GEZONDHEIDSDIENST VOOR DIEREN

Pakket Respiratoir veulen
Bij een veulen dat respiratoire problemen
vertoont (met verschijnselen zoals koorts,
vergrote lymfeknopen, neusuitvloeiing, hoesten
en/of benauwdheid) is het soms lastig de
oorzaak te achterhalen. Vaak speelt bij deze
leeftijd een bacteriële of virale infectie een rol.

(1-3) niet individueel te laten bepalen, maar
bij elkaar te voegen in een pool. U betaalt dan
één keer de kosten van het pakket, maar heeft
wel drie keer zoveel kans de veroorzaker van

de problemen in het koppel veulens te kunnen
opsporen.
Wilt u meer weten? Bel dan met Klantcontact
Paard 0900-1700 (optie 5).

GD heeft hiervoor het Pakket Respiratoir
veulen ontwikkeld waarin de vijf meest
voorkomende en belangrijke ziekteverwekkers
op dit gebied bij veulens zijn opgenomen,
namelijk EHV-1, EHV-4, influenza, Streptococcus equi subsp. equi en Rhodococcus equi.
Met dit betaalbare en praktijkgerichte pakket
maken we het makkelijker te kiezen voor
relevante diagnostiek. U kunt het zieke veulen
met de bevindingen uit deze diagnostiek
gericht ondersteunen (of de eigenaar geruststellen als er geen van deze significante
pathogenen wordt aangetoond).
Ook is het mogelijk, als u met een probleem
onder een groep veulens wordt geconfronteerd, om de swabs van meerdere veulens

HELPDESK PAARD
VOOR DIERENARTSEN
Bent u dierenarts en wilt u graag advies of
acute 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 of de Faculteit Diergeneeskunde
(FD) aan de lijn.
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