Vaccinatieadvies SRP
Voor paarden kan geen one size fits all vaccinatieplan worden opgesteld, maar bepaalde vaccinaties
zijn wel verplicht om aan wedstrijden of keuringen te mogen deelnemen. Verder eisen sommige
staleigenaren en organisaties dat paarden die bij hen op stal komen bepaalde vaccinaties hebben
gehad. Op zich is dat erg verstandig.
Om wat meer inzicht te geven worden hier de diverse vaccinaties achtereen besproken.

Influenza
Er zijn diverse vaccins op de Nederlandse markt. Het dringende advies is om de basisvaccinatie van
influenza uit 3 vaccinaties te laten bestaan, omdat dan de afweer veel beter op gang komt. Dat wil
zeggen de eerste op 5-6 maanden leeftijd, de tweede 3-4 weken later en de derde op ongeveer 6
maanden later. Daarna kan het paard tot driejarige leeftijd het beste tweemaal per jaar worden
gevaccineerd en vervolgens tenminste 1x per jaar hervaccineren of gelijk trekken met FEI en 1x per
jaar + binnen 6-7 maanden voor een wedstrijd hervaccineren. Veel wedstrijd- en fokkerij-organisaties
eisen een basisvaccinatie en daarna een jaarlijkse hervaccinatie. Let op de eisen van uw organisatie.
Rhinopneumonie
Er zijn twee vaccins tegen rhinopneumonie in Nederland beschikbaar (eentje met EHV-1 en 4 en
eentje met alleen EHV-1). Het vaccineren tegen rhinopneumonie is te adviseren omdat dit de
verkoudheidsvorm en de abortusvorm sterk terugdringt. Er is echter geen registratie voor de
neurologische vorm van rhinopneumonie en het advies is om in overleg met de eigen dierenarts af te
stemmen wat wijsheid is voor de eigen situatie. In ieder geval is het zo dat hoe meer paarden er
worden gevaccineerd hoe minder virus er zal circuleren in de totale paardenpopulatie. Er zijn nog al
wat organisaties en stallen die eisen dat paarden tenminste tweemaal per jaar worden gevaccineerd
tegen rhinopneumonie.
Westnijl
Er zijn nu drie vaccins op de markt. De basisvaccinatie bestaat uit twee injecties met tenminste 4
weken ertussen en dan jaarlijks in april/mei herhalen omdat er ’s zomers veel meer muggen zijn.
Hier kan één paard uit een groep gevaccineerd worden en maakt het niets uit of de andere paarden
wel of niet zijn gevaccineerd. Immers dit virus gaat niet van paard naar paard, maar wordt altijd
veroorzaakt door de beet van een mug. Gezien het feit dat er in Nederland in september een
uitbraak(je) onder mensen is geweest, lijkt het echt zinvol om dieren met een hoge financiële en/of
emotionele waarde en dieren die naar het buitenland gaan op tijd te laten vaccineren.
Droes
Er is op dit moment een vaccin op de markt dat in de lip moet worden gespoten en veel paarden
vinden dat helemaal geen probleem. Eind 2021 komt er waarschijnlijk ook een nieuw vaccin dat in de
spier kan worden gespoten.
Er is veel droes in Nederland en vaccineren kan zeker helpen om het aantal uitbraken te verminderen.
Vaccineren is bij veulens en jonge dieren vaak erg zinvol. Bij volwassen dieren kan hier het beste met
de eigen dierenarts over worden besloten.
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