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Richtlijn Rhinopneumonie bij het paard - Verkoudheidsvorm 

Insturen van swabs en EDTA-bloed van paarden met koorts vergroot kans om diagnose 
te stellen.

Er is een speciaal ‘respiratoir pakket’ voor bredere diagnostiek van de belangrijkste respiratoire 
pathogenen, dat wordt uitgevoerd op een gepoold monster van drie swabs afgenomen bij acuut 
zieke paarden.

Incubatietijd: 3-6 dagen, soms slechts 24 uur.

Diverse vaccins voor de verkoudheidsvorm van EHV-1 en voor EHV-4 geregistreerd.

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 het bedrijf  liefst 14 tot 28 dagen gesloten te houden na begin laatste koortsgeval.

Overwegingen
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Verdenking rhinopneumonie - Verkoudheidsvorm
Koorts, neusuitvloeiing, soms wat hoesten en dikke benen in een groep meestal jonge paarden.

Klinisch onderzoek: koorts, wat sloom, soms lymfadenopathie, vieze neus, dikke benen, soms wat hoesten.

Bevestiging diagnose

Diagnostiek

Adviseer eigenaar om alle paarden 
op bedrijf 2dd te temperaturen en 

diagnostiek te laten doen om EHV-1 
of EHV-4 te bevestigen; dit kan door 
EDTA bloed + neusswab in te sturen 

voor PCR, of d.m.v. gepaarde 
serummonsters met 3 weken 

tussentijd.

Therapie 

Doorgaans niet nodig. 
Eventueel slijmoplossend/trilhaarepitheel 

activerende medicatie.
Als dier erg ziek is eventueel NSAID.
Bij secundair bacteriële infecties zo 

nodig TMPS per os 30 mg/kg 2dd oraal 
(eventueel starten intraveneus)

Management

Adviseer paarden met koorts te isoleren, 
volledig aparte verzorging. 

In herstelfase bij goed weer zo veel 
mogelijk weidegang geven en in ieder 

geval zo fris mogelijk stallen en 
contact met stof vermijden.

Communicatie

Goed gesprek met eigenaar over  
voorzorgsmaatregelen vooral als het om 

EHV-1 zou gaan.
Adviseer om het bedrijf te sluiten en 

contacten te waarschuwen.
Een zeer klein percentage van de EHV-1 
besmette paarden kan 1-10 dagen later 

neurologische verschijnselen gaan 
vertonen of 7 dg tot enkele maanden 

later aborteren. 
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