EQUILIS
PA A R D & Z O R G

VACCINEREN OP MAAT –
HET OVERWEGEN WAARD!

‘Niet méér vaccineren dan strikt noodzakelijk’ is een nieuwe trend. Ook paardenhouders
informeren steeds vaker naar de noodzaak van het jaarlijks vaccineren van hun paard
tegen tetanus en influenza.
Als dierenarts bent u dé aangewezen sparringpartner als het aankomt op de gezondheid van het paard. Het opstellen van een vaccinatieschema op maat past goed bij de
toenemende interesse van de paardenhouder in preventieve gezondheidszorg.
MSD Animal Health biedt u de mogelijkheid om perfect in te spelen op de toenemende vraag naar
vaccineren op maat. Zo kan u per stal of zelfs per patiënt beoordelen tegen welke ziektes er op
welk moment gevaccineerd dient te worden.
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Eerste vaccinatie vanaf de leeftijd van 6 maanden. I.g.v. verhoogd infectie-risico of onvoldoende
colostrum-inname kan een aanvullende initiële injectie gegeven worden op de leeftijd van 4 maanden,
gevolgd door het volledige vaccinatieprogramma.

VACCINEREN OP MAAT –
VEELVOORKOMENDE VRAGEN
Moet een
paard elk jaar
tegen tetanus en
influenza
gevaccineerd
worden

?

Als een
paard niet van
het erf komt,
moet hij dan wel
gevaccineerd
worden

Nee. Voor tetanus geeft een correcte (drievoudige) basisvaccinatie gedurende
minimaal 2 jaar voldoende bescherming. Eén keer per 2 jaar tegen tetanus
vaccineren volstaat dus.
Voor influenza verdient regelmatig boosteren na een correcte (drievoudige)
basisvaccinatie de voorkeur. Voor wedstrijdpaarden is deze vaccinatie jaarlijks (KNHS) of halfjaarlijks (FEI) verplicht. Voor recreatiepaarden kunnen
onder andere groepssamenstelling en (indirect) contact met andere paarden,
leeftijd, algemene gezondheid, intensiteit van de training, stress en reizen
meegenomen worden bij het opstellen van het vaccinatieschema op maat.

Ja. Elk paard zou in ieder geval tegen tetanus gevaccineerd moeten worden.
Voor de overige vaccinaties kan er een risico-inschatting gemaakt worden door
de dierenarts. In geval van nabijheid van of contact met andere paarden (zeker
als deze paarden in training, op wedstrijd of naar leslocaties gaan of reizen)
moet er rekening gehouden worden met een groter risico op onder andere
influenza, droes en rhinopneumonie. Vaccineren is in dat geval vaak verstandig.

?
Ja. Het immuunsysteem van oudere paarden wordt iets minder robuust.
Dit wordt immuno-senescence genoemd. Het is daarom verstandig om
hen correct te blijven vaccineren om een optimaal beschermingsniveau te
handhaven.

?
Kan er door
middel van titerbepaling bepaald
worden hoe vaak een
paard gevaccineerd
moet worden

Nee. Een titerbepaling is slechts een momentopname van de huidige
beschermingsstatus van het paard. Het zegt dus niets over hoelang het
paard nog voldoende beschermd is. Hoewel het in sommige gevallen zinvol
kan zijn om een titerbepaling uit te voeren, is dit dus niet geschikt voor het
opstellen van een vaccinatieschema voor paarden.

?
Equilis® Prequenza (Equilis® Prequenza Te) (Equilis® Te), bevat per dosis van 1 ml: twee stammen paardeninfluenza, A/equine-2/Zuid-Afrika/4/03 (50 AE), A/equine-2/Newmarket/2/93 (50AE) (en Tetanus toxoïd (40 Lf)). Doeldier: Paard.
Indicatie: Actieve immunisatie van paarden vanaf de leeftijd van 6 maanden tegen paardeninfluenza ter vermindering van de klinische verschijnselen en virusexcretie na infectie (en actieve immunisatie tegen tetanus om sterfte te voorkomen). Bijwerkingen: Een diffuse, harde of zachte zwelling (maximale diameter 5 cm) kan voorkomen op de injectieplaats, afnemend binnen 2 dagen. In zeer zeldzame gevallen kan een lokale reactie van meer dan 5 cm voorkomen die
meer dan 3 dagen aanhoudt. Pijn op de injectieplaats kan in zeldzame gevallen voorkomen, resulterend in tijdelijk functioneel ongemak (stijfheid). In zeer zeldzame gevallen kan koorts, soms gelijktijdig met sloomheid en verminderde
eetlust, voorkomen gedurende 1 dag, in uitzonderingsgevallen gedurende 3 dagen. Toediening en dosering: Eén dosis van 1 ml via intramusculair injectie. Wachttijd: 0 dagen. Waarschuwingen: Veulens dienen niet gevaccineerd te
worden voor de leeftijd van 6 maanden, met name als ze geboren zijn uit merries die gehervaccineerd zijn in de laatste twee maanden van de dracht vanwege de mogelijke interferentie met maternaal verkregen antilichamen. Vaccineer
alleen gezonde dieren. REG NL 10365, EU/2/05/056/001-2 (101047, EU/2/05/057/001-2) (101055, EU/2/05/055/001) UDD. Voor overige informatie, zie bijsluiter.
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