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MINERALEN IN BLOED VAN PAARDEN:
NU ALLES UIT ÉÉN BUIS

Linda van den Wollenberg
(paardeninternist),

Het huidige mineralenpakket Paard (10283) is vervangen door een
nieuw Pakket Spoorelementen Uitgebreid (10311). Dit nieuwe
pakket omvat niet alleen onderzoek op de vier spoorelementen
selenium, jodium, koper en zink. Voor paarden zijn vooral selenium
en jodium (niet te veel en niet te weinig) van belang.

Petra Reijnen
(relatiebeheer dierenartspraktijken),
Silke Joswig-Buist
(adviseur marketing & communicatie),
EINDREDACTIE:
Eva Onis
Uw suggesties voor het katern zijn welkom
via redactie@gddiergezondheid.nl

Uit onderzoek van GD blijkt dat de gehalten van deze vier
elementen meer inzicht geven in de actuele mineralenopname
dan de gehalten van calcium, magnesium en fosfor. Het gehalte
van laatstgenoemde mineralen in bloed (serum) wordt soms
meer bepaald door het gehalte in het rantsoen en minder door de daadwerkelijke opname. Bovendien is de regulatie van calcium en fosfor in serum erg strikt en verandert deze pas als er echt wat
aan de hand is. De vier elementen worden bepaald uit een heparinebuis (plasma). Er is dus geen
zinkvrije buis meer nodig voor de bepaling van zink.

VEELGESTELDE VRAAG:
Wat voor (neus)swabs moet ik insturen voor
PCR-onderzoek?
GD-relatiebeheerder Petra Reijnen: “Dit is nog
niet zo’n eenvoudige vraag. Vroeger – toen
virusisolatie of bacteriekweek de gouden
standaard was – moesten swabs altijd in een
zogenaamd virologisch of bacteriologisch
transportmedium opgestuurd worden. Dit zorgt
ervoor dat het virus ‘in leven’ blijft tijdens het
transport.
Voor PCR hoeft het virus op zich niet ‘in leven’ te
blijven, alleen het erfelijk materiaal (RNA of

DNA) moet intact blijven. Daarom zijn droge
swabs op zich goed genoeg. Dus een neusswab
kan afgeknipt worden in een buisje of teruggeschoven worden in een houder zonder transportmedium. Wel blijft snel en bij voorkeur gekoeld
transport wenselijk. Er is nu eenmaal verschil in
stabiliteit tussen micro-organismen.
Verder is er uiteraard verschil in lengte, grootte
en daarmee absorberend oppervlak van de
swabkop en materiaal van de swabkop. Voor het
bemonsteren van de neuskeelholte van een
paard is een lange swab nodig. Ook nemen

kunststof swabs (op
basis van nylon of
dacron) meer materiaal
op en geven het ook
gemakkelijker weer af
dan swabs op basis
van katoen. GD gaat
binnenkort het
assortiment swabs
voor paarden grondig
herzien en zoveel
mogelijk uniformeren.”
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In de kleine zaal van DAP
Bodegraven heerst een intieme
sfeer: het lijkt wel een privéles.

Droes: veel gezien
en veelbesproken
MASTERCLASS OVER EFFECTIEVE AANPAK DROES
“Droes is een van de belangrijkste infectieziektes bij paarden.” Dat stelt GD-dierenarts
Linda van den Wollenberg tijdens de eerste Masterclass droes bij DAP Bodegraven, op
donderdag 19 november. Een intieme bijeenkomst, waarin zij en Kees van Maanen
(kader) vijftien dierenartsen bijpraten over de diagnostiek en aanpak van de paardenziekte. Elke paardendierenarts krijgt er namelijk weleens mee te maken. “En de klinische gevallen die wij zien”, zo vertelt Linda, “zijn vaak nog maar het topje van de ijsberg.”
In het kleine zaaltje in Bodegraven voelt het bijna
alsof de dierenartsen privéles krijgen. De sfeer is
informeel: bij binnenkomst groeten veel dierenartsen elkaar als oude bekenden. Uit het hele land
‘overgevlogen’, en één ding gemeen: ze vinden het
tijd voor een effectieve aanpak van droes. Maar
kritiekloos luisteren zit er bij hen niet in: “Waarom
is droes dan zo’n belangrijke ziekte, waarom niet
eerder rhino of influenza?”, klinkt het al na vijf
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minuten. Linda: “De ziekte komt algemeen voor,
en wordt ook in het buitenland gevreesd. Het is
natuurlijk hartstikke infectieus, en kan bij een
groep dieren met weinig weerstand ook tot
serieuze complicaties en sterfte leiden.”

VEEL VRAGEN
De masterclass draait om interactie, want de
aanpak van droes, die wordt veroorzaakt door de

bacterie Streptococcus equi equi, roept nog steeds
veel vragen op, vertelt Linda. “We krijgen heel veel
vragen over de diagnostiek en een effectieve
aanpak. De meeste paardendierenartsen
herkennen typische droesverschijnselen wel:
purulente neusuitvloeiing, vergrote lymfeknopen,
abcessen die eventueel zijn opengebarsten. “Maar
niet elk paard heeft de typische verschijnselen,”
waarschuwt Linda. “Er zijn op het oog gezonde
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BINNENKORT SEROLOGIE
Binnenkort is het ook mogelijk om grote groepen dieren op droes te screenen door middel van
serologie, vertelt Kees van Maanen. “Hiermee is aan te tonen welke dieren blootgesteld zijn aan
droes, zelfs als er geen uitscheiding is.” De Animal Health Trust in Engeland heeft een aantal jaren
geleden een specifieke serologische test ontwikkeld die antistoffen tegen Streptococcus equi equi
kan aantonen. “GD heeft een licensie verkregen om deze test in Nederland uit te kunnen gaan
voeren. Hiermee kunnen paarden gescreend worden op blootstelling aan de bacterie, waarna
seropositieve paarden eventueel verder onderzocht kunnen worden op dragerschap.”

paarden die wel droes hebben gehad, maar
symptoomloze dragers zijn geworden.” Een tiende
van de paarden ontwikkelt na het doormaken van
droes dragerschap, vertelt Linda. “Bij ongeveer de
helft van die dragers zie je uiterlijk niets. De meeste
paarden scheiden na herstel van droesverschijnselen nog maximaal zes weken de bacterie uit, maar
bij dragers kan dat oplopen tot maanden of zelfs
jaren.” “In Engeland was er een paard vijf jaar
drager,” weet een van de dierenartsen. Hoe kun je
nou zien dat een paard een drager is? “Soms heeft
het paard dan pus in de luchtzakken, maar dat
hoeft niet. De bacterie kan zich ook in de slijmlaag
van een biofilm verstoppen.”
Er zijn dus meerdere manieren waarop de ziekte
kan verlopen: paarden krijgen droes en knappen
ervan op, paarden krijgen complicaties zoals
metastatische, of ook wel verslagen droes, en
paarden kunnen drager worden. Linda: “In
ongunstige gevallen treden er in 10 tot 20 procent
van de gevallen complicaties op. De kans hierop
wordt groter naarmate de paarden langer en meer
aan droes worden blootgesteld, dus het heeft
zeker zin om het paard met ernstige droes even uit
de koppel te halen om de eventuele abcessen te
laten doorbreken. Zo zorg je ervoor dat de andere
paarden niet aan de hoge infectiedruk worden
blootgesteld.”

doet vooral de neusspoeling het heel goed. En wil
je helemaal zeker zijn, dan kan je beter twee
monsters combineren.” Dragers zijn veel lastiger
op te sporen. Hiervoor zijn luchtzakspoelingen
nodig of meerdere neusswabs of neusspoelingen
genomen in een periode van enkele weken. Aan
de hand van een casus laat ze zien dat er in één
koppel meer PCR-positieve dieren waren dan op
grond van de klinische verschijnselen verwacht
was. “Niet eens de helft van die dieren hadden
verschijnselen. Dit bewijst dat wat wij zien slechts
het topje van de ijsberg is.”

al verdikte klieren heeft of als immuniteit gewenst
is.” En dragers? “Wij vinden dat je dragers wel
moet behandelen, zodat ze andere paarden niet
kunnen aansteken.” Daar is DAP Bodegraven het
mee eens, zegt één van de dierenartsen: “Schiet
niet direct in de kramp, maar houd je wel aan de
voorschriften.” En het middel? “Daarover
verschillen de meningen, want welk antibioticum is
het beste, wanneer kies je voor een ander
antibioticum en wat is er mogelijk?” De regels in
Nederland laten hiervoor niet zo heel veel ruimte:
penicilline is voor droes het middel van eerste
keuze.

UITBRAAK VOORKOMEN
Is een uitbraak weer voorbij en zijn eventuele
dragers opgespoord en behandeld, dan is het
goed om maatregelen te nemen om nieuwe
uitbraken te voorkomen. Denk hierbij aan het
in quarantaine plaatsen van nieuwe paarden,
en deze tijdens de quarantaineperiode
onderzoeken op droes. Maar denk ook aan
spelregels tijdens wedstrijdbezoek bijvoorbeeld. De komende tijd ontwikkelt GD beheersplannen en preventieplannen voor de ziekte.

BEHANDELEN OF NIET?
Linda heeft enkele stelregels om te bepalen of
paarden behandeld moeten worden of niet. “Wel
bij metastatische droes, ernstige benauwdheid en
purpura hemorraghica. Behandel niet als het dier

Naast de kliniek in Bodegraven zijn ook de
paardenklinieken in Wolvega en Roosendaal
medeorganisator en gastheer van de sessie
geweest.

MONSTERNAME
Als er in een groep paarden meerdere zieke dieren
zijn is het belangrijk om snel een diagnose te
hebben. Daarvoor is een goede monstername
essentieel. Dat kan zijn een neusswab, een
neusspoeling, abcesmateriaal of een luchtzakspoeling. Linda legt uit dat uit onderzoek blijkt dat
PCR-onderzoek de positieven er veel vaker uit
haalt dan kweek. “Bij klinisch verdachte dieren

Tijdens het praktijkgedeelte laat Leendert-Jan Hofland en Hanneke Panhuijzen van DAP Bodegraven
zien hoe je het instrument voorbereidt voor een luchtzakscopie.
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UPDATE WNV-SITUATIE
In het kader van de monitoring van het West Nijl Virus (WNV)
zijn in 2015 bloedmonsters van ruim vierhonderd paarden
onderzocht op bepaalde antistoffen tegen WNV als bewijs voor
recente infectie. Hieraan deden meer dan veertig dierenartsenpraktijken mee, met een goede spreiding over Nederland. In
enkele monsters werden dit seizoen antistoffen tegen WNV
aangetoond. In een andere test, die standaard ter controle
wordt uitgevoerd en acute infecties aantoont, bleken deze
paarden echter negatief. Dit betekent dat deze paarden wel
antistoffen bij zich hadden, maar dat deze verkregen waren door
vaccinatie en niet door virusopname in het veld.
Dit kan, aangezien er in Nederland (en ook in andere landen)
een geregistreerd vaccin voor WNV op de markt is. Er wordt
uiteraard gevraagd om monsters van niet-gevaccineerde
paarden, maar soms blijkt de vaccinatiegeschiedenis niet
compleet of onbekend of blijkt het paard geïmporteerd te zijn
uit de Verenigde Staten of andere landen waar WNV endemisch voorkomt.
WNV is een door muggen overgebracht virus dat al decennia voorkomt in Afrika, Oost-Azië en sommige delen van Europa. Dit jaar werden in Europa 106
nieuwe humane gevallen gerapporteerd in Oostenrijk, Hongarije, Servië, Roemenië, Italië, Frankrijk en Portugal en daarnaast 174 humane gevallen in
naburige landen van de EU. Het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) houdt de situatie voor allerlei infectieziekten, waaronder
WNV, nauwlettend in de gaten. WNV komt dus tot nu toe met name in het oosten en zuiden van Europa voor en -nog niet- in het noordwesten.

HELPDESK PAARD VOOR
DIERENARTSEN
Bent u dierenarts en wilt u graag advies of
actuele informatie over infectieziekten bij
paarden? Neem dan contact op met de
Helpdesk Paard via 0900-7100 000 (optie
5). Dit centrale telefoonnummer is opgezet
voor en door dierenartsen. Het biedt de
sector tevens de mogelijkheid om
informatie uit het veld snel te bundelen en,
indien nodig, direct stappen te ondernemen. Bij verdenkingen van aangifteplichtige
infectieziekten (zoals opgenomen in art.
15), dient u primair contact op te nemen
met de NVWA. De Helpdesk Paard is
bereikbaar op werkdagen tussen 15.00 en
17.00 uur. U krijgt dan direct een specialist
van GD, de Faculteit Diergeneeskunde (FD)
of het Centraal Veterinair Instituut (CVI)
aan de lijn.
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