
Overzicht mogelijkheden konijnen entingen 2020. 
 
 
A. Vaccinatie tegen Myxomatose en RHD type 1 en type 2 (Nobivac myxo-RHD plus) 
 
B. Vaccinatie tegen Myxomatose (Lyomyxovax) 
     Vaccinatie tegen RHD type 2 (Eravac) 
 
C. Vaccinatie tegen RHD type 2 (Eravac) 
                                           
                                                              ### 
 
De onder A.) genoemde entingen geven de meest uitgebreide bescherming  
De kosten voor entingen tegen RHD 1 en 2 en myxomatose zijn samen € 18,00. 
De bescherming tegen RHD type 1 en type 2 en myxomatose geldt in dit geval voor 
de periode van 12 maanden.   
Dit betekent dat u met één keer per jaar één injectie maximale bescherming bereikt. 
 
                                                              ### 
 
Begin 2020 komen infecties met RHD type2 nog steeds verspreid door het land op 
meerdere bedrijven voor. Daarom heeft KLN voorgeschreven dat konijnen voor het 
bezoeken van keuringen en tentoonstellingen  geënt moeten zijn tegen RHD type 2.   
Mijn advies is daarom de  konijnen te enten tegen RHD type 2 en daarnaast om 
afhankelijk van de ervaringen dit te combineren met de enting tegen myxomatose. 
 
Dit is genoemd onder B.) De kosten voor deze twee entingen samen zijn € 6,00. 
De bescherming tegen myxomatose geldt voor 6 maanden. 
De bescherming tegen RHD type 2 geldt voor 9 maanden. 
Het advies is om in gebieden waar myxomatose voorkomt, de enting na 6 maanden te 
herhalen. 
De bescherming tegen RHD type 2 neemt na 9 maanden af maar het risico op een 
uitbraak lijkt aanvaardbaar voor dieren die niet naar keuringen of tentoonstellingen 
gaan. Dit geldt vooral voor dieren die vorige jaar ook geënt zijn. 
Wilt u het risico niet nemen dan adviseer ik na 6 maanden beide entingen te herhalen. 
 
                                                              ### 
 
De onder C.) genoemde enting is alleen tegen RHD type 2 gericht en geeft voor 
9 maanden bescherming. In veel gevallen zal een jaarlijkse enting voldoende zijn. Wil 
men elk risico vermijden dan is herenting na 9 maanden aan te bevelen. 
Deze enting kost € 3,00. Dit is de door KLN verplichte enting voor tentoonstellingen. 
 
De voorrij kosten zijn € 15,00 per adres.  
Bij meerdere eigenaren op één adres kunnen de kosten gedeeld worden. 
Bij door een vereniging georganiseerde entingen kan het voorrij tarief lager zijn. Dit is 
afhankelijk van de af te leggen afstand tussen twee opvolgende adressen. 
      
 
Verdere informatie via:           p.van.dijk@solcon.nl 
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