatie hebben gekregen tussen 1 oktober en 
15 november 2020 dienen hun tweede basisvaccinatie te krijgen ten minste 21 dagen na de 
eerste basisvaccinatie en vóór 1 januari 2021;  

 paarden die hun tweede enting van de basisvaccinatie hebben gekregen tussen 31 mei en 
15 juli 2020, dienen hun eerste boostervaccinatie te krijgen ten minste 150 dagen na de 
tweede basisvaccinatie en vóór 1 januari 2021. 

 
Indien bij een gehouden controle uit de gegevens van het paspoort blijkt dat:  
a) niet volgens de gevraagde vaccinatie-voorschriften is gehandeld dan wel  
b) geen paspoort kan worden getoond,  
zal de trainer van het paard een heffing van € 50,- verschuldigd zijn en zal het comité, conform art. 
50 lid II sub a van het algemeen wedstrijd reglement, het paard per direct een startverbod voor de 
desbetreffende wedstrijddag opleggen en voordragen voor een startverbod tot het tijdstip waarop 
volgens de NDR aan de vaccinatievoorschriften is voldaan. 
 
Voor vragen over de vaccinatievoorschriften kan via e-mail contact worden opgenomen met het 
kantoor van de NDR. 
 
 


