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Tweede Gezondheidsoverleg Paard:

De toekomst van
monitoring

Eén van de actiepunten op de Agenda Infectieuze Ziekten, die de Sectorraad Paarden
in 2011 op verzoek van het ministerie van Economische Zaken opstelde, is het
Gezondheidsoverleg Paard. Dit overleg vond op 4 juni 2015 voor de tweede keer
plaats. De deskundigen spraken onder meer over de toekomst van monitoring.
Kees van Maanen, GD-specialist veterinaire microbiologie, deelde aan het begin van het overleg de
eerste resultaten van het onderzoek naar het voorkomen van West Nile Virus (WNV) in Nederland. GD
voert dit onderzoek in opdracht van de Sectorraad
Paarden en het ministerie van Economische Zaken
uit. Hoewel paarden geen rol spelen bij de verspreiding van WNV, kunnen ze wel dienen als ‘early
warners’: wordt het virus bij paarden aangetroffen,
dan moeten we extra waakzaam zijn op mogelijke
besmetting van mensen. “In 2014 hebben we 220
bloedmonsters onderzocht, afkomstig van 25

Op 4 juni zaten de deskundigen voor de tweede keer aan tafel voor het Gezondheidsoverleg Paard.
dierenartsenpraktijken”, aldus Van Maanen. “Er zijn
geen WNV-besmettingen aangetoond, maar het
aantal monsters is eigenlijk nog niet representatief
genoeg. Statistisch gezien moet je bij een populatie
van 450.000 paarden minimaal 298 monsters
onderzoeken.” Omdat in 2014 eerst een voorstudie
plaatsvond, was de onderzoeksperiode korter dan
bedoeld. De monitoring van 2015 is vroeg gestart,
zodat voldoende monsters verzameld kunnen
worden. Daarnaast monitort GD ook op Equine
Infectieuze Anemie (EIA). Daarvoor zijn vorig jaar
300 bloedmonsters verzameld, daarin werd het
virus niet aangetroffen. Ook de EIA-monitoring
wordt in 2015 voortgezet.

Helpdesk: vaker gebeld
Een ander onderwerp op de agenda was de
Helpdesk Paard: het centrale telefoonnummer dat
dierenartsen kunnen bellen voor actuele informatie over infectieziekten. De Helpdesk startte op 1
juli 2014 en het aantal telefoontjes stijgt merkbaar. Er wordt gebeld over zaken als rhinopneumo-

nie, droes, Lawsonia intracellularis en Contagious
Equine Metritis (CEM), maar ook over problemen
die hieraan gerelateerd kunnen zijn, zoals een stal
met meerdere dieren met koorts en diarree.

Ambities
Dat monitoring de toekomst heeft, werd wel
duidelijk tijdens de afsluitende brainstormsessie.
Monitoring heeft drie doelen: uitbraken van
bekende ziekten vroegtijdig detecteren, nieuwe
aandoeningen opsporen en zicht houden op
trends en ontwikkelingen. De betrokkenheid van
paardeneigenaren en dierenartsen is hierbij
essentieel. De belangrijkste ambitie is om de
monitoring in de sector uit te breiden, bijvoorbeeld
met specifieke vector-overdraagbare ziekten. Ook
bestaat de wens om de Helpdesk verder uit te
breiden door rapportages te versturen naar dierenartsen en door internationale bereikbaarheid.
Maar iedereen was het erover eens dat we de
Helpdesk eerst in ons land stevig op de kaart
moeten zetten.
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