
 

Vaccinaties voor FEI wedstrijden 

Sinds 1 januari 2005 moeten paarden of pony’s, die deelnemen aan FEI wedstrijden, 
binnen 6 maanden + 21 dagen voor aanvang van een FEI evenement gevaccineerd 
te zijn tegen influenza. 

Paarden of pony’s die deelnemen aan FEI evenementen horen tenminste als volgt 
gevaccineerd zijn: 

1. Alle paarden die gaan deelnemen aan een FEI evenement moeten op zijn 

minst een basisenting paardeninfluenza hebben ondergaan. De basisenting 

bestaat uit een set van twee entingen, de tweede enting moet zijn gegeven 

tussen 21 en 92 dagen, na de administratiedatum van de eerste enting. 

2. In de periode tussen deze twee entingen mag het paard niet op wedstrijden 

worden uitgebracht. 

3. Een derde enting (de eerste booster) moet worden gegeven binnen 7 

kalendermaanden na de (geregistreerde) datum van toediening van de 

tweede basisenting. 

4. Tenminste jaarlijks dient vervolgens een booster gegeven te worden (dwz 

binnen 365 dagen na de laatste enting) 

5. Wanneer het paard zal gaan deelnemen aan een FEI evenement, moet de 

laatste enting zijn gegeven niet eerder dan 6 maanden en 21 dagen voor het 

begin van het evenement c.q. aankomst in de stallen, uitgaande van datgene 

wat het eerst plaatsvindt; (dus 2x per jaar vaccineren) 

6. Entingen moeten bovendien tenminste 7 dagen vóór het begin van evenement 

c.q. aankomst in de stallen zijn gegeven; (KNHS schema 6 dagen) 

7. Alle paarden die – voor 2005 - zijn geënt volgens een jaarlijks schema, 

hoeven niet opnieuw een basisenting te ondergaan, mits er op enig moment 

een basisenting is gegeven en het paard vanaf dat moment telkens tenminste 



jaarlijks is geënt. Voor die paarden geldt dat er uitsluitend voor moet worden 

gezorgd dat de laatste enting niet eerder dan 6 maanden en 21 dagen voor 

aanvang van het evenement c.q. aankomst in de stallen is gegeven; 

8. Wanneer het interval tussen de laatste enting en de start van het evenement 

c.q. de aankomst in de stallen méér is dan 6 maanden en 21 dagen, hoeft het 

paard niet opnieuw een basisenting te ondergaan; één enting is genoeg (mits 

het paard na de basisenting altijd jaarlijks is geënt). 

9. Paarden die niet deelnemen aan wedstrijd en/of keuringen, zouden tenminste 

jaarlijks aansluitend moeten worden geënt (dus telkens de volgende enting 

binnen de tijdspanne van 365 dagen). 

 

Enkele voorbeelden voor deelname aan FEI evenementen 

Het paard is altijd geënt volgens een 365 dagen schema sinds de eerste booster 

(=derde) enting.  De laatste enting was niet ouder dan 6 maanden en 21 dagen en 

niet later dan 7 dagen voor aanvang van het evenement: 

 Paard is OK. 

Het paard is altijd geënt volgens een 365 dagen schema sinds de eerste booster 

(=derde) enting.  De laatste enting was  9 maanden geleden gegeven.  

 Paard moet 1 (één) enting krijgen binnen de genoemde periode van 6 

maanden en 21 dagen voor het evenement, maar niet korter dan 7 dagen voor 

aanvang daarvan. Wanneer het paard regelmatig op FEI evenementen  wordt 

uitgebracht, moet het tenminste elke zes maanden en 21 dagen geënt 

worden. 

Het paard is niet geënt volgens het 365 dagen schema sedert de eerste booster (= 

derde) enting: 

 Paard dient opnieuw een basis vaccinatie en de eerste boosterenting binnen 

7 maanden te krijgen. De laatste enting moet worden gegeven binnen 6 

maanden en 21 dagen en niet later dan 7 dagen voor aanvang van 

het evenement. 

 

 



Algemeen 

 Alle als zodanig in Nederland erkende paardeninfluenza vaccins worden 

geaccepteerd; 

 Alle entingen moeten worden gegeven door een dierenarts; 

 De entingen moeten worden toegediend volgens de instructies van de 

producent. De wijze waarop de enting wordt toegediend (intramusculair)  dient 

evenwel gelijk te blijven, voor zover het de eerste en de tweede enting van de 

basisenting betreft; 

 De details van de enting: het vaccin, serie/batchnummer, de datum en de 

wijze van toediening moeten worden aangetekend in het bij het paard 

behorende paspoort; 

 Wanneer entingsgegevens in een nieuw of duplicaat paspoort moeten worden 

ingevoerd én de entingshistorie van een paard is erg uitgebreid, dan mag de 

dierenarts een verklaring afgegeven om te certificeren dat de entingen – tot 

dan toe – zijn toegediend volgens de regels van de FEI; 

Vaccination  

  

Protocol  bijzonderheden  

  

Basis vaccinatie 

  

  

1e vaccinatie: dag 0  

(b.v.  1 Januari)  

  

 

2nd Vaccinatie: tussen de 21-

92 dagen 

(b.v.  1 Februari)  

  

  

Paard mag tussen de 1e en 

2e vaccinatie niet op 

wedstrijden uitkomen. 

 

Paard mag na 7 dagen na de 

3e vaccinatie op wedstrijden 

uitkomen 

 

  

Eerste booster  

  

3e vaccinatie: binnen 7 

maanden na de 2e vaccinatie 

van de basis vaccinatie 

(b.v. 1 Augustus)  

  

laatste enting moet worden 

gegeven binnen 6 maanden 

en 21 dagen 

 

vaccinatie mag niet later 

gegeven worden dan 7 

dagen voor aanvang van het 

evenement of aankomst stal. 

  

  

 Volgende boosters   4e vaccinatie en verder: 

MINIMUM: binnen 1 jaar na 

de laatste booster 

vaccinatie.  

  

 

FEI wedstrijdpaarden: 

laatste enting moet worden 

gegeven binnen 6 maanden 

en 21 dagen na de laatste 

booster vaccinatie 

 

Moet zijn gevaccineerd 

binnen de 6 maanden en 21 

dagen voor aankomst op een 

event.  

 

 

Vaccinatie mag niet later 

gegeven worden dan 7 

dagen voor aanvang van de 

wedstrijd of aankomst stal. 
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