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Teken brengen
piroplasmose over
Er wordt de laatste jaren veel gesproken over emerging diseases ofwel
opkomende ziekten. Een goed voorbeeld daarvan is de virusziekte
blauwtong, die in 2006 ineens in Nederland en omringende landen
werd gevonden. Ook ziekten die teken overdragen, zoals

‘nieuwe’ aandoeningen nauwlettend in de gaten.
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Piet Jansen is sinds begin februari voorzitter van de Sectorraad Paarden (SRP). Hem wachtte een flinke klus.
Staatssecretaris Bleker van Landbouw verwachtte voor 1 mei een set basisregels voor het verbeteren van paardenwelzijn.
Op 26 april stuurde de SRP een brief naar de staatssecretaris met twaalf basisregels. Dat typeert Jansen als voorzitter. ‘Ik

‘Dat klopt. Bijvoorbeeld die 4 uur beweging per dag die een paard
nodig heeft. Maar dat moet je niet zien als een gebod. Het is een
intentie die je uitspreekt. Een paard moet niet 7 dagen per week 24
uur per dag in de box staan. Paardenwelzijn moet tussen de oren
van de paardenhouder zitten. Zo niet, koop dan een hobbelpaard.’

De SRP is een flinke club. Hoe reageerde de achterban op
de richtlijnen?

Veel soorten teken

De dermacentorteek kan piroplasmose overbrengen. Er zijn twee
vormen: equine babesiose en equine theileriose.
Equine theileriose brengt de teek niet op zijn nageslacht over. Bij
paarden is de ziekte heel moeilijk te bestrijden, het paard is dus
het reservoir.
Equine babesiose draagt de volwassen vrouwtjesteek wel over op
de tekeneitjes. Deze vorm van piroplasmose is goed behandelbaar
bij het paard. De teken vormen hier dus het belangrijkste reservoir.
In gebieden waar piroplasmose geregeld voorkomt en de paarden
afweerstoffen hebben, verloopt een besmetting vaak symptoomloos. In Nederland hebben de meeste paarden echter geen
afweerstoffen; dan kunnen klinische symptomen optreden.
De incubatietijd (de tijd tussen besmetting en symptomen) van
equine theileriose is 12 tot 19 dagen en van equine babesiose
10 tot 30 dagen.

Koop dan een
hobbelpaard’
Er zaten ambitieuze richtlijnen tussen.

Besmette teken brengen de ziekte van Lyme over. Teken zijn kleine
bloedzuigende insecten die nauw verwant zijn aan mijten. Ze leven
laag bij de grond (op maximaal een meter) in bosrijke gebieden.
Vooral kinderen en honden zijn gewilde prooien voor teken, evenals
de onderbenen van paarden.

Twee vormen

‘Geen gevoel voor welzijn?

ben van de samenwerking en overeenstemming, maar als er iets moet komen voor een bepaalde datum, dan komt er iets.’

de ziekte van Lyme, zijn in opkomst. De GD houdt al deze

Er zijn veel verschillende soorten teken. In Nederland leeft van
oudsher de schapenteek. Deze teek kan de ziekte van Lyme
overbrengen. Een serieuzere bedreiging vormt de komst van de
tekensoort Dermacentor reticulatus of dermacentorteek. Deze teek
kwam tot voor kort niet voor in Nederland. De dermacentorteek is
waarschijnlijk door honden meegenomen uit het buitenland.
De teek kan hier inmiddels overleven. In een onderzoek van de
Faculteit Diergeneeskunde en het Utrecht Centre for Tick-borne
Diseases onder 300 paarden op Schouwen-Duiveland werden in
totaal 126 teken op 43 verschillende paarden gevonden. Bij 5%
van de teken betrof het de dermacentorteek.
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‘De opmerkingen waren meer in de trant van ‘hoe kan ik die richtlijn
invullen?’ dan dat mensen het er niet mee eens zijn. Er zijn
uiteraard verschillende meningen binnen de SRP, dat maakt het
werk ook zo boeiend. Het is lastig om iedereen tevreden te houden,
maar dat hoort bij besturen.’

Paardenziekten als westnijlvirus, Afrikaanse
paardenpest en infectieuze anemie, maakt de SRP zich
daar zorgen om?
Verschijnselen
Bij acute gevallen krijgt het paard hoge koorts (hoger dan 40°C),
benauwdheid, ernstige bloedarmoede, geelzucht, bloed in de urine,
rode slijmvliezen en soms lichte koliek. In minder acute gevallen
komen gewichtsverlies en wisselende periodes met koorts vaak
voor. De kleur van de oog- en mondslijmvliezenvarieert van
lichtroze tot helgeel. In de chronische fase zijn er geen specifieke
symptomen maar hebben de paarden vage klachten zoals een
gebrekkige eetlust, slecht presteren en verlies van spiermassa.

Onderzoek
Bloedonderzoek en PCR-testen (DNA-testen) kunnen een
besmettingaantonen. Uit het onderzoek op Schouwen-Duiveland
bleek dat er in die regio in ongeveer 1% van de gevallen sprake
was van autochtone (in Nederland opgelopen) piroplasmose.
Daarom volgt de GD zowel de verspreiding van de dermacentorteek als het voorkomen van piroplasmose in Nederland
nauwlettend.

waarnemend secretaris van de SRP, Nelleke Krol, hierover een
afspraak op het ministerie.’

Hebben jullie een deadline wanneer die monitoring er
moet komen?
‘We hebben geen deadline aan gekoppeld. We hebben onze prioriteiten bepaald en gaan daar nu stap voor stap aan werken. Onze enige
echte deadline is 1 september. Dan moeten de 12 basisregels
Paardenwelzijn uitgewerkt zijn in de Gids Goede Praktijken. Daarbij
gaat het vooral ook om de implementatie van de regels.’

Volgens de dierenbescherming is de omvang van de SRP
een handicap. Is de SRP te groot?
‘Nee, zeker niet. Je hebt juist één club nodig voor alle over
koepelende zaken. Ik herken me niet in die opmerking. Wij proberen
de lijntjes met de dierenbescherming goed te houden, maar dat wil
niet zeggen dat je het dan ook overal over eens moet zijn.’

‘Jazeker. Het lijkt allemaal ver weg, maar dit
moet je serieus nemen. We kijken naar monitoring en stimuleren vaccinproducenten. I&R is
daar een belangrijk onderdeel van. Je kunt niet
voorkomen dat er zo’n ziekte aankomt, kijk maar
naar blauwtong. Je moet wel weten wat je moet
doen als het zover is.’

Hoe moet die monitoring eruitzien?
‘We kijken hoe we de monitoring zo efficiënt en
effectief mogelijk kunnen maken. We verzamelen
al op veel plekken informatie. We willen het wiel
niet opnieuw uitvinden, maar bijvoorbeeld
bestaande informatie koppelen. We hebben een
concept I&R bij het ministerie aangeleverd. Dat
moeten we nog verder uitwerken. Zeer recent
heeft de staatssecretaris een brief over het
aangeleverde product aan de Tweede Kamer
gezonden. Hieruit blijkt dat we er nog niet zijn.
Binnenkort hebben de werkgroepvoorzitter en de
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