Equine influenza in Nederland
Het zal u niet zijn ontgaan dat op dit moment een golf van equine influenza door het land gaat.
Inmiddels zijn ook de eerste monsters verzameld. Resultaten van de viruskweken worden medio
januari verwacht. Niet alleen minder goed gevaccineerde paarden of ongevaccineerde paarden,
maar ook goed gevaccineerde paarden krijgen ziektesymptomen. Het lijkt erop dat paarden die
langer dan 6 maanden geleden zijn gevaccineerd meer problemen lijken te ontwikkelen dan
paarden die recent zijn gevaccineerd (op een goede basisvaccinatie).
Nieuwsbericht UU
De faculteit Diergeneeskunde in Utrecht heeft in overleg met de Gezondheidsdienst voor Dieren
in Deventer een nieuwsbericht opgesteld met informatie voor diereigenaren en dierenartsen. U
zult begrijpen dat in dit stadium van de uitbraak er nog niet veel bekend is over het virus dat nu
circuleert. Wel lijkt vaccinatie belangrijk om de symptomen van de infectie te voorkomen of toch
zeker te verminderen.
MSD Animal Health over equine influenza
Op de website van MSD AH treft u algemene informatie over de vaccinatie van paarden en ook
meer specifiek over de vaccinatie tegen influenza en natuurlijk over maatregelen die u kunt
nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook in de Vaccinatiewijzer kunt u meer
lezen over vaccinatie tegen influenza.
MSD Animal Health vaccinatieadvies
Wij adviseren om paarden die langer dan zes maanden geleden zijn gevaccineerd zo snel
mogelijk te hervaccineren. Bent u niet zeker van de vaccinatiestatus van de dieren overweeg dan
om alle dieren voor de voet weg te vaccineren tegen influenza om de afweer van alle dieren op
het bedrijf te boosteren. Het is niet zo dat gevaccineerde paarden niet ziek kunnen worden maar
goed gevaccineerde dieren ontwikkelen geen of nauwelijks symptomen en wat ook erg belangrijk
is: ze scheiden minder virus uit, waardoor het besmettingsrisico voor andere paarden veel kleiner
is. Daarbij geldt dat hoe recenter de laatste vaccinatie plaatsgevonden heeft, hoe beter de
bescherming. Vaccineer geen zieke paarden maar isoleer deze en probeer de verspreiding van
het virus te voorkomen.
Preventie
Het advies is om stallen waar een griepuitbraak heerst te sluiten (geen paarden erbij en geen
paarden eruit). Equine influenza is zeer besmettelijk en het virus verspreidt zich makkelijk, zowel
aerogeen (vooral een paard dat hoest verspreidt veel virusdeeltjes) maar ook via handen, voeren drinkbakken of andere zaken. Vermijd neus-neus contact met vreemde paarden en was altijd
uw handen tussen contactmomenten met verschillende paarden. Stel na bevestiging van de
diagnose naburige paardenbedrijven/paardenhouders op de hoogte, zorg voor een goede
bedrijfshygiëne en start met temperaturen.
Meer informatie over influenza en vacinatie? Hieronder hebben we wat handige linkjes voor u op
een rijtje gezet.
Handige informatie:
Website MSD Animal Health:
https://www.my-msd-animal-health.nl/paard/vaccineren/
https://www.my-msd-animal-health.nl/paardeneigenaar/vaccineren/influenza/
Universiteit Utrecht:
https://www.uu.nl/nieuws/influenza-bij-paarden-in-nederland
https://www.uu.nl/sites/default/files/influenza_in_nederland_achtergronden.pdf
https://www.uu.nl/sites/default/files/inluenza_bij_paarden_in_nederland_voor_dierenartsen.pdf
Equine services.nl:
https://www.equineservices.nl/Zin_en_onzin_over_vaccineren_bij_paarden
https://www.equineservices.nl/Risico_op_influenza_uitbraak_neemt_toe

