Entschema influenza moet intensiever
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Twee keer per jaar
enten tegen influenza beschermt het
paard het hele jaar
door.

Verkoudheden vormen voor veel paarden een
probleem. Meerdere oorzaken kunnen hieraan
ten grondslag liggen. Influenza is er één van.
Het is mogelijk paarden hiertegen te beschermen door ze regelmatig te vaccineren. In Praktijkonderzoek voor de Paardenhouderij is gebleken, dat het huidige entschema voor influenza
geïntensiveerd zou moeten worden om optimale bescherming te bieden aan uw paard.
Influenza is een acute, zeer besmettelijke aandoening van de luchtwegen. De ziekte wordt
veroorzaakt door een virus. De eerste symptomen zijn koorts en heldere neusuitvloeiing.
Paarden in de sport hebben direkt vormverlies.
Gewoonlijk is de koorts weer snel weg. Reden
waarom het acute stadium niet altijd wordt
onderkend bij paarden die niet dagelijks in de
hand komen.
Op vrijwel alle bedrijven met paarden is het influenzavirus aanwezig. Dit zorgt voor een constante infectiedruk. Als de infectiedruk te groot
wordt, treden ziekteverschijnselen op. Het is
dus zaak om de infectiedruk te verlagen en de
afweer van het paard te bevorderen. Het terugdringen van de infectiedruk begint bij een stofvrije en frisse stal. Wisselende contacten met
andere paarden, bijvoorbeeld op wedstrijden of
keuringen, werken risicoverhogend.
Weerstand
De weerstand van het paard wordt bepaald
door de hoeveelheid afweerstoffen in het
lichaam. Veulens worden geboren zonder
afweerstoffen en nemen deze op met de biest.
Een grote hoeveelheid afweerstoffen in het bloed
van de merrie betekent ook een grote hoeveelheid afweerstoffen in de biest. Tot 96 uur na de

geboorte kunnen de afweerstoffen in de moedermelk de darmwand van het veulen passeren. De
op deze wijze verkregen bescherming wordt ook
wel maternale immuniteit genoemd. Op een
leeftijd van ongeveer zes maanden is deze uitgewerkt. Daarna moet het veulen zelf afweerstoffen maken. Dat gebeurt door contact met levend
virus of met virus in verzwakte vorm. Het eerste
betekent gewoon een natuurlijke besmetting,
waarbij het veulen in meer of mindere mate ziek
wordt. Virus in verzwakte vorm wordt gericht
toegediend door middel van enten. Het voordeel
hiervan is dat het lichaam als reactie afweerstoffen gaat opbouwen, zonder dat ernstige ziekteverschijnselen optreden. Afweerstoffen worden
echter ook weer afgebroken. Dus na verloop van
tijd neemt het beschermingsniveau weer af. Een
nieuwe impuls door middel van een enting is
dan noodzakelijk. De vraag is hoe vaak dit in de
praktijk moet gebeuren.
Advies
In het kader van praktijkonderzoek zijn in samenwerking met het DLO-instituut voor Veehouderij en Diergezondheid proeven gedaan
met verschillende entschema’s. Van alle paarden op de proefbedrijven in Brunssum en Lelystad zijn regelmatig bloedmonsters genomen
voor beoordeling van de hoeveelheid afweerstoffen in het bloed. Bij ziekteverschijnselen zijn
behalve bloedmonsters ook monsters van de
neusuitvloeiing onderzocht. Tevens is materiaal
verzameld op praktijkbedrijven.
Dit heeft geleid tot het volgende advies voor
enten tegen influenza:
• eerste enting op een leeftijd van 24 weken.
Dit is na het verdwijnen van de maternale
immuniteit. Eerder enten heeft geen zin.
• vervolgens enten op een leeftijd van 28
weken en van 44 weken.
• daarna twee maal per jaar.
Dit entschema is intensiever dan het schema dat
momenteel in de praktijk veel gebruikt wordt.
Veelal worden volwassen paarden niet vaker
dan éénmaal per jaar geënt. Dat biedt echter
niet het gehele jaar voldoende bescherming.
Juist in de winterperiode ontstaat daardoor een
reële kans op problemen. Intensivering van het
entschema naar tweemaal per jaar geeft meer
zekerheid. Uw paard is dan het jaar rond
beschermd tegen influenza.
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