STAPPENPLAN
INFLUENZA-UITBRAAK
PAARDEN
• zonder verdenking van influenza
• met verdenking van influenza
• met bevestigde influenza

Met dank aan Dr. Thibault Frippiat
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Maatregelen bij een
influenza uitbraak
bij stallen zonder
verdenking van influenza
1. VACCINATIE.
	
Hervaccineer paarden die langer dan zes maanden geleden zijn gevaccineerd
zo snel mogelijk. Bent u niet zeker van de vaccinatiestatus van uw paarden? Overweeg
dan om uw paarden 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. Bovendien scheiden ze 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.
NIEUWS

2. 	VOLG HET NIEUWS. Houd de situatie in uw regio in de gaten om de influenza-verspreiding
te volgen. Blijf de paarden in uw stal monitoren en start met preventief temperaturen.
Raadpleeg bij twijfel zo snel mogelijk uw dierenarts.
3. B
 EDRIJFSHYGIENE. Was altijd uw handen tussen contactmomenten met verschillende
paarden. Zorg dat elk paard eigen borstels en materialen heeft en zorg voor een
goede stalhygiëne.
4. H
 YGYIENE OP WEDSTRIJD, TIJDENS LESSEN OF BEZOEKEN AAN EXTERNE
STALLEN. Indien u met uw paard(en) reist naar bijvoorbeeld wedstrijden of naar
andere paardenlocaties, vermijd dan al het (neus-op-neus) contact met andere
paarden. Zet het paard na het rijden en uitstappen direct op de wagen en zorg dat de
paarden die regelmatig de stal verlaten, iedere 6 maanden een hervaccinatie krijgen.
Laat paarden ook tijdens wedstrijden niet drinken uit gezamenlijke waterbakken,
maar neem een eigen emmer mee en vul die met kraanwater.
 IEUW PAARD OP STAL. Houd nieuwe paarden tenminste drie weken in quarantaine
5. N
en temperatuur deze paarden dagelijks. Houd schriftelijke documentatie bij van alle
paarden op stal, maar ook van paarden die je stal bezoeken en verlaten.
6. 	OPEN COMMUNICATIE. Blijf communiceren met uw stalgenoten en met
omliggende paardenbedrijven.
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Maatregelen bij een
influenza uitbraak
bij stallen met
verdenking van influenza
1. L
 ET OP GRIEPSYMPTOMEN. Bij koorts, hoest, en/of neusuitvloeiing, is het belangrijk
om snel uw dierenarts te raadplegen. Equine influenza is zeer besmettelijk en het virus
verspreidt zich makkelijk, zowel aerogeen -via de lucht- (vooral een paard dat hoest,
verspreidt veel virusdeeltjes) maar ook via handen, voer- en drinkbakken of andere
materialen. Start met 2x daags temperaturen van alle paarden op het bedrijf.
2.	STEL DE DIAGNOSE. Bij verdenking op influenza kan een neusswab worden ingestuurd
naar de GD of een laboratoriumtest (PCR) plaatsvinden om influenza te bevestigen.
Ook een respiratiepakket naar droes en rhinopneumonie kan uitkomst bieden. Door
onderzoek kan uw dierenarts de juiste maatregelen treffen, waardoor de kans op
verdere verspreiding verkleind wordt.
3.	STAL DICHT. Zolang laboratoriumonderzoeksresultaten nog niet uitgevoerd of nog
onbekend zijn, wordt aangeraden om de stal voor inkomende- en uitgaande paarden
te sluiten.
 EDRIJFSHYGIENE. Vermijd neuscontact met vreemde paarden en was altijd uw
4. B
handen tussen contactmomenten met verschillende paarden. Stel na bevestiging van
de diagnose naburige paardenbedrijven/paardenhouders op de hoogte en zorg voor
een goede bedrijfshygiëne.
5. 	BOOSTERVACCINATIE. Een keer extra vaccineren bij paarden die langer dan
6 maanden geleden zijn gevaccineerd, is verstandig, mits er op het betreffende
bedrijf nog geen problemen zijn. Als er al paarden ziek zijn, is het te laat om een
boostervaccinatie te geven. Raadpleeg uw dierenarts voor verder advies.
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Maatregelen bij een
influenza uitbraak
bij stallen met
bevestigde influenza
1. S
 TAL OP SLOT! Het dringende advies is om stallen waar een griepuitbraak heerst te
sluiten (geen paarden erin en geen paarden eruit). Het is van groot belang dat stalhouders
en individuele eigenaren zich realiseren dat bij verdenking van een influenza-infectie een
bezoek aan andere bedrijven of wedstrijden uitermate onverantwoord is! Houd de stal
tot 2 weken gesloten voor paardenverkeer, net zolang alle symptomen bij alle paarden
verdwenen zijn.
2. O
 MGEVING. Het organiseren van wedstrijden of evenementen op bedrijven waar een
infectie heerst, is echt onverstandig én onverantwoord. Equine influenza is nog veel
besmettelijker dan rhinopneumonie, omdat het virus ‘sterker’ is en zich makkelijker
door de lucht verspreidt.
3. T
 EMPERATUREN EN BEDRIJFSHYGIENE. Temperatuur twee keer per dag alle
paarden op stal en zorg voor een strikte naleving van alle isolatie- en hygiënemaatregelen.
4. C
 OMMUNICATIE. Besteed voldoende tijd aan communicatie. Zorg ervoor dat één
dierenarts samen met de staleigenaar of beheerder de leiding neemt. Zeker op bedrijven
waar meerdere eigenaren en dierenartsen komen.
5. F
 RISSE LUCHT EN RUST. Een gesloten stal betekent natuurlijk niet dat de paarden
in een dichte stal moeten blijven. Zorg in de stal voor goede ventilatie en frisse lucht.
Geef zieke paarden rust, voldoende water en voer (ook al willen ze niet graag eten).
6.	BEHANDELING. In eerste instantie zal een paard met influenza doorgaans worden
behandeld met koortsremmers en middelen die de hoest onderdrukken. Antibiotica
wordt uitsluitend ingezet wanneer er sprake is van een secundaire bacteriële infectie.
Uw dierenarts kan u hierin adviseren.
7.	HERSTEL. Als algemene herstelregel kunt u één week rust voor iedere dag hoge
koorts aanhouden. Een paard mag niet aan het werk (anders dan afstappen of even
rustig bewegen aan de longeerlijn) voordat de temperatuur al minstens een week
normaal is en de snotneus en het hoesten volledig verdwenen zijn. De rustperiode na
een ernstige influenza moet doorgaans zeker 4 tot 8 weken bedragen. Het slijmvlies
van de luchtwegen heeft namelijk echt veel tijd nodig om goed te genezen, anders
ontstaan er restverschijnselen zoals chronisch hoesten en minder presteren.

www.my-msd-animal-health.nl/paard

