GEZONDHEIDSDIENST VOOR DIEREN

Tekst: Kees van Maanen

VOORKOMEN EN MANAGEN DROESUITBRAAK

Hoe wordt mijn
bedrijf droesvrij.nl?
Bij de preventie en beheersing van droes blijft
het tijdig stellen van een diagnose altijd noodzakelijk. Daarom heeft GD nu het abonnement
‘Droescertificering’ ontwikkeld. Met dit vrijwillige
abonnement is het voor paardenhouders een
stuk eenvoudiger om droes te identificeren en
eventueel te behandelen.
Sommige paarden laten bij een infectie met
droes weinig of geen verschijnselen zien, maar
zijn toch drager van de bacterie en kunnen
deze dus overdragen op andere paarden. Het
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is niet mogelijk om deze dragers op het oog
aan te wijzen, maar het is wel belangrijk dat ze
‘zichtbaar’ zijn. De laatste jaren zijn er flinke
vorderingen gemaakt met betrekking tot

VOORDELEN VAN HET
ABONNEMENT
• Het kunnen aantonen dat u een vrij- dan
wel onverdacht status hebt;
• Het risico op terugkerende droesproblemen te verminderen door terugdringing van
aantal dragerdieren;
• Uniek certificaat herkenbaar voor
dierenarts en houder.
Wilt u meer weten over droescertificering of u
aanmelden? Kijk dan op www.droesvrij.nl.
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diagnostiek en vaccinatie. Om het aantal
gevallen van uitbraken van droes op paardenbedrijven terug te dringen zijn daarnaast
echter goede voorzorgsmaatregelen nodig.
Denk aan het in quarantaine plaatsen van
paarden waarbij de infectie is vast gesteld en
van nieuwe paarden die de ziekte mogelijk op
een bedrijf zouden kunnen binnenbrengen.
Met het abonnement ‘Droescertificering’
worden diagnostiek, maatregelen en adviezen
beschreven om droes op een bedrijf te
bestrijden.

HOE WERKT HET
ABONNEMENT?
Het vrijwillige abonnement is gebaseerd op een
serologische screening om een eventuele
besmetting met de bacterie Streptococcus equi
subspecies equi, de veroorzaker van droes,
vast te stellen. Voor seropositieve paarden is
vervolgonderzoek nodig om dragers te
identificeren, zodat zij kunnen worden
behandeld. De deelnemende bedrijven volgen
een helder protocol (Aanpak Droes) voor de
aanpak en bestrijding van droes. De vaste

KLINISCHE VERSCHIJNSELEN DROES
• Koorts
• Minder eetlust
• Lusteloos
• Snotachtige neusuitvloeiing
• Gezwollen lymfeknopen en uiteindelijk abcessen in de lymfeknopen, met name van het hoofd
en de nek, die naar buiten of naar binnen toe doorbreken
NB: Niet alle paarden zullen deze verschijnselen laten zien. Er zullen ook paarden zijn waar weinig
of niets aan te zien is, maar die de infectie toch doormaken en drager kunnen worden.

dierenarts van het bedrijf is betrokken bij
iedere stap, waaronder monstername,
advisering en behandeling.

MEERDERE OPTIES
Er zijn binnen het abonnement twee opties
mogelijk: Droes-vrij of Droes-onverdacht status.
Beiden beginnen met het éénmalig testen van alle
paarden op het bedrijf. Dit om eventuele
dragerdieren te identificeren en vervolgens te
behandelen. Voor beide opties wordt in het eerste
jaar hetzelfde droespreventieplan gevolgd, inclusief

het testen van nieuwe paarden die op het bedrijf
aankomen.
Als men een Droes-vrij certificaat heeft behaald en
dit wil continueren, moeten alle paarden jaarlijks
opnieuw getest worden. Indien het bedrijf genoegen
neemt met het overgaan naar een Droes-onverdacht certificaat is het opnieuw testen van de
pony’s en paarden niet verplicht. Wel dienen het
bedrijf en de dierenarts een verklaring te ondertekenen, waarin staat dat de richtlijnen van dit
abonnement in het afgelopen jaar zijn aangehouden
en ook in het komende jaar gevolgd zullen worden.
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