Stroomdiagram 2
Richtlijn Rhinopneumonie bij het paard - Abortus

Overwegingen
Er is een ‘abortus pakket’ dat alles bevat wat nodig is om een vaginale swab van de merrie en
een longbiopt van het veulen te nemen.
Dode veulen/vrucht + placenta goed ingepakt insturen voor sectie heeft wat meer kosten,
maar geeft als het geen EHV-1 zou zijn, meestal wel een andere diagnose.
Incubatietijd van de abortusvorm is 7 dagen tot enkele maanden na de infectie.
Er is slechts één vaccin geregistreerd dat claimt enige bescherming te geven tegen de abortusvorm; merries vaccineren in 5e, 7e en 9e maand van de dracht.
Vaccineren op besmet bedrijf niet aan te raden.
Eventueel wel herhalingsvaccinatie van paarden op eerder gevaccineerde contactbedrijven,
primaire vaccinatie geeft waarschijnlijk te late immuniteit.
EHV-1 behoeft niet te zijn ‘ingesleept’, kan een reactivatie zijn bij ‘eigen’ paard.

Adviseer bedrijf 28 dagen gesloten te houden na laatste abortus.
Inseminatie in de veulenhengstigheid is mogelijk minder succesvol in verband met verstoord
verlopen puerperium.

Stroomdiagram 2: Verdenking Rhinopneumonie - Abortus

Verdenking rhinopneumonie - Abortus
Abortus in 2e helft van de dracht of slecht geboren veulen dat binnen enkele dagen sterft.

Klinisch onderzoek: aan merrie niets te vinden, veulen dood of zeer ziek prematuur of à terme geboren.
Bij meerdere aborterende merries/slap-geboren veulens op één bedrijf wordt de verdenking veel sterker.

Diagnostiek

Therapie

Management

Communicatie

Adviseer eigenaar diagnostiek te laten
doen om EHV-1 te bevestigen door
‘abortus-kit’ te gebruiken of hele veulen
voor sectie in te sturen; dit is duurder
maar kan leiden tot andere diagnose.
Eventueel alle paarden op bedrijf 2dd
temperaturen om aanwezigheid nog
actieve infectie uit te sluiten

Merrie: geen therapie nodig;
bij slecht geboren veulen goed
overwegen of IC/behandeling zinvol is
want doorgaans is de prognose infaust.

Adviseer om contactmerries zo
mogelijk te isoleren en in ieder geval op
het bedrijf te houden tot na veulenen
omdat zij ook kunnen aborteren waarbij
zeer veel virus vrijkomt.
Adviseer paarden met koorts te isoleren
met volledig aparte verzorging.
Merrie ten tijde van veulenhengstigheid
niet naar dekstation sturen omdat zij
dan nog infectieus kan zijn.

Goed gesprek met eigenaar over
voorzorgsmaatregelen. Adviseer om ook
het 1e dode veulen te laten onderzoeken.
Adviseer om het bedrijf te sluiten en
contacten te waarschuwen.
Incidenteel treedt na, of tegelijk met,
de abortus ook de neurologische vorm
van EHV-1 op. Adviseer eigenaar de SRP
te (laten) waarschuwen.

Bevestiging diagnose
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