Veterinair

Dourine, wat is dat eigenlijk?
Er duiken er steeds meer van op, besmettelijke ziekten bij dieren. Ook paarden blijven in dit
verband niet gespaard. In mei en juni zijn er in Italië twee gevallen van de besmettelijke
geslachtsziekte dourine gemeld. Reden genoeg om wat gegevens over deze besmettelijke
ziekte van paarden, muildieren en ezels op een rijtje te zetten.
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De eerste symptomen van dourine zijn koorts,
zwelling van de genitaliën (penis, vulva) en de
uier. Ook zal er vochtophoping (oedeem) onder
de buik optreden. Bij drachtige merries kan
abortus optreden. Specifieke oedeemplekken
in de huid ‘silver dollar plaques’, dat zijn grote
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verdikkingen in de huid, zijn kenmerkend voor
de aandoening. In een later stadium van de
ziekte kunnen zenuwverschijnselen op de
voorgrond treden, zoals ataxie (wankel lopen)
en verlamming van een aangezichtszenuw
waardoor lip en oor aan één kant van het
gezicht gaan afhangen. Ook kunnen sterke
vermagering ondanks goed eten, bloedarmoede en oogproblemen optreden. Gemiddeld
duurt de ziekte 1-2 maanden, maar een paard
kan ook binnen een week sterven of juist
Bij dit paard met dourine is de kenmerkende zwelling van de geslachtsdelen goed zichtbaar.
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Wat te doen?
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voor zij geëxporteerd worden.
Paarden die vanuit landen buiten Europa, waar
dourine voorkomt, worden geïmporteerd,
moeten getest zijn op het vrij zijn van dourine.
Dit gebeurt door middel van bloedonderzoek,
waarbij wordt gekeken of het dier antistoffen
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