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              NIEUWSBRIEF 
         Augustus 2019 

Activiteiten: 

De overgangsproeven van deze maand vinden plaats op zondag 4 augustus en dinsdag 6 augustus. Al 

denk je dat je hond niet klaar is, probeer toch maar eens mee te doen, dan kan je zien op welke 

oefening er meer geoefend moet worden. Vergeet niet: als je pup 6 maanden is, mag je automatisch 

naar de A klas zonder proef. Opgelet  

 

 

Activiteiten: 

 Vrijdag 6 september: Avondmarkt Kampenhout 

 Zondag 29 september: Bokrijk 

 Donderdag 31 oktober: Halloween 

 

 

 

Voor onze leden op Facebook. Er bestaat een facebook groep “Kampenhoutse 

Hondenschool” waar je als eerste de nieuwtjes te lezen krijgt. Het is een gesloten groep dus 

niet iedereen van buiten af ziet wat er gepost is. Maak je zeker lid! 
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Overgang juli 2019: 

 

Hierbij de geslaagden van de maand juli. Proficiat allemaal!  

De diploma’s kan je terugvinden aan het grote scherm 

 

 

Dinsdag 2/07/2019 

A klas naar B klas 

 

 

 

 

 

Zondag 7/07/2019 

B klas naar C klas: 

 

Baasje Hond Ras  Punten 

Dana Derese Ruby Jack Russel Terrier 92/100 

Baasje Hond Ras  Punten 

Christiaan Schoonaert Hanne Berner Sennen 83.5/100 

Hilde Van Mele Julia Beagle 96/100 
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Activiteiten: 

Vrijdag 6 september: Avondmarkt 

Vrijdag 6 september is het avondmarkt in het centrum van Kampenhout. Naar jaarlijkse 
traditie zullen we hier dan ook aanwezig zijn met een stand.  
Kom zeker eens langs. Dit is een uitstekende socialisatietest. Er zal ook een wandeling 
vertrekken vanuit de hondenschool richting de avondmarkt. 

Zondag 29 september: Uitstap naar Bokrijk 

Dit jaar hebben we gekozen om naar Bokrijk te gaan. Onze uitstap gaat door op zondag 
29 september, er is dan geen les.  

Indien je interesse hebt om mee te gaan, gelieve in te schrijven met de 
inschrijvingsstrookjes (binnenkort te vinden in de kantine) of via email naar 
media.kampenhoutsehondenschool@gmail.com met volgende info: 

We spreken af om 10 uur ter plaatse.  
Prijs groep: 
 Kinderen tot 3 jaar: gratis 
 Kinderen 3 – 12 jaar: 2 euro   
 Niet leden: 60+, mensen met beperking: 10,50 euro 

Leden: 60+, mensen met beperking:  5,50 euro         
 Niet leden: Volwassen: 12,50 euro  

Leden: Volwassen: 7,50 euro 

Parking: 5 euro. Toegang voor de honden is gratis (gedurende heel de tijd aangelijnd).  
We voorzien ook de mogelijkheid (niet verplicht) om ‘s middags samen een 
hoofdschotel (videe) te voorzien. Voor kinderen tot 12 jaar is dit 11,50 euro en voor 
volwassenen is het 15,50 euro.   
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Praktisch zaken 

Ledenfoto’s  

Er zullen ledenfoto’s genomen worden voor ons ledenbord, deze kan je terugvinden in 
onze kantine.  

Terugbetaling mutualiteit  

Je kan van de mutualiteit een bijdrage krijgen omdat je aangesloten bent in een sportclub 
(wel maar voor 1 sport/jaar). Info en de formulieren van verschillende mutualiteiten kan je 
terugvinden op onze website, breng deze ingevuld langs op de hondenschool en wij 
tekenen deze af.  https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/voordelen/  

Foto’s activiteiten 

Je kan de foto’s opvragen op de website. Hiervoor heb je een passwoord nodig. https://
kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/fotoalbums/ 

Dit jaar is het passwoord: Fotohs2019 

 

 

https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/voordelen/
https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/fotoalbums/
https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/fotoalbums/
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Vaccineren bij honden: wat, hoe en waarom? 

 

We worden allemaal gevaccineerd en dat lijkt de normaalste zaak van de 

wereld. Niet alleen wij maar voor onze honden doen we hetzelfde.  De 

laatste jaren wordt het vaccineren echter meer en meer in vraag 

gesteld. Maar wat is dat net vaccineren? Wat doet het met ons lichaam? 

En is het echt nodig? 

Het immuunsysteem van de hond is zeer gelijkaardig aan dat van de 

mens. Er bestaan een onderverdeling in het immuunsysteem: het 

aangeboren immuunsysteem en het verworven immuunsysteem. Het aangeboren immuunsysteem is niet specifiek 

en gaat alle soorten indringers zoals bacteriën, virussen en parasieten aanvallen door gebruik te maken van 

verschillende soorten witte bloedcellen. De witte bloedcellen eten als het ware de indringers op en verteren ze 

zodat ze geen gevaar meer kunnen vormen voor het lichaam.  Het verworven immuunsysteem speelt in op het 

aangeboren immuunsysteem. Nadat de witte bloedcel de indringer op eet gaat die migreren naar de lymfeknopen 

in het lichaam. Wanneer die daar aankomt gaat die stukjes van de verteerde indringer op zijn buitenste membraan 

gaan presenteren. Een ander soort cellen, de T-cellen, gaan die stukjes opvangen en daar twee verschillende dingen 

mee doen. Ten eerste gaat die zo B-cellen gaan activeren die op hun beurt onder andere antilichamen gaan 

aanmaken en ten tweede gaat die andere T-cellen activeren met een geheugen zodat ze in geval dat het lichaam 

weer geïnfecteerd wordt door dezelfde indringer sneller kunnen ingrijpen. De antilichamen die door de B-cellen 

geproduceerd worden gaan zorgen dat indringers geneutraliseerd worden of sneller en makkelijker kunnen 

opgegeten worden door de witte bloedcellen.  

Het is op dit systeem dat vaccinatie zal inwerken. In de meeste gevallen wordt er gebruik gemaakt van verzwakte 

indringers of stukjes ervan. Door het inspuiten van deze verzwakte bacteriën of bijvoorbeeld stukjes virus wordt het 

immuunsysteem geactiveerd. De witte bloedcellen nemen ze op en T- en B-cellen worden geactiveerd als ook de 

geheugencellen. Wanneer er dan later effectief een bacterie of virus van die soort binnendringt schieten de 

geheugencellen in actie, activeren ze een immuunrespons waardoor de bacterie of virus wordt opgeruimd nog voor 

die schade heeft kunnen toedienen aan het lichaam.  

In de voorbije jaren wordt er echter meer en meer opgekomen tegen het vaccineren zowel voor honden als voor 

mensen. We gaan het hier echter enkel over de honden hebben. Door verschillende “alternatieve” honden 

gezondheid sites en fora wordt er geopperd om over vaccinatie tegen te gaan en meer en meer te gaan kiezen voor 

titeren.  Titeren is een bloedanalyse waarbij wordt gekeken naar de hoeveelheid antilichamen in het bloed van de 

hond. Wanneer deze hoog genoeg blijken hoeft er geen vaccinatie meer te gebeuren.  Lijkt een zeer elegant 

systeem en dat is het ook. Maar ook deze test kost heel wat geld. Zeker op dit moment wanneer de testen nog niet 

zo veel gebruikt worden en dierenartsen deze dus niet voorradig hebben en het bloed nog vaak naar het labo 

moeten sturen voor analyse. En wanneer het dan blijkt dat de hond niet voldoende antilichamen heeft moet die 

dan toch nog gevaccineerd worden en komt die kort er ook nog eens bij. Je kan dan misschien maar beter 

onmiddellijk vaccineren, maar is er dan geen gevaar voor overvaccinatie? 

Overvacciantie is een zeer raar begrip. Want wanneer er al voldoende antistoffen aanwezig zijn in het bloed komt 

de immuunrespons zeer snel op gang tegen de ingespoten bacteriën of virussen en worden er wat extra 

geheugencellen aangemaakt. Dit heeft geen enkel nadelig effect op te lichaam. In sommige gevallen wordt er 

gewaarschuwd voor de oplosmiddelen en bewaarmiddelen die gebruikt worden in de vaccins. Deze stoffen worden 

al jaren gebruikt in de praktijk en hier zijn talloze studies naar gedaan. Er is tot op de dag van vandaag nog geen 

groot gevaar gemeld voor de gezondheid door het gebruik van deze producten.  
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De enige nadelige effecten die een vaccin kan hebben is lokaal een kleine zwelling ter hoogt van de injectie plaats, 

bij sommige dieren treedt er wat koorts of diarree op in de dagen na vaccinatie en in zeer uitzonderlijke gevallen 

wordt er een allergische reactie gedetecteerd. Maar deze komen over het algemeen weinig voor en wegen niet op 

tegen de voordelen van het vaccineren namelijk het beschermen van de hond tegen gevaarlijke infecties.  

Tot nu toe is het nog steeds verplicht voor de KUSHH en voor deze hondenschool dat de honden gevaccineerd zijn 

en dit ook kunnen voorleggen. De verplichte inentingen zijn als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je nog vragen over vaccinatie stel ze zeker aan je dierenarts! 
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 De hond als proefdier/adoptiedier 

 
De meeste mensen zullen wellicht niet uit de lucht vallen wanneer er verteld wordt dat muizen en ratten worden 

gebruikt. Dit zijn echter niet de enige dieren die gebruikt worden. De Belgische en Europese weten verijsen echter 

ook proeven op grotere dieren zoals honden, katten en primaten.  

Het is zeer spijtig dat dierenvproeven nog steeds worden uitgevoerd maar tot op heden zijn er nog geen goede 

alternatieven en blijven ze dus noodzakelijk voor het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en het testen van 

toxische stoffen.  Er wordt echter wel meer en meer aandacht aan besteed dat de proefdieren een goede 

behandeling krijgen. Dit door onder andere het principe van de 3 V’s  (Vermindering, Verfijning en Vervangen) 

waarbij er gestreefd wordt naar het gebruik van zo weinig mogelijk proefdieren, het gebruik van “lagere” 

diersoorten en het proberen om zo veel mogelijk relevant informatie te krijgen uit zo weinig mogelijk testen.   

Al zijn we de goede weg op aan het gaan, we zijn er nog lang niet. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het 

vervangen van dierenproeven door gebruik te maken van celculturen, weefselculuren en zelfs organen op een chip.  

Maar tot op dit moment zijn er dus nog heel wat proefdieren waaronder de honden. Voor het testen van nieuwe 

geneesmiddelen wordt er gebruik gemaakt van 1 soort hond, de beagle.  Er wordt al jaren een bepaalde lijn van 

beagles gekweekt in Amerika met als enige reden ze te verkopen aan laboratoria over de hele wereld voor het 

testen van chemische stoffen.  Ze worden gebruikt omdat ze de ideale grootte hebben. Ze zijn groot genoeg om 

bijvoorbeeld het model van het menselijke hart na te bootsen maar zijn niet te groot zodat ze nog gemakkleijk 

gehateerd kunnen worden.  Ze hebben een zachtaardig karakter  en zijn zo makkelijk te hanteren voor het 

toedienen van bijvoorbeeld geneesmiddelen of voor het uitvoeren van lichamelijk ondezoek.  

Er werden in Belgie in 2016 zo’n 1500 honden gebruikt (infopuntproefdieronderzoek, 2016) voor wetenschappelijk 

onderzoek. Alhoewel dit een enorm aantal lijkt is dit nog geen 0.30% van alle proefdieren die dat jaar werden 

gebruikt. Het aantal gebruikte proefdieren daalt gelukkig elk jaar.  

Van het aantal honden dat per jaar wordt gebruikt  zal meer dan de helft nadien op pensioen kunnen.  Ook al 

worden ze, vooral hier in België, zo goed mogelijk verzorgd (Ze zitten namelijk in relatief grote verblijven en krijgen 

regelmatig de kans samen te spelen in speciaal ingerichte speelruimtes) het is geen ideaal leven voor een hond. 

Daarom is het belangrijk dat deze honden na hun pensioen wel nog het leven krijgen dat ze verdienen.  

Wil je graag meer weten over deze beagles of het adopteren van andere proefdieren zoals bijvoorbeeld kippen, 

cavia’s of konijnen neem dan zeker een kijkje op Jodipro.be, zij zijn een Belgische organisatie die zich bezighoudt 

met het herplaatsen van onder andere proefdieren. In Nederland bestaat een gelijkaardige organisatie SHHH 

(https://www.shhh.nl/) en in Frankrijk heet deze organisatie Graal, je kan het terug vinden via de website (https://

www.graal-defenseanimale.org/) 

Denk jij erover na een hond te adopteren? Denk dan zeker eens aan een proefdier! 

 

https://www.shhh.nl/
https://www.graal-defenseanimale.org/
https://www.graal-defenseanimale.org/
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Onze sponsors: 
 



 10 



 11 

 


