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Rhinopneumonie
Geen reden tot paniek

De afgelopen weken zijn er in Nederland een aantal gevallen van neurologische vorm van Rhinopneumonie
vastgesteld. Wedstrijden werden afgelast en stallen gesloten. Ondertussen lijkt alles tot rust gekomen. Reden
om alle feiten rondom de ziekte nog eens op een rijtje te zetten.

Rhinopneumonie is een virus dat
verkoudheid, abortus en in sommige
gevallen verlammingsverschijnselen kan
veroorzaken bij paarden. Het is niet
gevaarlijk voor mensen. Het virus is
endemisch aanwezig in Europa en elders
in de wereld en het steekt jaarlijks wel
ergens de kop op, maar de omvang blijft
meestal beperkt en wordt, hoe vervelend
dan ook, gezien als een normaal risico.
Op drie bedrijven, in Heumen, Berg en
Dal en Woubrugge, werd de neurologische vorm van Rhinopneumonie vastgesteld. Dat was reden om de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen, maar geen
reden voor paniek. Het verloop is niet
wezenlijk anders geweest dan andere
jaren. Wel nieuw was dat de media zich
volledig op de ziekte stortte en de
behoefte aan voorlichting was enorm.
Het beleid tegen Rhinopneumonie is
gericht op voorlichting en het voorkomen
van onnodig risicocontact en in sommige
gevallen vaccineren. Zieke paarden
herken je aan koorts, neusuitvloeiing,
soms gepaard met dikke benen en
slechte eetlust en in sommige ernstige
gevallen bewegingsstoornis of zelfs
verlamming. Bij drachtige merries kan
het tot abortus leiden. Het is verstandig
om bij twijfel of uw paard fit is de dierenarts te raadplegen. Na laboratoriumonderzoek van neusuitvloeiing of bloed kan
worden vastgesteld of er sprake is van
Rhinopneumonie. Bij een abortus heeft
het zin om de verworpen vrucht en
nageboorte te laten onderzoeken, aan
de merrie is meestal weinig te vinden. De
verworpen vrucht is echter wel zeer
besmettelijk dus wees voorzichtig met
verplaatsten.

Dragers
Het Rhinopneumonie-virus wordt
verspreid door middel van dragers. Deze
dieren dragen het virus bij zich en
kunnen het soms ook verspreiden. Zelf
kunnen zij weer klachten krijgen op
momenten van stress en verminderde
weerstand en dat is ook het moment dat
zij het virus uitscheiden en besmettelijk
zijn voor andere paarden. De incubatietijd is vijf tot twaalf dagen. Het virus kan
zich niet (zoals bijvoorbeeld het monden klauwzeervirus) over kilometers
verplaatsen. Het komt uit zichzelf niet
verder dan enkele meters. Bedenk
echter wel dat het virus kan worden
verspreid door middel van bijvoorbeeld
kleding en schoenen van verzorgers.
Hygiëne is dus van het grootste
belang bij snotterende paarden en ook
na een abortus.

Voorzorgsmaatregelen
Goede verzorging, frisse lucht, continu
goede hygiënemaatregelen en gescheiden huisvesting van drachtige merries,
sportpaarden en jonge paarden zijn
goede voorzorgsmaatregelen. Het is
bovendien mogelijk om paarden te enten
tegen het Rhinopneumonie-virus. De
enting geeft geen volledige bescherming,
maar regelmatige herhaling kan er wel
voor zorgen dat de infectiedruk wordt
verlaagd en symptomen verminderen.
Raadpleeg uw dierenarts of enten in uw
situatie zinvol is. Belangrijk is verder om
zieke dieren zoveel mogelijk gescheiden
te houden tot twee weken na herstel.

Meldingsplicht
Naar aanleiding van de uitgebreide
aandacht van de laatste tijd is de discus-

sie ontstaan over het aangifteplichtig
maken van de ziekte.
Een ziekte is onder de Europese en
Nederlandse wetgeving alleen aangifteplichtig wanneer overheidsingrijpen
noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer:
• Het een zoönose betreft, een ziekte
die ook besmettelijk is voor mensen,
waardoor snelle signalering of centrale bestrijding door de Overheid noodzakelijk is.
• De ziekte of de aard van de maatregelen van dien aard zijn dat de
uitbraak niet door een sector zelf
bestreden kan worden.
• Er door een uitbraak grote externe
effecten optreden, zoals handelsbelemmeringen.
Dit is bij Rhinopneumonie niet van
toepassing. Rhinopneumonie is een
zogenaamde bedrijfsgebonden aandoening. Dit houdt in dat een uitbraak in
principe door maatregelen te nemen op
het individuele bedrijf behandeld en
voorkomen kan worden. Hierbij kunnen
de dierenarts en sectororganisaties
ondersteunen. Wanneer paarden
direct worden afgezonderd, strikte
hygiëne wordt toegepast en paarden niet
vanaf het besmette bedrijf worden
vervoerd is in het verleden gebleken dat
verdere besmettingen voorkomen
kunnen worden.
Vanuit de Sectorraad Paarden wordt wel
gewerkt aan een helpdesk of gezondheidsloket, in eerste instantie voor
dierenartsen en door dierenartsen. Dit is
één van de actiepunten uit de vorig jaar
vastgestelde sectoragenda infectieuze
ziekten paard van de Sectorraad
Paard.
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