STAPPENPLAN OVERWEGEN OM TE VACINEREN BIJ DROESUITBRAAK
Stappenplan horend bij Leidraad Droes (van Maanen, van den Wollenberg,
Siegers en Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan,september 2018)
Nee

Geen (in)direct
contact met dieren
uit rode groep

Overweeg
vaccineren

Paard al eerder
gevaccineerd
tegen droes?

Ja

(tijdsduur tot
bescherming zes weken)

Laatste keer
> 6 maanden
geleden

Laatste keer
3-6 maanden
geleden

Bevestig de
droes diagnose...
...deel paarden op
in drie risicogroepen

Laatste keer
< 3 maanden
geleden

(In)direct contact
met paarden uit
rode groep

2x daags
temperaturen
gedurende 2-3 weken

Klinisch verdachte
dieren en bevestigde
gevallen

Niet vaccineren

*Paarden in de oranje groep kunnen in het incubatiestadium
(3-14 dagen) zitten. Neem bij het vaccineren extra hygiënemaatregelen
om onbedoeld besmetten van andere paarden te voorkomen.

Let op: door vaccineren gaat de mogelijkheid om door middel
van serologie dragers op te sporen tijdens de eerstvolgende
6 maanden (en mogelijk langer) verloren.

Start
basisvaccinatie

T > 38,5oC of
andere klinische
droessymptomen?

Nee

Overweeg
vaccineren
(voorkom verslepen*)

Ja

Verplaats meteen
naar rode groep

Start
basisvaccinatie
(tijdsduur tot
bescherming zes weken)

Geef
boostervaccinatie
(tijdsduur tot bescherming
drie tot zeven dagen)

Geen booster
nodig

STAPPENPLAN BIJ VERDENKING DROES
Stappenplan horend bij Leidraad Droes (van Maanen, van den Wollenberg,
Siegers en Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan,september 2018)

Diagnostiek

Klinische symptomen droes:


Koorts



(Wat) sloom



Slecht eten



Temperatuur
alle paarden
tweemaal per dag.
Bevestig
de diagnose.



PCR op neusswab, neusspoeling of abcesinhoud.



Eventueel endoscopie van voorste luchtwegen en luchtzakken.



Eventueel klinisch chemisch en serologisch bloedonderzoek.

Diagnose
bevestigd?

Therapie:

Therapie

Doorgaans
niet nodig.

Pharyngitis

Lymfeknoopzwelling:
		 vaak gevolgd door
		 abcedering van
		retropharyngeale
		 en/of submandibulaire
		lymfeknopen

Mogelijkheden diagnostiek:



Zacht krachtvoer en ruwvoer, vers drinkwater.



Eventueel NSAID’s bij hoge koorts.



Eventueel chirurgische drainage (onder echobegeleiding).



Penicilline in het algemeen alleen nodig bij verslagen droes.



Bij purpura hemorrhagica cortico’s en penicilline.



Conjunctivitis



Vieze neus

2x per dag temperaturen
gedurende 2-3 weken.
Overweeg vaccineren.

(In)direct contact met
dieren uit rode groep

2x per dag temperaturen
gedurende 2-3 weken.

Klinisch verdachte dieren
en bevestigde gevallen

 Soms symptomen
		 verslagen droes
Communicatie

Bespreek
met eigenaar
anamnese en
plan van aanpak;
inclusief triage
en biosecurity.

Niet vaccineren.

Richtlijnen:
 Adviseer om het bedrijf te sluiten van 4 tot 6 weken
na het laatste klinische geval.


Adviseer om contacten en buurbedrijven te waarschuwen.



Besteed tijdens de uitbraak voldoende tijd aan
communicatie richting stalpersoneel en eigenaren.



Eén dierenarts moet samen met stalhouder de leiding nemen.

Weetjes/tips:
 Er is een speciaal ‘respiratoir pakket’ voor bredere
diagnostiek van de belangrijkste respiratoire pathogenen,
dat kan worden uitgevoerd op een individueel monster
of op een gepoold monster van drie swabs afgenomen
bij acuut zieke paarden.
 Incubatietijd van droes is 3-14 dagen.

 Een swab genomen tijdens de eerste dag(en) koorts
kan een fout-negatief resultaat geven omdat bacterieuitscheiding nog niet is begonnen.
 Direct isoleren in de koortsfase heeft dus zin! Handel alsof
het droes is en neem de swabs iets later. Herhaal bij twijfel 		
het onderzoek een paar dagen later. Bemonster meerdere 		
paarden en laat ze eventueel gepoold testen.

 Serologie heeft in de acute fase weinig zin, maar kan
een aantal weken na het begin van de uitbraak informatie 		
opleveren over de mate van verspreiding. Paarden kunnen 		
immers ook subklinische of atypische droes doormaken.
 Indien vaccineren wordt overwogen, raadpleeg
stappenplan vaccineren bij droesuitbraak.

Verplaats paarden met
koorts naar de rode groep.
Overweeg vaccineren en
raadpleeg het stappenplan.
Overweeg traceren van
dragers in een later stadium.
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Management

Adviseer paarden
met koorts
onmiddellijk
te isoleren;
creëer zo mogelijk
drie groepen:

Geen (in)direct contact
met dieren uit rode groep

