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lnfluenze

Beter uoorkomendan genezen
Uensen bêpalen In hog€ rnate dê laaÍomltrndlghad.n

van p.rrdan €n dlaÍlnóa dus dê kwalttalt vrn l.van vrn

dczê vloÍYoêterr.Dat schêpt uêryllchtlngen'roeb buuoorbo.ldh.t vooÍkom.n dat r. hongêroÍ dorat ludcn, pfln
hGbbên ot tlak woÍden. In h.t Iàatstc gcyal 13een waloyaÍuogan uaccinrti.belald aan van d. u.rrlaicn. lan
rlekte waaryoor dit zeker geldt is influenza.

Influenzais een vorm van griep en is dus tegenstellingtot de Vogelgriepvirussen,
een luchtweginfectiedoor het griepvirus. tot nu toe nog niet besmettelijkgebleken
Influenzawordt vooral gesignaleerdvan
voor mensen.
oktober tot april. Dit laatste heeft
verschillenderedenen.Eén daarvanis de lnfluenzais een hele vervelendeziekte,
wisselendeweersomstand
ig heden.
die op verschillendemanierenovergeDaarnaaststaan in die periodeveel
bracht kan worden.Virusdeeltjeskunnen
paardenop stal, waardoorde inÍectiezich door de lucht verspreiden,met name
druk toeneemt.Een infectieziektekan
door hoesten,maar ook via direct neusonder meer veroorzaaktworden door
neuscontactvan paardenof via mensen,
een bacterieof een virus. Een virus moet hun kleding en/of poetsgerei.Het virus
eerst een lichaamscelvan een potentieel dringt het paardenlichaam
binnenvia de
slachtofferbinnendringen.Waarnahet
neusholten.Als een paard besmet is,
vervolgenshet in de gekraaktecel
duurt het meestalenkeledagen voordat
aanwezigemateriaalgebruiktom te
hij ziek wordt. Op dat moment vermeerkunnengroeien.Influenzawordt nooit
deren de virusdeeltjeszich echter al wel
veroorzaaktdoor een bacterie,maar
en wordenook uitgescheiden.
Een
gevaarlijkeperiode,want zo kan een
altijd door een virus. Echterals door het
geïnfecteerdpaard meerderepaarden
virus de slijmvliezenvan een paard
beschadigdworden,dan kunnenbactebesmetten,zonder dat iemand daar erg in
riën wel toeslaanen kan het paard in
heeft. Een paard met influenzakrijgt
vervolgop de virusinfectieook nog een
koorts, gaat hoesten,heeft neusuitvloeibacteriëleinfectiekrijgenen eventueel
ing en een duidelijkverminderdeeetlust.
zelfs een longontsteking.Hierdoorraakt
Soms krijgt het paard ook dikke benen.
het longweefselernstigaangetasten dit
De mate van de koorts verschiltheel erg,
kan uiteindelijkresulterenin chronische
vooraljonge en oude paardenkunnen
klachten.In sommigegevallenveroorheel erg ziek worden van influenzaen
zaakt influenzaindirecteen ontsteking
zeer hoge koorts krijgen.De ziektesympaan de hartspiervan het zieke paard.
tomen worden onder anderebeïnvloed
Onnodigte zeggendat dit een zeer
door de vaccinatiegeschiedenis
van het
e rn sti gec om plic at ieis . In fl u e n z a v i ru s s e npaard en de kwaadaardigheidvan de
bij paardenverschillenvan de virussen,
virusstam.Ook de neusuitvloeiing
kan
d i e b i j m ens env oor ko me n E
. igenlijk
verschillen,bij alleeneen virusinfectieis
zoudenwe het dus ook moeten hebben
deze meestalwaterig,wordt de neusuitover paardengriep,maar in de wandelvloeiingechterdikkeren krijgthet een
pusachtigaanziendan wordt dit meestal
gangennoemenwe deze infectieziekte
gewoon influenza.Het virus behoorttot
veroorzaaktdoor een bacteriëleinfectie
als vervolgop het virus. Paardendie
daarondervalt
de orthomyxo-virussen,
influenzahebbengehad,hebbenin de
bijvoorbeeldook de Vogelgriep.Paarzijn overigens,in
meestegevallenminstenseen maand
dengriepvirussen
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nodig om daarvangeheelte herstellen.
Hebben ze daarnaastook nog last gehad
van andereontstekingen,dan duurt het
herstelnog langer.Rust en behandelingen met een koortsremmeren, in geval
van secundairebacteriëleinfecties,met
antibioticazijn een goede stap op weg
naar genezing.Wat betreft influenzais het
echter beter te voorkomendan te genezen en daarom is tijdig vaccineren
belangrijk.
Antistoffen aanmaken
Wat is eigenlijkeen vaccinatie?Tot in de
tweede helft van de vorige eeuw was
bijvoorbeeldpokken een ernstige,
levensbedreigendeziekte. Bij uitbraken
over de hele wereld verlorenduizenden
mensenhun leven.Koeienhaddeneen
eigen pokkenvirus,een milde variant
waarvan ze amper ziek werden. Aan het
einde van de zeventiendeeeuw ontdekte
een Engelsearts, dat wanneer hij
mensen een injectietoediende met daarin koepokken,deze mensenimmuun
bleken voor de menselijkevariant van
pokken.Een geweldigedoorbraaken het
woord vaccinerenis dan ook afgeleid
van het Latijnsewoord voor koepokken,
Vaccinia.Bij vaccinerenkrijgt een paard
een injectie met daarin een afgezwakte
of gedode vorm van het virus, het
vaccin. Dit wordt bereid in een gespecialiseerdlaboratorium.De bedoelingis dat
het lichaamdoor het toedienenvan het
vaccin zijn natuurlijkeafweergaat mobiliserenen antistoffenaanmaakttegen
het virus. Het geïnjecteerde,verzwakte
of gedode virus veroorzaakt weinig
symptomen, maar de aanval wordt wel
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Eenvande ziektesymptomen
is neusuitvloeiing.Bij alleeneen virusinfectieis deze meestalwaterig,wordt de
neusuitvloeiingechterdikker en krijgt het eenpusachtigeaanzien,dan wordt dit meestalveroonaaktdooreen
bacteriëleinfectie als vervolgop het virus.

opgeslagenop de'harde schijf' van de
afweer. Bij een eventuele volgende keer
dat een paard in aanrakingkomt met
influenza,herkent het lichaam het virus
direct en zal meteen de goede antistoffen ertegen inzetten.Virussenhebben
overigensde vervelendeeigenschapdat
ze qua samenstellingsteeds een beetje
kunnen veranderenen er bestaan ook
van paardeninfluenzavele verschillende
stammen. De verschillendepaardeninfluenzavirussenzijn aan elkaar verwant en
lijken dus meer of minder op elkaar.Als
er antistoffen tegen een bepaalde stam
zijn aangemaaktzullen die (deels)ook
tegen een verwante stam bescherming
bieden, dit heet kruis-immuniteit.Een

vaccin wordt daarom gebaseerdop de
belangrijkstestammen van het virus en
moet ook regelmatiggeUpdateworden,
zodat - ondanks dat het gaat om
verschillendestammen- de enting toch
helpt om een uitbraak te voorkomen.

langerdan 365 dagen geledenzijn,dat je
paard is geënt. Een paard mag dus ieder
jaar op dezelfdedag gevaccineerd
worden. Op wedstrijd kan een jury inzage
vragen in het paardenpaspoorten als er
iets niet voor elkaaris met de entingen,
tot diskwalificatieovergaan.De verplichte
enting is een logisch vervolgop de toegenomen mobiliteitvan paarden.Op
wedstrijdenkomen paardenuit alle windstreken bij elkaaren zouden een infectie
snel kunnenverspreiden.lmmerseen
paard dat influenzaheeft gehad of ertegen gevaccineerdis geweest,wordt er
niet meer (erg)ziek van, maar kan het
virus wel transporteren.Gezienhet feit
dat de vaccinatieeigenlijkmaar zeven tot
negenmaandenvolledigebescherming
biedt wordt, vooralbij 'uithuizige'paarden tegenwoordigal geadviseerdtwe
keer per jaar tegen influenzate enten. De
FEl,de overkoepelende,
internationale
paardenbond,heeft inmiddelsvoor paarden die deelnemenaan de buitenlandse
wedstrijdenhet twee keer per jaar enten
al verplichtgesteld. Dit moet worden
vooraf gegaandoor een goede basisenting en een basisentingbestaattegenwoordiguit drie vaccinaties,de eerste
wordt meestalop een maand of zes
gegeven,de tweede moet 21-92 dagen
later worden gegevenen de derde binnen
7 maandenna de tweede. Maar ook al
gaat je paard niet op wedstrijd en rijd je
alleenmaarthuis of op een manegeof
pensionstalook daar zou een vorm van
controle op het vaccinerenmoeten
zijn,om de infectiedrukvan de influenza zo laag mogelijkte houden en het
virus geen kans te geven om daadwerkelijk toe te slaan.

Als veulen al goed beschermen
Over de juiste leeftijdom te beginnen
met het enten tegen influenzabestaat
geen eendui di gemeni ng,omdat hier bij
ook duidelijkmeespeelthoe goed de
Een paard dat op wedstrijd gaat, moet
merrievoor de geboortevan het veulen
verplichtgeënt zijn tegen influenza.De
was gevaccineerden hoeveelantistotfen
influenza-entingen
worden uitgevoerd
ze heeft aangemaaktdie vervolgens
door een dierenarts,genoteerdin het
door het veulenvia de biest worden
paardenpaspoorten voorzienvan een
opgenomen,di t i s bekendonder de
officiëlestempel en het vaccinstickertje.
naam passieveimmuniteit(het veulenis
Wettelijkgezien is de enting voor paarden beschermdtegen een ziektedoor de
die deelnemenaan de basissportna een
antistoffendie het met de biest heeft
basisentingin de jeugd vervolgenséén
opgenomen).ls het met het vaccineren
keer per jaar verplicht.Het mag niet
van de merrieniet zo nauw genomenof
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heeft het veulen om wat voor een reden
dan ook na de geboorte te weinig biest
gedronken,dan kan het vanwege een
tekort aan antistoffen een ernstige influenza krijgen en kan er zelfs aan dood
gaan (al komen influenza-infectiesbij
jonge veulensweinig voor).Als een
drachtige merrie in de eerste helft van
haar dracht is gevaccineerd,dan krijgt
een goed drinkend veulen via de biest
antistotfenmee, waarmee hij tot op
ongeveereen leeftijd van drie maanden
wordt beschermd tegen influenza.
Wanneereen merrie later in de dracht
het vaccin toegediend heeft gekregen,
dan kan het veulen met de antistoffen
die hij heeft binnengekregenvia de biest
nog een paar maanden langer vooruit.
Als het veulen nog via de biest verkregen
antistotfen heeft ten tijde van de eerste
vaccinatiezal de vaccinatie niet of
nauwelijkseffectiefzijn. Daarom moeten
veulenseigenlijkniet eerderdan op een
leeftijdvan 5-6 maanden hun eerste
vaccinatieontvangen.Meestal krijgt een
veulen in de herfst rond het opstallen zijn
eerste eigen vaccinatietegen influenza.
Als een paard voor de eerste keer van
zijn leven wordt geënt, krijgt hij de zogenaamdebasisenting.Dit is een dubbele
enting, waarvan de tweede tussen de
vier en zes weken na de eerste moet
worden gegeven. Na de eerste enting zal
het lichaamzijn verdedigingin werking
stellen om antistotfenaan te maken,
BiieengM gavacclneerde
nerfiekrijgteenveulen maar pas na de tweede enting treedt
fia de hiefi vaakwldoandeffitlstoífenmeevoorde
echt voldoendebeschermingop. Om de
gffstamas!fion.MeestulwMt hetveulen
zalfvoor
effectiviteitvan het enten te verhogen, is
gevaccineerd op grote stallen het gezamenlijkvaccinetwt aarsttn de heÉctrondhetopstallen
lffiwnza
tegan
ren raadzaam.De enting wordt door de

dierenartsmeestal toegediend in de
borst van het paard of in de hals. De
borst heeft een lichte voorkeur,omdat
als er een zeldzame,maar vervelende
(allergische)reactie komt, deze in de
borst minderschade aanrichten gemakkelijkerte behandelenis dan in de spieren van de hals waarin veel bindweefsel
zit, waarachterde infectie zich kan
verschuilenen kan doorwoekeren.Een
eventuele,plaatselijkereactie,zoals pijn
of een lichtezwelling,kan ontstaandoor
de ingespotengriepvirusdeeltjes,maar
vaker zullen paarden reagerenop de
hulpstofin het vaccin, het zogenaamde
adjuvans.In het griepvaccinstimuleert
deze hulpstof het lichaam extra om antistoffen aan te maken. In het verleden
werd aangeradenom een volwassen
paard na de griepentingeen aantal
dagen rust te geven. De momenteel
beschikbarevaccins zijn echter dermate
aangepast,dat er tegenwoordiggewoon
doorgewerkt kan worden met een paard,
al is een dagje rustig aan altijd verstandig. Natuurlijkis dit per paard persoonlijk, maar wanneer een paard na de
enting zichtbaarminderfit is, moet hij
wel in alle rust kunnenherstellen.
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Bezoekwww.stress-bij-paarden.
nl
en doe de StressCheck!
MSD Animal Hcalth
Postbus50
5830 AB Boxnteer
Tel: 0485 587652
Fax: 0485 587653
wtm.msd-animal-health
nl
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