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SAMENVATTING EN TREFWOORDEN  
 
Equine influenzavirus is een influenza A virus en vormt wereldwijd de voornaamste oorzaak van 
respiratoire aandoeningen bij het paard. De ruime geografische verspreiding van het virus is een 
rechtstreeks gevolg van de antigene drift die het ondergaat. Bij het paard zijn de subtypes 1 (H7N7) 
en 2 (H3N8) beschreven op basis van de oppervlakte-antigenen, hemagglutinine en neuraminidase.. 
H7N7 is echter in meer dan 40 jaar niet meer geïsoleerd geweest. H3N8 blijft tot op heden nog steeds 
in circulatie. Het virus kan zich via aërosol, materialen en personen verspreiden wat bijdraagt tot het 
snelspreidende karakter. De meest typerende symptomen van infectie met het influenzavirus zijn 
koorts, neusvloei, hoest en anorexie. Geïnfecteerde paarden bouwen een cellulaire en humorale 
immuniteit op die voldoende sterk is om spontaan een volledig herstel te bekomen, al kan dit enkele 
weken duren. De grootste complicatie die kan optreden, is een secundaire bacteriële pneumonie. De 
diagnosestelling gebeurt vooral in het kader van een uitbraak en om de vaccins van de meest recent 
circulerende subtypes te voorzien. Diagnose kan gebeuren via gepaarde sera, virusisolatie, ELISA of 
PCR. Wanneer paarden influenzavirus is vastgesteld bij het zieke paard, kan men overgaan tot een 
symptomatische behandeling die voornamelijk uit rust bestaat. Bij erg aangetaste dieren kan men 
overwegen om een antibioticakuur te starten ter preventie van bacteriële bijbesmettingen. Antivirale 
therapeutica zijn schaars maar kunnen van groot belang worden in het verminderen van het dierlijden 
en het voorkomen van virusverspreiding. Vaccinatie is, zoals bij alle infectieuze aandoeningen, de 
belangrijkste stap in de preventie. Toch blijft dit ook een zwakke schakel in de controle tegen influenza 
als een rechtstreeks gevolg van de antigene drift die kan optreden. Wanneer vaccinfalen als gevolg 
van drift optreedt, is het belangrijk om over te gaan tot een snelle diagnose en effectieve controle van 
de uitbraak door het nemen van gepaste hygiënische en managementmaatregelen om zo de 
economische verliezen evenals de geografische verspreiding van de infectie te bepreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trefwoorden:   
equine Influenza – ademhalingsziekte − uitbraak – v accinatie 
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I. INLEIDING 
 
Equine influenzavirus is een Orthomyxovirus dat bij paarden een wereldwijde spreiding kent. Er 
bestaan 2 types, waarvan het type 1 (H7N7) geruime tijd niet meer aangetoond is. Type 2 (H3N8) 
zorgt nog steeds voor ziekte en occasionele uitbraken met bijhorende griepsymptomen. Infecties 
vinden plaats ondanks goed opgestelde en nageleefde vaccinatieprogramma’s. Dit komt door de 
puntmutaties die het virus kan ondergaan. Dankzij tijdige diagnosestelling en goed bedachte protocols 
blijven deze uitbraken meestal tot één bepaald gebied beperkt, en kunnen zo de economische 
verliezen beperkt blijven. Een van de belangrijkste acties voor het individuele dier is het voorkomen 
van bacteriële bijbesmetting. Op bedrijfsniveau is quarantaine van het zieke dier cruciaal om zo de 
andere dieren te beschermen. Net zoals bij alle infectieuze aandoeningen is voorkomen steeds 
belangrijker dan behandelen, wat de ontwikkeling van vaccins voorzien met de meest recent 
circulerende types van het influenzavirus extra belangrijk maakt.  
 
Deze literatuurstudie heeft tot doel om een overzicht te geven van de recente literatuur over 
paardeninfluenza. Hierbij komen de viruseigenschappen, de interactie van het virus met het 
geïnfecteerde paard, de symptomen net als de immuunrespons aan bod. Omdat de behandeling en 
vooral de vaccinatie van paarden uitermate belangrijk zijn om eventuele uitbraken te voorkomen, 
worden ook deze uitvoerig besproken.  
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II. LITERATUURSTUDIE 
 
1. Viruseigenschappen 
 
Paardeninfluenza is een acute, meestal zelf-limiterende respiratoire ziekte die veroorzaakt wordt door 
influenza A Orthomyxovirus. Het virus heeft een diameter van 80 tot 120 nanometer en bestaat uit 8 
segmenten van enkelstrengig RNA die coderen voor 12 proteïnen (Chen et al., 2001; Wise et al., 
2009). Het RNA is omgeven door matrixproteïnen met daar omheen de virale enveloppe, bestaande 
uit een dubbele lipidenlaag. Op het oppervlak van de enveloppe bevinden zich de oppervlakte-
antigenen, zijnde glycoproteïnen zoals schematisch weergegeven in Figuur 1. (Myers en Wilson, 
2006).  
 

 
Figuur 1. De morfologische opbouw van influenza A (uit Horimoto et al., 2005). 
 
Type A influenzavirussen worden in subtypes verdeeld naargelang de antigenische eigenschappen 
van hun oppervlakte-antigenen, met name hemagglutinine (HA) en neuraminidase (NA). Er zijn twee 
subtypes die bij het paard ziekte veroorzaken, type 1 of H7N7 en type 2 of H3N8 (Equine Influenza 
Backgrounder, 2006). Beide subtypes cocirculeerden tussen de jaren 1963 en 1970 (Sovinova et al., 
1958; Wadell et al., 1963). Sinds 1979 is het type 1 niet meer geïsoleerd, maar tot op heden circuleert 
het type 2 nog wereldwijd (Webster, 1993; Damiani et al., 2008; Bryant et al., 2009b; Rozek et al., 
2009). 
 
Eind jaren tachtig splitste H3N8 in 2 grote lijnen, een Eurazische en een Amerikaanse lijn zoals 
schematisch wordt getoond in Figuur 2. De Amerikaanse lijn divergeerde verder in de sublijn 
Kentucky, Zuid-Amerika en de sublijn Florida met clade 1 en 2 (Daly et al., 1996; Lai et al., 2001; OIE, 
2008). Hoewel anders verwacht, behoort het circulerende virus in Europa tot het subtype Florida, 
clade 1 en clade 2. In Noord-Amerika circuleert vooral subtype Florida, clade 1 (Bryant et al., 2010). 
 
 

 
Figuur 2 De fylogenetische boom van equine influenza A. (naar Daly, 2010). 
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Influenzavirus kent een specifieke naamgeving naargelang het antigenische type en de gastheer 
waaruit het virus geïsoleerd is. Zo zal een influenza A virus gedetecteerd bij het paard steeds A/Eq 
benoemd worden naar Equidae, de Latijnse benaming voor paardachtigen. Vervolgens wordt de 
geografische origine, het stamnummer en het jaar waarin het virus geïsoleerd wordt, genoteerd. Zo 
krijgt men bijvoorbeeld A/Eq/Miami/1/63, dit is een type A influenzavirus geïsoleerd uit een paard te 
Miami in 1963 (WHO, 1980). 
 
Influenzavirus staat bekend om zijn snel spreidend karakter als een direct gevolg van antigene drift en 
shift. Antigene drift is het natuurlijke proces van puntmutatie in een RNA segment door de tijd heen als 
een adaptatie aan de immuunrespons van de gastheer. Antigene shift is het proces waarbij 2 of meer 
RNA strengen van verschillende influenzavirussen zich combineren tot een nieuw subtype. Het virus 
bevat alzo een combinatie van 8 RNA segmenten afkomstig van beide, oorspronkelijke wildtypes 
(Daly et al., 1996; Lai et al., 2001).  
 
2. Epidemiologie 
 
Tot 1970 cocirculeerden beide influenza subtypes. Het type 1 (H7N7) werd echter niet meer 
geïsoleerd in de afgelopen 40 jaar (Webster, 1993). Het type 2 (H3N8) blijft tot op heden, ondanks 
intensieve vaccinatieprogramma’s, in circulatie. De meest voorkomende reden van uitbraak is 
vaccinfalen, wat een rechtstreeks gevolg is van antigene drift van het virus (Newton et al., 1999; Lao 
et al., 2003). Dit wordt duidelijk gemaakt in onderstaande uitbraken.  
 
In 1986 deed een uitbraak van paardeninfluenza type 2 zich voor in een gevoelige populatie in 
Johannesburg, Zuid-Afrika. De klinische symptomen waren zeer ernstig en eindigden vaak in sterfte, 
doordat de paarden nooit eerder met het virus in contact waren gekomen. De bron van infectie kon 
niet eenduidig worden aangewezen, maar alle vermoedens wezen naar een paard geïmporteerd uit 
de Verenigde Staten. Dit paard werd geheel volgens schema gevaccineerd met een geïnactiveerd 
type 2 vaccin. Antigene analyses, zoals hemagglutinatie-inhibitie testen werden uitgevoerd in de hoop 
een gelijkenis te vinden tussen het oorzakelijke Eq/JO/86 virus en andere type 2 influenzavirussen 
(H3N8). Uit die testen bleek dat er antigene verschillen waren met vroeger geïsoleerde virussen zoals 
Eq/Miami/1/63 en Eq/Urugay/63, maar dat de hemagglutinine glycoproteïnen van Eq/JO/86 vooral 
gelijkend waren met de toenmalig circulerende H3N8 virussen in de Verenigde Staten.. Na verder 
onderzoek werd duidelijk dat het Eq/JO/86 maar met 2 nucleotiden verschilde van het 
Eq/Tennessee/86 virus, eveneens geïsoleerd in 1986. Als verklaring voor de uitbraak werd gesteld dat 
het geïmporteerde paard ondanks vaccinatie toch geïnfecteerd kon worden, omdat het betreffende 
virus een antigene shift had ondergaan. Door het falen van het vaccin was het paard niet gevoelig aan 
ziekte, maar nog wel aan infectie en excretie. Na import van dit paard resulteerde contact met het 
geëxcreteerde virus in een uitbraak in de gevoelige Afrikaanse paardenpopulatie (Kawaoka en 
Webster, 1989).  
 
In maart 2003 werd het influenzavirus op meer dan 12 verschillende locaties in het Verenigd Koninkrijk 
gediagnosticeerd tijdens een uitbraak van respiratoire ziekte. De geïnfecteerde populatie was 
nochtans gevaccineerd met een vaccin dat de toenmalig circulerende A/eq/Newmarket/1/93 en 
A/eq/Newmarket/2/93 bevatte. Ook hier was de meest logische verklaring voor uitbraak die van 
vaccinfalen als een gevolg van een antigene drift van influenzavirus. Inderdaad, na karakterisatie van 
het geïsoleerde oorzakelijke virus werd een sterk verwantschap aangetoond met het 
Eq/Kentucky/5/02 dat een jaar eerder in Noord-Amerika circuleerde. Het was de eerste keer dat een 
virus van dat subtype in het Verenigd Koninkrijk geïsoleerd werd (Newton et al., 2006).  
 
Uitbraken kunnen ook ontstaan indien niet of ontoereikend gevaccineerd is. Zo werd influenza 
geïsoleerd uit een kudde naïeve paarden in Kaapstad en Port Elizabeth te Zuid-Afrika in december 
2003 na contact met geïmporteerde paarden. Er werden 25 paarden uit de Verenigde Staten, 1 uit 
Argentinië, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 1 uit Frankrijk en 2 uit de Verenigde Arabische Emiraten 
ingevoerd. Enkel het vaccinatieschema van de paarden komende van het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Arabische Emiraten was uitstekend, maar de overige 27 paarden kenden een minder 
adequaat schema wat kan betekenen dat ze niet beschermd waren tegen infectie en excretie van het 
virus. De transmissie van het virus naar de lokale populatie kon verklaard worden door overleving van 
het virus in de omgeving, op mensen of op voorwerpen. Tekortkomingen in quarantaine maatregelen 
en de mogelijkheid tot aërogene transmissie konden eveneens niet uitgesloten worden. Het Office 
International des Epizoöties (OIE) stelde vast dat het geïsoleerde virus afgeleid was van de Noord-
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Amerikaanse lijn van het type-2 influenzavirus. Een grootschalige vaccinatie-campagne werd gestart 
en dankzij deze actie bleef de uitbraak beperkt tot de racepopulatie en waren de verliezen niet groter 
dan het afgelasten van geplande wedstrijden. Bij deze uitbraak kan men de vooropgestelde reden van 
vaccinfalen niet hanteren (Guthrie, 2006).. 
 
Ondanks de adviezen van het OIE en World Health Organisation (WHO) daterende van 1996, om 
vaccins te verschaffen met representatieve lijnen van het influenzavirus, werden in Kroatië in 2004 
vaccins gehanteerd met de verouderde Eq/Miami/63 (H3N8), Eq/Fontainebleau/79 (H3N8) en 
Eq/Prague/56 (H7N7) lijnen. Dit leidde tot een uitbraak in de Zagreb hippodrome waarin zowel 
gevaccineerde als naïeve paarden gelijkaardige klinische symptomen van influenza-infectie 
vertoonden. Variaties tussen het gebruikte virus in het vaccin en het oorzakelijke virus zorgden ervoor 
dat de gevaccineerde paarden even gevoelig waren voor infectie als de naïeve paarden. Na 
vergelijking werd een verschil van maar liefst 33 aminozuren tussen A/eq/Zagreb/04 en de gebruikte 
Eq/Miami/63 lijn vastgesteld. Na meer gedetaileerd onderzoek werd duidelijk dat A/eq/Zagreb/04 ook 
variaties vertoonde met het meest recente vaccin voorhanden. Vaccinatie met dat vaccin had dus ook 
tot vaccinfalen kunnen leiden (Barbic et al., 2009).  
 
Tenslotte was er in Australië een uitbraak als rechtstreeks gevolg van ontoereikende preventie in 2007 
in Australië. Na klinische en virologische bewijzen dat influenza circuleerde werd een grootschalig 
eradicatieplan opgestart. Ondanks deze maatregel om de infectie in te dijken, kwam het echter tot een 
uitbraak die bijna 100.000 paarden aantastte. De voornaamste reden was dat vooropgestelde 
protocols niet werden nageleefd. Zo werd de quarantaineperiode niet altijd strikt nageleefd. Wanneer 
een paard geïmporteerd wordt, dient dit 21 dagen in quarantaine te staan in het land van afkomst en 
een additionele 14 dagen in Australië. Deze tijdspanne overkoepelt ruim de incubatieperiode van 
influenzavirus, wat ervoor zorgt dat een geïnfecteerd paard tijdig kan herkend en behandeld worden. 
Er werd eveneens vastgesteld dat het all-in all-out principe niet werd nageleefd waardoor paarden van 
verschillende landen, met verschillende vaccinatieschema’s samen gestald werden en op die manier 
het risico op verspreiding vergrootten. Pas toen een zone-systeem ingevoerd werd waarbinnen men 
de dieren vrij kon transporteren maar tussen de verscheidene zones elk transport had verboden, kon 
de geografische spreiding van de uitbraak gecontroleerd worden (Gilkerson, 2008).  
 
3. Transmissie 
 
Het virus verspreidt zich via aërosol, met de wind, via direct contact met geïnfecteerde paarden en via 
allerlei voorwerpen zoals borstels, voer, water, rijtuigen en menselijk contact. De vlotte verspreiding in 
combinatie met de hoge vatbaarheid voor mutatie, leiden tot een hoge infectiviteit van het virus. 
Infectie kan optreden bij elke leeftijd, ras en geslacht gedurende het hele jaar. Wel zijn jonge, 
immunologisch naïeve paarden meer vatbaar voor infectie, net als niet-gevaccineerde paarden of 
gevaccineerde paarden in stress-situaties, zoals tijdens transport, wedstrijden en in grote populaties. 
Een verhoogde frequentie wordt opgemerkt tijdens de wintermaanden wat verklaard kan worden door 
de verhoogde infectiedruk wanneer de paarden opgestald worden. De voornaamste bron van een 
uitbraak is de introductie van een geïnfecteerd paard in een reeds bestaande kudde (Myers en 
Wilson, 2006). 
 
Reeds tijdens de 3 dagen durende incubatieperiode, scheidt het geïnfecteerde dier het virus uit. Deze 
excretie kan tot wel 10 dagen aanhouden. Eerder blootgestelde of gevaccineerde paarden kunnen 
subklinisch geïnfecteerd raken en alzo het virus onopgemerkt verspreiden wat de zoektocht naar de 
bron van een infectie kan bemoeilijken (Equine Influenza Backgrounder, 2006; van Maanen et al., 
2003).  
 
Genetische analyse van het caniene influenzavirus toonde aan dat alle 8 segmenten van het 
enkelstrengig RNA grote gelijkenissen vertoonden met die van het H3N8 paardeninfluenzavirus. 
Wanneer een fylogenetische studie werd uitgevoerd, zag men eveneens dat de hemaggutinine 
glycoproteïnen van het caniene virus tot eenzelfde groep behoorden als deze van de Florida sublijn 
van het equine influenzavirus. Hieruit concludeerde men dat het caniene influenzavirus zich 
ontwikkeld had als een direct gevolg van transmissie van paard naar hond, zonder enige vorm van 
genetische reassortering (Crawford et al., 2005; Payungporn et al., 2008). Tijdens een meer 
gedetaileerd onderzoek naar de exacte transmissieroute, werd een seroconversie bij de hond 
vastgesteld na nauw contact met experimenteel geïnfecteerde paarden. Hoewel men erin slaagde het 
virus te isoleren uit nasaal genomen swabs van de hond, kon geen enkel klinisch symptoom 
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vastgesteld worden. Op basis van deze studie werd verondersteld dat de hond het virus kan 
verspreiden tussen de paarden zonder zelf ziek te worden. Deze bevinding benadrukt het belang van 
algemene hygiëne en vaccinatie van paarden bij een epidemische uitbraak van paardeninfluenza 
(Mumford et al., 1983; Daly et al., 2004; Yamanaka et al., 2009).   
 
4. Pathogenese 
 
Na inhalatie van aërogene viruspartikels bindt HA aan siaalzuur dat zich op de respiratoire 
epitheelcellen van de bovenste luchtwegen bevindt. Hiervoor dient het virus doorheen de mucosale 
barrière te penetreren. Er wordt verondersteld dat vooral NA zorgt voor de destructie van muceuze 
glycoproteïnen. Na aanhechting aan siaalzuur vindt een receptor-gemediëerde endocytose in de cel 
plaats. Na een endosomale verzuring ondergaat HA een irreversiebele conformatieverandering, 
dewelke voor een fusie zorgt tussen de virale en cellulaire membranen. Volgend op de fusie worden 
ribonucleoproteïnen in het cytoplasma losgelaten en actief in de kern van de cel gebracht waar 
messenger-RNA synthese gestart wordt. Tijdens de virusreplicatie wordt de interferon-afhankelijke en 
-onafhankelijke antivirale respons geïnhibeerd. Na de replicatie wordt complementair-RNA en viraal-
RNA geproduceerd. HA en NA worden over het endoplasmatisch reticulum getransporteerd onder de 
vorm van een signaal herkenningspartikel. Tijdens dit transport ondergaan ze maturatie en worden ze 
opgevouwen. Wanneer dit proces doorlopen is, verzamelen alle viruspartikels en komen ze aan de 
apicale zijde van de cel naar buiten, zoals weergegeven in Figuur 3. De finale stap in HA maturatie is 
de proteolytische splitsing van de HA-precursor. De splitsing gebeurt door proteasen van de gastheer 
zelf en is van cruciaal belang voor de infectieuze eigenschappen van het virus (Daly en Mumford., 
2001; van Maanen en Cullinane, 2002). 
 
 

 
Figuur 3 . De replicatiecyclus van influenza A in de gastheercel (uit Neumann et al., 2009). 
 
Het virus verspreidt zich snel naar de diepere luchtwegen waar vermeerdering resulteert in 
beschadiging van de epitheliale cellen met name die in de trachea en hoofdbronchen. Door de 
virusreplicatie is er celapoptose en desquamatie evenals aantasting van de mucosale barrière wat de 
epitheliale cellen onbeschermd achterlaat. 
 
Na infectie is submucosaal oedeem en hyperemie merkbaar net als een peribronchiale infiltratie met 
neutrofielen en mononucleaire cellen. Gemiddeld 3 tot 5 dagen na infectie begint de regeneratie van 
het epitheel, wat gekarakteriseerd wordt door de aanwezigheid van mitotische cellen in de basaallaag. 
Indien er zich geen complicaties voordoen, kan een volledige heling van het epitheel plaatsvinden na 
een minimumperiode van 3 weken (Sellon en Long., 2007). 
 
Een mogelijke complicatie van een influenza-infectie is echter een secundaire bacteriële pneumonie. 
Door de onderbreking van de mucosale barrière is het klaringsmechanisme immers verstoord, wat 
opportunistische bacteriën de kans geeft tot invasie van het respiratoir epitheel (van Maanen en 
Cullinane, 2002).  
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5. Klinisch beeld 
 
Zeer typerend voor paardeninfluenza is het acute en snel spreidende karakter ervan. Er is bijna altijd 
een harde, droge en frequente hoest te horen gecombineerd met koorts vanaf 38,5°C. Bijkomend 
wordt lethargie waargenomen zoals geïllustreerd in Figuur 4. Andere vaak voorkomende symptomen 
zijn sereuze neusvloei, tachycardie, lymfangitis en stijve spieren (Myers and Wilson., 2006).  
 
Bij histologisch onderzoek is een ontstekingsbeeld van de luchtwegen met vacuolisatie en verlies van 
ciliën zichtbaar. Hyperemie, peribronchiale monocyteninfiltratie en exsudaat gevormd door 
neutrofielen en macrofagen kunnen leiden tot een interstitiële pneumonie. Myocarditis en enteritis 
werden in zeldzame gevallen gerapporteerd tijdens de uitbraak van 1989 in China (van Maanen et al., 
2003). Wanneer het virus een drachtige merrie infecteert, is de kans op resorptie of abortus, als een 
gevolg van algemene ziekte en koorts, reëel (van Maanen en Cullinane, 2002; Myers and Wilson., 
2006).  
 
Bij een zware infectie kan de ademhaling sterk onderdukt worden en kunnen bij auscultatie reutels te 
horen zijn. Wanneer dergelijke infectie zich voordoet bij jonge paarden, is een fatale pneumonie niet 
uitgesloten. Koorts die langer dan 5 dagen aanhoudt en/of een mucopurulente neusvloei, kunnen 
wijzen op een secundaire bacteriële infectie (Myers en Wilson., 2006).  
 
Onderzoek heeft aangetoond dat paarden die tijdens de infectie in training blijven, meer uitgesproken 
symptomen hadden dan deze die stalrust kregen. Dit uitte zich in een lichaamstemperatuur boven 
38,5° C die tot wel 11 dagen na infectie aanhield. Ook werden pneumonie en oedeem van de 
caudoventrale longdelen vastgesteld evenals gedempte longgeluiden. Het ontstekingsbeeld van de 
luchtwegen bleef tot 3 weken lang aanhouden en zowel de tachypnee als de tachycardie waren 
significant hoger bij de groep van paarden in training dan bij de controlegroep. Als laatste werd ook 
nog opgemerkt dat de paarden in training sterker vermagerd waren (Gross et al., 1997).  
 

 
Figuur 4  Symptomen waargenomen bij 6 veulens experimenteel geïnfecteerd met Influenza A, type 2  
(uit Sutton, 1997).  
 
6. Immuniteit 
 
De immuunreactie volgend op een influenza-infectie is opgebouwd uit 2 hoofdcomponenten, de 
aangeboren immuniteit en de adaptieve of verworven immuniteit. Bij de aangeboren immuniteit  
spelen cytokinen de belangrijkste rol. Cytokinen zijn proteïne hormonen die geproduceerd worden 
tijdens de niet-specifieke afweer van het geïnfecteerde paard. Ze zijn vooral afkomstig van 
geactiveerde T-lymfocyten en de voornaamste zijn interleukine 1 (IL-1), tumor necrosis factor (TNF), 
interferon (IFN), IL-6 en IL-8. Interleukine 1 wordt onder andere door macrofagen geproduceerd in de 
aanwezigheid van pathogenen. IL-1 zorgt vervolgens voor de synthese van prostaglandine in de 
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hypothalamus wat koorts induceert. De activiteit van natural killer cellen (NK) neemt toe en stimuleert 
de T-helpercellen, de expressie van IL-2 receptoren en de productie van andere cytokinen. IFN 
beschikt over een sterk antiviraal effect, zo inhibeert het de virale replicatie en verhoogt de expressie 
van weefselantigenen op de antigeen-presenterende cellen (APC). APC zorgen voor een betere 
herkenning van de antigenen door de T-lymfocyten en stimuleren NK cellen, T-lymfocyten en 
macrofagen die virus-besmette cellen kunnen opruimen. De secretie van IFN door geïnfecteerde 
cellen zorgt tevens voor inductie van de adaptieve immuunrespons (Van Reeth., 2000; Fermaglich en 
Horohov., 2002; Wattrang et al., 2003). 
 
De adaptieve immuunreactie  is opgebouwd uit een humorale en een cellulaire component die lokaal 
(Figuur 5) of systemisch actief zijn. De humorale immuunreactie wordt gekenmerkt door de productie 
van antistoffen en het zijn vooral deze antistoffen die gaan zorgen voor bescherming. Wanneer 
influenzavirus door de epitheelbarrière van de luchtwegen glipt, wordt het in lokale lymfeklieren 
opgenomen en gefagocyteerd door macrofagen en APC. Na fagocytose wordt het antigen afgebroken 
waarbij de antigene determinanten gespaard blijven. Deze determinanten worden aan het 
celoppervlak van de APC gepresenteerd. Die expressie gebeurt in associatie van major 
histocompatibiliteits (MHC) weefselantigen klasse-2. De epitopen die gepresenteerd worden in 
associatie met klasse-2 antigenen worden vervolgens herkend door de T-helpercellen (Th). De Th 
gaan op hun beurt B-cellen activeren die instaan voor de antistofproductie. De gevormde antistoffen 
gaan specifiek binden op de gepresenteerde determinanten van het virus. Na deze binding kan het 
virus geëlimineerd, vernietigd en/of geneutraliseerd worden, bijvoorbeeld door een 
complementactivatie waarna fagocytose of een antistof-afhankelijke cellulaire cytotoxiciteit (ADCC) 
optreden (Fermaglich en Horohov., 2002). 
 
De gevormde antistoffen zijn het lokale immunoglobuline A (IgA) in additie met de systemisch 
circulerende IgGa en IgGb en IgM. IgG antistoffen zijn de meest voorkomende immunoglobulinen in 
het serum. Aangezien het een kleine molecule is, kan ze gemakkelijk uit circulatie diffunderen en ter 
hoogte van de intercellulaire ruimten actief zijn. Na binding met de gepresenteerde determinanten 
grijpen veranderingen in IgG plaats wat tot de activatie ervan leidt. Het geactiveerde IgG wordt 
vervolgens door macrofagen en neurtrofielen herkend waarna het samen met het virus gefagocyteerd 
wordt. IgG antifstoffen zijn in regel niet erg werkzaam ter hoogte van de mucosa van 
ademhalingswegen en kan dus niet verhinderen dat het influenzavirus zich nog lokaal in de 
luchtwegen vermenigvuldigt (Fermaglich en Horohov., 2002; Sellon en Long., 2007; Quinlivan et al., 
2007).  
 
Lokaal IgA is daarentegen sterk geconcentreerd in secreties van de long. Eerst vindt er synthese van 
de secretorische component plaats door de epitheelcellen van de long en speekselklieren. Na binding 
van IgA aan de secretorisch component wordt het complex naar de luminale zijde van de cellen 
gevoerd en geëxcreteerd. Deze antistoffen staan dus voornamelijk in voor de lokale immuniteit en zijn 
in staat om virussen te neutraliseren en agglutineren. De plasmacellen die instaan voor de IgA 
productie zijn afkomstig van B-lymfocyten die zich gaan nestelen ter hoogte van het mucosaal 
geassociëerd lymfoïd weefsel (MALT) van het ademhalingstelsel om daar IgA te secreteren 
(Fermaglich en Horohov., 2002; Sellon en Long., 2007; Quinlivan et al., 2007).   
 
IgM antifstoffen worden vooral in de vroege stadia van de primaire immuunrespons gevormd en zijn 
dus de eerst gevormde antistoffen bij contact met influenzavirus. IgM moleclen kunnen opsoniseren, 
complement activeren, agglutineren en neurtraliseren. In aanwezigheid van complement zijn ze veel 
efficiënter in opsonisatie dan IgG moleculen. Door hun grootte zijn ze echter niet in staat 
extravasculair actief op te treden zoals de IgG antistoffen (Fermaglich en Horohov., 2002; Sellon en 
Long., 2007). 
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Figuur 5 De immuunrespons volgend op een infectie met het equine influenzavirus aan het mucosale 
oppervlak. (A) Primaire infectie met influenzavirus. 1) Infectie van de epitheliale cellen induceert een 
lokale synthese van 2) IL-6 en IFN. De presentatie van influenza-antigenen in 3) lymfoïde weefsels 
induceert de synthese van 4) systemische en 5) mucosale antistoffen. Deze antistoffen hebben een 
neutraliserende werking en stimuleren de ontwikkeling van cytotoxische T-lymfocyten, die op hun 
beurt de 6) geïnfecteerde cellen lyseren. (B) Secundaire infectie met influenzavirus. De antistoffen 
treden op als een eerstelijns defensiemechanisme 7). Wanneer de concentratie van deze antistoffen 
ontoereikend is 8), kan er toch een infectie van de epitheliale cellen plaatsvinden. Indien dit het geval 
is, zal een immuunrespons plaatsvinden gebaseerd op memory-cellen. Ab: antistof; APC: antigen 
presenterende cel; B: B-cel; m: memory-cem; NALT/MALT: nasaal/mucosaal geassociëerd lymfoïd 
weefsel; Th: T-helper lymfocyt; CTL: cytotoxische T lymfocyt; CTL-p: precursor CTL (uit Paillot et al., 
2006).   
 
De cellulaire component van de adaptieve immuunreactie start wanneer influenza zich intracellulair 
vermeerdert in APC. De virale eiwitten worden gedegradeert tot peptiden die vervolgens 
gepresenteerd worden aan het celoppervlak, maar ditmaal in combinatie met MHC klasse-1. Deze 
epitopen zullen herkend worden door cytotoxische T-lymfocyten (CTL), waardoor de CTL geactiveerd 
worden. Geactiveerde CTL zullen alle cellen vernietigen die de vreemde epitopen tot expressie 
brengen, zoals geïnfecteerde cellen. De activatie van T-cellen door macrofagen vereist de expressie 
van een B7 molecule op de celmembraan, en de herkenning ervan door CD28 van de T cel. Perifere 
dendritische cellen kunnen na lokale activatie door weefselschade ten gevolge van virusreplicatie, ook 
extracellulair opgenomen antigenen presenteren via MHC klasse-1. Op deze manier kan het 
influenzavirus Th en CTL cellen activeren zonder te moeten vermenigvuldigen in macrofagen of 
dendritische cellen (Fermaglich en Horohov., 2002). 
 
7. Diagnose 
 
Gezien het snel spreidende karakter van influenza is een snelle diagnose uiterst belangrijk (Van 
Maanen, 2002). Een vermoedelijke diagnose kan gesteld worden na herkenning van de klinische 
symptomen en een correcte anamnese. In deze anamnese dient extra aandacht gevestigd te worden 
op het vaccinatieschema, de leeftijd van het paard, de huisvesting, transport en de recente contacten.  
 
Voor een virologische  diagnosestelling, dit wil zeggen het aantonen van het virus zelf, is de 
staalname van cruciaal belang. Men neemt hiervoor een nasale of nasofaryngeale swab. Deze dient 
bij voorkeur binnen de 24 uur na het optreden van koorts genomen te worden. Vervolgens wordt de 
swab in een transportmedium gebracht, dat kalfsserum en antibiotica bevat. Belangrijk is dat de swab 
meteen of gekoeld binnen de 24 uur onderzocht wordt. In uitzonderlijke gevallen wordt het staal 
ingevrozen voor transport naar het labo. Vervolgens kan men het virus identificeren door virus isolatie, 
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) of polymerase chain reaction (PCR). 
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Bij virusisolatie wordt het virus geïnoculeerd in de allantoïdale holte van geëmbryoneerde 
kippeneieren van 10 dagen oud. Vervolgens wordt het ei geïncubeerd bij een temperatuur van 37° C 
gedurende 5 tot 7 dagen. Na deze incubatie wordt het allantoïsvocht verzameld en getest op 
aanwezigheid van virus door het nagaan van de hemagglutinatie activiteit. Een voordeel is de 
mogelijkheid tot zowel een antigenische als genetische identificatie (van Maanen et al., 2003). Het 
virus kan ook geïsoleerd worden op basis van celculturen. Hoewel het virus in staat is verscheidene 
cellen te infecteren, kan het niet in elke vermenigvuldigen. De meest gebruikte cellijn is die van Madin-
Darby canine kidney (MDCK) epitheliale cellen. Wel dient opgemerkt te worden dat de hoeveelheid 
influenza gerecupereerd uit deze cellen sterk kan variëren naargelang het gebruikte protocol. Ook 
blijkt deze vorm van isolatie niet zo efficiënt te zijn als cultivatie in kippeneieren. Wanneer meerdere 
passages in eieren of MDCK cellen worden uitgevoerd, dan kunnen mutaties optreden. Bij 
karakterisatie zal dit de resultaten erg beïnvloeden. Wanneer men echter louter een bevestiging wil of 
het paardeninfluenza aanwezig is in een staal, dan vormt dit geen probleem.. Andere gebruikte 
cellijnen zijn de mink long epitheliale cellen en kippenembryo fibroblasten (van Maanen et al., 1993; 
Wood et al., 1994). 
 
Bij een ELISA test wordt de specifieke binding van glycoproteïnen-epitopen gedetecteerd aan de hand 
van gemerkte antistoffen. De test wordt steeds uitgevoerd in aanwezigheid van een controlestaal. 
Deze techniek levert binnen een kwartier resultaat, maar is echter niet zo sensitief als wanneer men 
gebruik maakt van virusisolatie. Wel dient opgemerkt te worden dat de aanwezigheid van mucosale 
cellen in het genomen staal de gevoeligheid sterk positief beinvloedt (Harmon et al.,1982; Donofrio et 
al.,1986; Coonrod et al.,1988; Doller et al., 1991; van Maanen et al., 1993).  
 
Een sensitieve en type-specifieke detectie van influenzavirus gebeurt via PCR. Hier wordt een 
dissociatiebuffer aan het staal toegevoegd waarna het RNA van het virus geëxtraheerd wordt. 
Vervolgens wordt via het mechanisme van omgekeerde transcriptie, in aanwezigheid van een gepaste 
primer, DNA gevormd. PCR zorgt voor een amplificatie van de bekomen basenparen. De bekomen 
basenparen worden vervolgens gerangschikt op een 2% agarosegel via elektroforese waarna ze 
vergeleken worden met een controlestaal. Deze test kent vele voordelen zoals de mogelijkheid om 
een variëteit aan stalen te gebruiken waaronder nasale secreties en allantoïdaal vocht. Een ander 
voordeel is de grote sensitiviteit die deze van virusisolatie overstijgt. Een groot nadeel is dan weer dat 
deze test niet alleen indicatief is voor actieve vermeerdering van het virus. PCR heeft immers geen 
infectieus virus nodig om virale RNA te detecteren (Donofrio et al., 1992; Donofrio et al., 1993; Myers 
en Wilson, 2006).  
 
Bij diagnosestelling via serologie  wordt gebruik gemaakt van gepaarde sera. Het eerste staal wordt 
zo vroeg als mogelijk in het ziekteverloop genomen en ingevrozen. Na een periode van 2 weken later 
wordt het tweede staal genomen en beide stalen worden vergeleken qua antistoftiter. Dit kan op 
verschillende wijzen gemeten worden. Bij de hemagglutinatie-inhibitietest (HI) kijkt men of antistoffen, 
al dan niet aanwezig in het serum, de agglutinatie van de rode bloedcellen door influenzavirus kunnen 
verhinderen. Dit is het geval wanneer voldoende antistof aanwezig is, normaliter in het laatst genomen 
staal. Wanneer men gebruik maakt van de single radial hemolysistest (SRH) wordt het serum in 
contact gebracht met influenza-gecoate erythrocyten. Lyse van de rode bloedcellen is indicatief voor 
aanwezigheid van de complementaire antistoffen. De exacte titer kan bepaald worden door de 
diameter van lyse rondom het aangebrachte serum. Een derde mogelijkheid is de virus 
neutralisatietest (VN). De diagnose van influenza wordt bevestigd wanneer er sprake is van een 4 
keer hogere titer in het tweede, convalescente staal bij de HI en VN test of meer dan 50% stijging bij 
de SRH test (van Maanen et al., 1993; Wood et al., 1994). 
 
8. Therapie 
 
De behandeling van een influenza-infectie is voornamelijk symptomatisch. Zo dient absolute stalrust, 
van gemiddeld 1 week per dag koorts, prioritair nageleefd te worden om volledig herstel mogelijk te 
maken. Indien men de training te vroeg weer oppikt, is de kans op complicaties zoals een secundaire 
bacteriële infectie, myocarditis of recurrent airway obstruction (RAO) zeer groot. Een zachte, droge en 
liefst stofvrije bodem dient aanwezig te zijn om de belasting zo klein mogelijk te houden. Vers water, 
eventueel aangelengd met elektrolyten en smakelijk voer moeten aanwezig en gemakkelijk bereikbaar 
zijn voor het reeds verzwakte dier. Het gebruik van niet steroïdale anti-inflammatoire drugs kunnen 
toegediend worden om de koorts en anorexie te verhelpen. Antibiotica dienen enkel verschaft te 
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worden wanneer een secundaire bacteriële infectie aanwezig is of verwacht wordt. Aangezien geen 
bronchoconstrictie optreedt, is het gebruik van clenbuterol niet te verantwoorden (Myers en Wilson., 
2006).  
 
Tijdens een experimentele studie naar de effectiviteit van Rimantadine HCl, een antiviraal 
chemotherapeuticum, voorgesteld ter behandeling van paardeninfluenza werd vastgesteld dat de 
klinische symptomen duidelijk verminderd waren. Zo kenden de geïnfecteerde dieren een kortere 
koortsperiode en een minder uitgesproken tachycardie en tachypnee in vergelijking met de 
controledieren. De hoeveelheid virusexcretie werd eveneens gereduceerd bij behandeling met 
Rimantadine HCl. Er dient opgemerkt te worden dat de paarden in deze studie reeds voor infectie 
behandeld werden. Hierdoor bewijst dit experiment enkel de efficaciteit voor Rimantadine als 
metaphylactisch chemotherapeuticum (Rees et al., 1997). 
 
Sinds enkele jaren zijn neuraminidase-inhibitors op de markt verschenen ter behandeling van humane 
influenza zoals Zanamivir en Oseltamivir fosfaat. Deze produkten hebben een zeer geringe toxiciteit 
en zouden minder resistentie induceren dan bovenstaand besproken Rimantadine. Door de lage 
biologische beschikbaarheid van Zanamavir kan het enkel topicaal aangewend worden. <dee 
dierenarts dient de applicatie ervan te synchroniseren met de ademhaling van het paard waardoor de 
afweerreacties groot kunnen zijn. Oseltamivir daarentegen heeft een betere biologische 
beschikbaarheid en wordt gemetaboliseerd tot oseltamivir carboxylaat. Het kan oraal worden 
toegediend. Na experimentele infectie van enkele paarden met Oseltamivir werd een significant 
kleinere temperatuursstijging waargenomen ten opzichte van een controlegroep die niet behandeld 
werd. Longabnormaliteiten en secundaire bacteriële infecties waren afwezig of verminderd. Ook werd 
een lagere en kortere virusexcretie waargenomen in de groep onder behandeling met Oseltamivir. 
Wat individuele behandeling betreft is dit een beloftevolle bevinding naar de snelheid van genezing 
toe. Wanneer men deze resultaten interpreteert op bedrijfsniveau, zijn vooral de verlaagde 
virusexcreties van belang. Zo zouden minder dieren aangetast worden en economische gevolgen 
berperkt kunnen blijven. Ook naar sanitaire maatregelen op epidemiologisch vlak toe, is dit product 
baanbrekend. Er dient wel opgemerkt te worden dat een volledige preventie van virusexcretie en 
vertonen van klinische symptomen niet aangetoond en/of verwacht kunnen worden (Yamanaka et al., 
2006).  
 
9. Preventie 
 
Bij de preventie voor paardeninfluenza spelen verscheidene factoren een belangrijke rol. Zo dient 
steeds op een adequate manier gevoederd te worden, en dienen stress-situaties ten allen tijde 
vermeden worden. Dit laatste is echter niet mogelijk bij wedstrijd- of fokdieren. Quarantaine 
maatregelen voor nieuwe paarden in een vaste kudde of verdachte paarden binnen de groep, dienen 
correct nageleefd te worden. Ook deze preventieve maatregel is echter niet steeds mogelijk daar een 
quarantaineplaats ruimte, tijd en financiëel kapitaal vraagt. In grote huisvestingen kan men best de 
dieren opdelen naargelang leeftijd, functie en/of transport. De isolatie dient volledig (voer, water aan- 
en afvoer, mestbeheer, bezoek, luchtstroom) en voldoende lang (2 tot 3 weken met nauwe opvolging) 
te gebeuren (Myers en Wilson., 2006).  
 
Een van de meest efficiënte preventiemaatregelen om virusinfectie te voorkomen, is vaccinatie. 
Vaccinatie tegen paardeninfluenza gebeurt vooral met geïnactiveerd virus of geïnactiveerde subunits 
van het virus. Het virus wordt door middel van hitte of formaldehyde vernietigd waardoor het zich niet 
meer kan vermenigvuldigen. De virusspecifieke antigenen, zoals HA,  blijven hierbij intact wat ervoor 
zorgt dat de immuunrespons nog steeds optreedt. De immuunrespons volgend op vaccinatie met een 
geïnactiveerd vaccin wordt vooral gekenmerkt door een IgG respons en kent geen detecteerbare 
nasale IgA respons noch een stijging van de celgemedieerde cytotoxische T-lymfocyten (Quinlivan et 
al., 2007; Myers en Wilson, 2006). De antistoffen gevormd na vaccinatie hebben een directe werking 
op de HA antigenen wat de mate van bescherming rechtstreeks correleert met het antistofgehalte. 
Door de afwezigheid van een lokale en een cellulaire immuniteitsrespons kan een infectie van de 
respiratoire mucosa niet volledig voorkomen worden, waardoor gevaccineerde paarden toch nog virus 
kunnen uitscheiden na contact met het virus. De voornaamste effecten van de systemische IgG 
respons zijn een verminderde manifestatie van de klinische symptomen en een verkorte excretie van 
infectieuze viruspartikels (Daly et al., 2003; Myers en Wilson, 2006). De sterkte van de 
immuunrespons is afhankelijk van vele factoren zoals het proces van antigenverwerking,, vaccinaties 
of infecties die voorheen plaatsvonden, het gebruikte vaccinatieschema, de leeftijd en de eventuele 
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aanwezigheid van maternale immuniteit (Myers en Wilson, 2006). De werkzaamheid van een 
geïnactiveerd vaccin wordt ook bepaald door de kwaliteit en kwantiteit van het gebruikte virale HA en 
door het adjuvans. De meest succesvolle vaccins werken met Immune-Stimulating Complexes 
(ISCOMS) of carboxypolymeren-gebaseerde adjuvantia. De voordelen van geïnactiveerde vaccins zijn 
het onvermogen van het virus tot replicatie, het verlies van pathogenicitiet en de afwezigheid van 
verspreiding tussen de paarden onderling. De productie ervan gebeurt traditioneel in geëmbryoneerde 
kippeneieren. Omdat er altijd een kans is op een afweerreactie van het paard tegen de proteïnen 
komende van het ei, wordt meer en meer gebruik gemaakt van weefselculturen (Soboll et al, 2003; 
Daly et al., 2004; Paillot et al., 2006). 
 
De meerderheid van de gebruikte vaccins bevatten beide subtypes, H7N7 en H3N8, hoewel die eerste 
niet meer geïsoleerd werd de afgelopen 40 jaar. De antigene drift die H3N8 ondergaat, heeft een 
grote impact op de vaccinsamenstelling en kan verklaren waarom in sommige landen toch nog 
uitbraken gezien werden. Dit was veelal gerelateerd aan het gebruik van een vaccin met daarin 
verouderde subtypes, zoals reeds besproken in hoofdstuk 2. Uitbraken van die aard zouden minder 
voorkomen indien alle vaccins voorzien zouden zijn van de huidig circulerende subtypes. Dit kan enkel 
met een gepast surveillancesysteem. Zo is er het OIE dat alle data over uitbraken en 
viruskarakterisatie verzamelt en deze jaarlijks laat nazien door het Expert Surveillance Panel (ESP). 
Na de verwerking van alle gegevens stelt het ESP de nodige raadgevingen op met daarin de nodige 
updates van vaccins dewelke in het OIE-magazine worden gepubliceerd. Dit verslag kan tevens 
dienen als waarschuwingssysteem voor alle paardenhouders indien een uitbraak zou plaatsvinden en 
boostervaccinaties gewenst zijn (Paillot et al., 2006; Paillot et al., 2010) 
 
Duvaxyn IE plus T® is een vaccin dat gebruik maakt van het geïnactiveerde influenzavirus in 
combinatie met tetanus toxoïd. In een studie van Paillot en collega’s werd de efficaciteit ervan getest 
en werd duidelijk dat het vaccin een goede bescherming leverde tegen een experimentele challenge 
infectie. Op 1 uitzondering na vertoonde de gevaccineerde groep geen koorts, terwijl dit  in de 
controlegroep wel het geval was. Opmerkelijk was wel de neusvloei die zowel bij de controle- als 
gevaccineerde groep aanwezig was. Wanneer men de mate van virusexcretie ging meten, werd de 
virologische bescherming van Duvaxyn IE plus T® zichtbaar. De virusexcretie in de gevaccineerde 
groep was beperkt tot een halve dag, terwijl dit bij de controlegroep gemiddeld 5 dagen aanhield. 
Deze studie toont de goede werking van Duvaxyn IE plus T® aan in de preventie van influenza (Paillot 
et al.,2010). Equilis Prequenza Te® is een vergelijkbaar vaccin. Het bestaat eveneens uit tetanus 
toxoïd en subunits van verscheidene subtypes van het influenzavirus en wordt vaak gebruikt in West-
Europa. Een ander geïnactiveerd vaccin is Equilis Resequin® dat een combinatiepreparaat is met 
geïnactiveerd paardenherpesvirus type 1 en 4 (Paillot et al., 2006).  
 
Men kan ook gebruik maken van DNA vaccins . DNA vaccins bevatten plasmiden, ofwel bacteriëel 
DNA dat genetisch gemodifieerd is tot de productie van influenza-antigenen. De gevormde antigenen 
zorgen zowel voor een humorale als een cellulaire immuunrespons wat leidt tot een meer optimale 
bescherming. In een studie van Soboll en collega’s werden systemisch IgG en mucosaal IgG 
teruggevonden na vaccinatie, evenals een lymfocytaire proliferatie. Een mucosale IgA respons kon 
niet gemeten worden. Wanneer de paarden vervolgens experimenteel geïnfecteerd werden met het 
influenzavirus, werd geen virus uitgescheiden en kon men geen klinische symptomen vaststellen in 
tegenstelling tot de controledieren (Soboll et al., 2003a; Soboll et al., 2003b).. Een voordeel van DNA 
vaccins is dat ze zeer stabiel zijn en op zo’n manier gemanipuleerd kunnen worden dat een lange 
bewaring mogelijk is. Een groot nadeel is dan weer de toediening ervan. Er zijn 3 immunisaties nodig 
met telkens 2 maanden tussen en elke immunisatie bestaat uit ongeveer 60 injecties (Paillot et 
al,2006). In een experimentele studie van Landolt en collega’s werd de mogelijkheid van een 
intranodale injectie duidelijk gemaakt. De studie toonde aan dat een toediening van DNA vaccin in de 
mandibulaire lymfeklier resulteerde in een systemische immuunrespons. Eerder werd reeds 
aangetoond dat een intranodale toediening veiliger is dan de intramusculaire en veel effectiever in het 
genereren van een hogere concentratie antistoffen en cytotoxische T-cellen (Maloy et al., 2001; Senti 
et al., 2008; Martinez-Gomez et al., 2009; Landolt et al., 2011) .  
 
Levend verzwakt en vector vaccins  zijn eveneens beschikbaar en hebben als belangrijkste kenmerk 
een verminderde virulentie. Door het virus in een vreemde gastheer te kweken, ondergaat het 
mutaties die ervoor zorgen dat het bij de oorspronkelijke gastheer minder goed aanslaat. Voorbeelden 
van die vreemde gastheer zijn weefselculturen, geëmbryoneerde kippeneieren en zelfs levende 
dieren. Het doel van deze vaccins is om een natuurlijke infectie en de daarbijhorende immuunrespons 
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zo goed mogelijk na te bootsen. Er wordt ook gewerkt met thermostabiel influenzavirus. Een 
thermostabiel virus vermenigvuldigt zich vlot bij een temperatuur van ongeveer 34° C, zoals 
teruggevonden in de bovenste luchtwegen, maar vermeerdering valt praktisch stil bij hogere 
temperaturen, zoals in de diepere luchtwegen. Hierdoor zou een meer lokale immuunrespons 
opgewekt worden in de neus en keelholte, maar bronchitis en pneumonie voorkomen worden. Het 
gebruik van deze levende vaccins brengt veel controverse met zich mee door de hoge mutatiegraad 
en mogelijke reassortering die kan plaatsvinden met reversie tot virulentie. Een thermostabiel, levend 
verzwakt vaccin dat intranasaal wordt toegediend is beschikbaar in Noord-Amerika. FluAvert IN 
Vaccine® zou tot 6 maanden bescherming bieden na één enkele toediening (Paillot et al., 2006).  
 
Een ander type van levende vaccins zijn de vectorvaccins. Geselecteerde genen van het 
influenzavirus worden in een infectieus, maar niet pathogeen virus ingebracht. Dit vector-virus gaat 
vervolgens de influenza antigenen produceren en presenteren in de geïnfecteerde cellen waardoor de 
immuunrespons start. Hierdoor worden de antigenen zowel via MHC klasse-1 als klasse-2 
gepresenteerd, wat leidt tot zowel een cellulaire als een humorale respons van het geïnfecteerde dier. 
Als vector wordt vooral het pokkenvirus gebruikt omdat het zeer stabiel is en de insertie van vreemde 
genen toelaat (Paillot et al., 2006). In een studie van Adams en collega’s werd de werking van het 
recombinant kanariepox vaccin Recombitek influenza® nagegaan. Hieruit bleek dat onder de 
gevaccineerde dieren geen koorts optrad en dat de duur van virusexcretie significant korter was dan 
bij de controlegroep. Deze studie tooonde aldus aan dat het kanariepox vaccin in staat is klinische 
ziekte te voorkomen en de spreiding van het vrius beduidend te verminderen (Adams et al., 2011). 
 
Wanneer een paard voor de eerste keer gevaccineerd wordt, gebeurt dit het best met een reeks van 3 
injecties waarbij vooral het tijdsinterval cruciaal is. Zo dienen de eerste 2 vaccinaties te gebeuren met 
een interval van 4 tot 6 weken om vervolgens de derde en laatste dosis te geven na een additionele 4 
tot 6 maanden. Dit schema wordt zelfs aangeraden wanneer bijsluiters van de gebruikte vaccins maar 
2 dosissen nodig achten. Met de richtlijn van 3 dosissen in de eerste serie van vaccinatie gevolgd 
door een jaarlijks boostervaccin zouden geïnactiveerde vaccins zeer goed werken (Daly et al., 2004). 
Het wordt aangeraden om veulens niet voor een leeftijd van 6 maanden te vaccineren, om alzo niet te 
interfereren met de maternale immuniteit komende van het opgenomen colostrum. Het is namelijk 
bewezen dat de neonatale antistoffenproductie geïnhibeerd wordt door de aanwezigheid van 
maternale antistoffen. Er wordt zelfs beweerd dat herhaaldelijk vaccineren tijdens de maternale 
immuniteit een bepaalde vorm van tolerantie kan induceren (Cullinane et al., 2001). Bij drachtige 
merries wordt aangeraden om in ieder geval 6 tot 4 weken voor de partus te vaccineren, om 
voldoende hoge titers te kunnen opbouwen die ze later via de moedermelk kunnen doorgeven aan het 
veulen (Daly et al., 2004). 
 
Vaccinatie kan ook gebeuren in het kader van een uitbraak van het paardeninfluenza virus. Deze 
beslissing is echter afhankelijk van vele factoren zoals de grootte van de vatbare populatie, de leeftijd 
en vaccinatiestatus en de beschikbaarheid van personeel en het vaccin zelf. Zo is het verstandig om 
paarden met een regelmatig vaccinatieschema, maar die de voorbije 3 maand geen vaccinatie gehad 
hebben, een boostervaccinatie toe te dienen. Paarden die niet eerder gevaccineerd werden, dienen 
deze zo snel mogelijk te krijgen om alsnog beschermende antistoffengehaltes te kunnen opbouwen. 
Daar de gemiddelde tijdsduur die het virus nodig heeft om zich over een hele populatie te verpreiden 
een maand bedraagt, is er voldoende tijd om een efficiënte immuunrespons op te wekken bij de 
paarden vatbaar voor infectie. Deze tijdsruimte biedt tevens de mogelijkheid tot het treffen van 
hygiënische en managementsmaatregelen om de verspreiding tot het minimum te beperken. Het is 
verstandig om tijdens uitbraak met een snelwerkend vaccin te werken. FluAvert IN Vaccine® zou een 
efficiënte immuunrespons kunnen geven in amper 7 dagen na toediening en met slechs een 
eenvoudige dosering (Cullinane et al., 2001; Daly et al., 2004). 
  
Een myofibroblastisch sarcoma dat rechtstreeks het gevolg was van een injectie met het 
boostervaccin voor paardeninfluenzavirus is eenmalig gemeld. Over een periode van 6 maand had het 
paard een pijnlijk gezwel in de linkerhals ontwikkeld, van meer dan 25 cm diameter en 10 cm hoog 
zoals te zien op Figuur 6. Centraal bevond er zich een letsel met mucopurulente uitvloei. Na een 
behandeling met antibiotica, ontstekingsremmers en pijnstillers werd de massa onder algemene 
anesthesie verwijderd. Het myoblastische fibrosarcoma met osseuze metaplasie vertoonde 
gelijkenissen met deze gedetecteerd bij honden en katten na influenzavaccinatie. Na onderzoek blijkt 
dat vaccinatie-geassocieerde sarcoma’s voornamelijk voortkomen uit de ontstekingsreactie als een 
gevolg van de injectie zelf en niet zozeer het vaccin (Kannegieter et al., 2010).  
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Figuur 6 (links) Zwelling in de linkerhals bij een 12 jarige Quarter-Arabische volbloed ruin als gevolg 
van een Influenza vaccinatie. (rechts)  Sectie van het myofibroblastische fibrosarcoma met osseuze 
metaplasie en neoplastische infiltraties (dikke pijl). (uit Kannegieter, 2010).  
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1 Stage gezelschapsdieren  
 
1.1 Logboek stage gezelschapsdieren 
 
Datum Uur Aard consultatie/ 

huisbezoek 
Opmerkingen 

26/07/2010 11:00 Jonge kat (m): anorexie,koorts en 
diarree  

Ondersteunend AB en koortsremmer 
(convenia + metacam) 

 11:30 CV 1j: aangereden (ingescheurde 
nagels) 

Preventief AB 

 12:00 Konijn 11j: anorexie en lethargie Shock, beslissing tot euthanasie 

 14:00 Cocker (v) 5j :abdominale pijn Echo + RX : Re nier opgezet 
(congenitaal ?). 
Doorverwezen naar Merelbeke. 

 14 :30 Herder (v) : otitis en conjunctivitis Convenia, daar eigenaars te oud zijn 
voor correcte toediening andere thx 

 15:00 CV 5j: chronisch inflammatoire reactie 
op IM vaccinatie  

Operatief verwijderd 

 16 :00 FV (v) : lethargie, anorexie en diarree Klinisch OK en afwachtende houding 
wegens paniekerige eigenaar 

 18 :00 Labrador 6m : vaccinatie + ontworming  

 18 :15 Golden Retriever  3j : RXcontrole plaat  
Tibia- en fibulabreuk 

Aangepast verband en vaker 
verversen wegens purulente 
drukwonde  

 19 :00 Pincher 2j : 1jaar na operatie 
patellaluxatie weer mank  

NSAID en hercontrole na 1 maand, 
2de operatie dient overwogen te 
worden 

 19:20 Labrador (m): vaccinatie en thx otitis  

27/07/2010 08:45 Jack (v): jaarlijkse vaccinatie  

 09:00 Franse bulldog 10j (m): gedaalde 
proprioceptie ReA, negatieve 
patellareflex ReA 

Chirurgie afgeraden wegens hoge 
leeftijd en mogelijke complicaties 

 09 :30 FV : vaccinatie en ontworming, 
gingivitis 

Bindweefselreactie op 
sterilisatiesnede 

 10 :00 West Highlandterriër (v): acuut mank 
LiA 

RX: schuiflade, NSAID’s 

 11:00 CV 5j (m): Tandplaque en nodule 
cervicaal operatief verwijderen 

Gestorven ten gevolge van 
allergische reactie Antisedan 



 

4 

28/07/2010 08:45 West Highlandterriër (v): jaarlijkse 
vaccinatie + controle 

 

 09:00 Cocker (v): chronische koorts  Toxoplasmose verdacht (labo), 
Baytril 

 09:15 Maltezer (v) + FV (m): jaarlijkse 
vaccinatie + controle bloed 

 

 09:30 Jack Russell (m): verdacht opname CA RX/Echo, coumarine intoxicatie 

 10:00 Boompython: darmflagellaten   

 14:00 Retriever (m): jaarlijkse vaccinatie +  
neusdruppels kennelhoest 

 

 14:15 Duitse Herder (m): jaarlijkse vaccinatie  

 14:30 Russische dwerghamster: controle  

 15:00 Newfoundlander (v): 39°C 5d post 
partum 

AB + opvolgen 

 15:20 Rottweiler 1j (m): acuut en zeer pijnlijk 
mank: kloven in zool 

Eigenaar zelf gebeten na poging tot 
vaccinatie 

 16:00 FV: paralyse staart + grote wonde Amputatie 

 18:00 FV: reactieve wonde aan lip  

 18:30 FV: fistel naar purulent abces 
staartbasis 

Curettage en hechting + convenia 

 19:00 Retriever (v): controle urine en bloed: 
gestegen ureum en creatinine waarden, 
gedaald Hct 

Echo: ascites, geen architectuur Re 
nier. 
Eigenaars wilden tijd om nadenken 

 19:30 Golden Retriever  3j : controle plaat 
voor  tibia- en fibulabreuk 

Verband verversen wegens 
purulente drukwonde  

29/07/2010 09 :00 Boerboel 1j (v) : sterillisatie  

 10 :30  Maltezer 13j : anorexie en 
vergevorderde gingivitis + carriës 

Ab + anti-emetica 

 11 :00 Yorkshire 13j : atrofie onderkaak, 
anorexie, staar, chronische otitis 

Euthanasie 

 11:30 Maltezer 2j: mank ten gevolge van 
losse nagel abaxiale steunteen 

NSAID’s 
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 14:00 Mopshond puppy’s: chippen   

 15:00 Groenendaeler 14j: braken (faeces-
aspect darmobstructie), doorligwonden 

Euthanasie 

 15:30 FV: algemeen ziek beeld met vage 
symptomen 

AB 

 18:00 CV: jaarlijkse vaccinatie  

 18:30 CV + 2 Fv: jaarlijkse vaccinatie  

30/07/2010 09:00 Follow-up Jack Russell met coumarine 
intoxicatie 

 

 10:00 Retriever 2j (m): jaarlijkse vaccinatie  

 10:30 Follow-up Jack Russell met coumarine 
intoxicatie 

 

 14:00 CV: controle intermitterende 
anaalfistels 

 

 14:30 2 West Highlands: jaarlijkse vaccinaties  

 15:00 Konijn 6w: vaccinatie RHD  

 15:30 West Highland: jaarlijkse vaccinatie Hart- en diabetes mellitus patiënt 

 16:00 Follow-up Jack Russell met coumarine 
intoxicatie + ontslag 

 

 17:00 Retriever: acute NI Euthanasie 

 18:00 Golden Retriever  3j : controle plaat 
voor  
tibia- en fibulabreuk 

Verband verversen, wonde bijna 
gesloten 

 18:30 Rottweiler 10m: info over chemische 
castratie 

 

 18:45 Konijn: vaccinatie + trekken van losse, 
afgebroken tand 

 

31/07/2010 09:00 2 Burmezen + 4 kittens: jaarlijkse 
vaccinatie 

 

 09:30 Sheltie 8w: eerste vaccinatie  
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 10:00 Jack Russell 6j: mank na sprong Afwachtende houding  

 10:30 Naakthond: diarree Canicur pro, stromogyl 
(metronidazole) 

 11:00 Jack Russell: acuut braken Zelflimiterend, afwachten 

 11:30 Brits korthaar (v): echocontrole dracht  
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1.2 Casuïstiek stage gezelschapsdieren 
 
1.2.1 Signalement 
 

Mannelijke Jack Russell Terriër van 1jaar en 6maand oud met roepnaam Bliksem. 
 
1.2.2 Anamnese 
 

Bliksem vertoont sinds 1 dag braakneigingen en heeft geen eetlust. Bij de minste opwinding 
begint hij zwaar en droog te hoesten. De eigenaar vertelt dat Bliksem een altijd actieve, 
vrolijke hond is die wel vaker vreemde voorwerpen opneemt.  

 
1.2.3 Onderzoek 
 

Temperatuur, pols en ademhaling kennen geen afwijkingen, er zijn geen opgezette 
lymfeknopen te palperen en de mucosa zijn mooi roze gekleurd met een normale capillaire 
vullingstijd. Bij palpatie van de halsstreek ontstaan lange hoestbuien en is een pijnlijke keel 
merkbaar. Tijdens de auscultatie is een lichte demping van zowel het hart- als het longveld te 
horen en zijn er ronchi van de bronchen. 
 
Om een beter beeld te krijgen van de aandoening wordt een radiografische opname genomen 
van de thorax en het abdomen. Hierop is een pleurale effusie zichtbaar net als een collaps 
van het linker craniale longveld. Tevens is een lichte, dorsale verplaatsing van de trachea 
waarneembaar en een vergrote hartschaduw.  
 
Hieropvolgend wordt een endoscopisch onderzoek verricht, waarbij in de trachea 
hemorraghisch vocht en submucosale striatie worden teruggevonden. Op gastroscopie is een 
zware inflammatie van de oesophagus te zien met veelvuldige erosies over het gehele 
verloop. De maag en diens inhoud vertonen geen afwijkingen. 
 
Op hematologie wordt anemie aangetoond met een hematocriet van 25.7% (ref. 37-55%) en 
een erythrocyopenie van 3,6.1012/liter (ref. 5,5-8,5.1012/liter), evenals een leukopenie met 
2;22.109/liter (ref. 5,5-17.109/liter) en een vergevorderde thrombocytopenie van 171 
K/microliter (ref. 175-500K/microliter). In het medisch laboratorium wordt een protrombinetijd 
vastgesteld van meer dan 120 seconden die de normale range van 5 tot 11 seconden ver 
overschrijdt. 

 
1.2.4 Probleemlijst 
  

Bliksem lijdt aan een droge hoest afkomstig van pleurale effusie en een linker longcollaps. 
Oesophagaal is een sterk inflammatieproces aan de gang en tracheaal bevinden zich 
submucosale erosies. Tevens vertoont hij een erge thrombocytopenie met sterk verlengde 
stollingstijden. 

 
1.2.5 Differentiaal diagnose 
  
 Opname van een vreemd voorwerp met eventuele obstructie en/of perforatie. 
 

Bij deze gedachtegang kunnen de anorexie en de hoest verklaard worden. Bliksem 
zijn voorgeschiedenis en de getuigenis van de eigenaar ondersteunen deze theorie, 
toch kan dit snel uitgesloten worden met behulp van de radiografische en 
endoscopische opnamen waarop niets in die richting wijst. 

 
 Bacteriële luchtweginfectie 
 

De gram-positieve Steptococcus pneumoniae en Staphylococcus aureus zijn de 
meest voorkomende oorzaken in alle leeftijdsgroepen. Gram-negatieve bacteriën 
zoals Escherichia coli, Pseudomonas aeroginose, Pasteurella multocida en Bordetella 
bronchiseptica worden ook al eens vastgesteld. De diagnose wordt gesteld aan de 
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hand van de anamnese, het klinische beeld en de radiologische opnames. Aangezien 
Bliksem geen koorts heeft, wordt deze veronderstelling verworpen. 
 

Virale luchtweginfectie 
 

Kennelhoest, wat een infectie van de voorste luchtwegen is door een combinatie van 
virussen en bacteriën, zoals caniene parainfluenza en Bordetella bronchiseptica, kan 
de droge hoestbuien met braakneigingen verklaren. Een infectie met het caniene 
Distempervirus of caniene Adenovirus type 2 behoren ook tot de mogelijkheden. Het 
hematologisch beeld past echter niet, daar er bij dergelijke infecties eerder een stijging 
van de leucocyten gezien wordt en al zeker geen thrombocytopenie. Deze infecties 
worden voornamelijk gediagnosticeerd aan de hand van de anamnese, zoals een 
infectieuze omgeving met meerdere honden bij elkaar, het klinisch onderzoek in 
combinatie met de leukocytose en eventueel serologische testen. 
  

Aspergillus infectie  
 
Bij gezonde honden kan Aspergillus fumigatus voorkomen als normale neus-, keel- en 
pharynxflora. Echter, door een verminderd immuunsysteem kan aspergillose ontstaan 
met bijkomende longpathologie en symptomen zoals koorts en zwakheid, welke hier 
niet vastgesteld worden. 

  
Dirofilaria infectie 
 

Een parasitaire infectie met Dirofilaria immitis kan evenzeer de hoest verklaren.  Deze 
infectie zal echter een meer chronisch verloop hebben en klachten van snelle 
vermoeidheid met zich mee brengen. De diagnose kan eenvoudig gesteld worden via 
een ELISA test voor antigen detectie. Het bloedbeeld zou tevens een duidelijke 
eosinofilie vertonen, wat hier niet het geval is.  
 

 Hartfalen 
 

Honden met hartfalen gaan ook vaak hoesten, maar doen dit vooral ’s avonds of na  
een inspanning. Het uithoudingsvermogen zal ook duidelijk verminderd zijn, waardoor 
deze diagnose al snel gesteld kan worden via een grondige anamnese en 
hartauscultatie. Bij Bliksem zijn, afgezien van de hoestbuien, geen van deze klachten 
merkbaar. 
 

Oesophagitis 
 

Dit komt voor aan een verhoogde incidentie bij honden met een megaoesophagus of 
refluxklachten. Gezien het plotse optreden van de aandoening bij Bliksem, en dit op 
een leeftijd van meer dan 1 jaar, is dit zeer onwaarschijnlijk. Verder kunnen zij geen 
van de verdere klachten verklaren en worden deze veronderstellingen achterwege 
gelaten. Opname van een bijtende vloeistof wordt overwogen maar, de letsels zijn 
hiervoor te diffuus terug te vinden. 

 
 Hyperglycemie 
 

Het kan hier gaan om een uitzonderlijke vorm van stresshyperglycemie, daar geen 
verdere symptomen aanwezig zijn die in de richting van diabetes mellitus wijzen. Zo is 
er geen pulyurie/polydipsie, polyfagie of verlies van lichaamsgewicht vast te stellen. 
Weer is het acute verloop van Bliksem zijn aandoening in combinatie met het verdere 
bloedbeeld controversieel met diabetes mellitus. 
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1.2.6 Diagnose 
  

Gezien het acute verloop, de thrombocytopenie, de sterk verlengde prothrombinetijd en de 
droge hoest in combinatie met een longcollaps is een opname van bloedstollingsremmende 
gifstoffen de meest sluitende diagnose. 
 
Coumarine derivaten worden voornamelijk gebruikt als rodenticiden, met als voornaamste 
preparaten uit de 1ste generatie Warfarine en uit de 2de generatie Difenacoum en Brodifacoum. 
Coumarines gaan allerlei interacties aan, zo zorgen ze voor een vitamine K deficiëntie en 
leverinsufficiëntie.  
 
Bij een acute pathogenese is er vooral sprake van capillairwand beschadiging wat zorgt voor 
vasodilatatie en collaps met uitgebreide bloedingen. 
In het chronisch, cumulatief verloop zien we eveneens capillairwand schade en stoornissen in 
het bloedstollingsproces. De coumarine derivaten gaan in competitie met het endogene 
vitamine K voor synthese van de stollingsfactoren (prothrombine) en met de apo-enzymes 
welke receptoren bevatten voor het vitamine K transport. 
 
De symptomen treden pas op na een zekere latentietijd, daar de reserve aan prothrombine 
eerst uitgeput moet zijn. Zo behoren spierzwakte, melena, bleke mucosae, anemie, 
bloeduitstortingen in huid en farynx en shock tot de mogelijkheden. 
 
De diagnose wordt gesteld aan de hand van de bloedstollingstijd via de PT-Quick test, hier 
was deze meer dan 120 seconden tegenover de normale range van 5 tot 11 seconden. 
Eventueel kan meer zekerheid geboden worden via het opsporen van de coumarinederivaten 
in de lever en maaginhoud. 

 
1.2.7 Therapie 
  

Een behandeling met Konakion (vitamine K preparaat) wordt meteen ingezet per os aan een 
dosis van 2,5mg/kg tweemaal per dag. Verder wordt er 0,9 cc Baytril 10%, dit is een 
enrofloxacin dat preventief tegen verdere infecties van de luchtwegen wordt gegeven, en 0,6 
cc Prednisolone 2,5%, dit is een corticosteroïd om de ontsteking te bestrijden. Om de diurese 
op peil te houden en preventie van oedeem wordt er 0,4cc Dimazon 5% gegeven, dit is een 
furosemide. Aanvullend hierop wordt 2,5mg Fortecor eenmaal per dag toegediend, dit is een 
benazeprilhydrochloride dat werkt als anti-hypertensivum via de remming van het 
angiotensine-converting-enzyme. Bliksem krijgt een glucose-infuus toegediend en mag niets 
per os opnemen om de gevoelige en geërodeerde oesofagus te sparen. 
 
De volgende dag is Bliksem al rustiger en heeft hij minder last van de hoestbuien. De therapie 
met Konakion en Baytril wordt verdergezet. Voorts wordt er Voluven, een infusievloeistof die 
30gram hydroxy-ethyl-zetmeel per 500ml bevat, toegediend aann 40ml/kg/24uur om de 
hypovolemie te bestrijden. Er mag nog steeds niets per os opgenomen. 
 
Na 2 dagen wordt een controle van de thorax gedaan via een radiografie waarop een helder 
beeld van de longen wordt vastgesteld. De hartschaduw is echter nog aanwezig en er wordt 
vermoed dat het hier om een lokale ophoping van pericardiaal vet gaat. Op auscultatie zijn de 
ronchi verdwenen en is er geen demping van het longveld meer te horen. Hij mag weer 
gecontroleerd voer opnemen per os en de behandeling met Konakion wordt aangehouden. 
 
De derde dag is Bliksem voldoende hersteld en mag hij weer huiswaarts waar zijn 
behandeling met Konakion wordt verdergezet gedurende 2 weken aan 2,5mg/kg tweemaal per 
dag onder het voeder. 

 
1.2.8 Resultaat 
 

Wanneer 2 weken verstreken zijn, komt Bliksem op controle en is een volledig herstel te zien 
zonder resterende klachten. Volgens de eigenaar is Bliksem weer even levendig als voordien 
en neemt hij nog steeds even gretig allerhande vreemde voorwerpen op.  
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1.3 Analyse van structuur en management praktijk gezelschapsdieren 

De dierenkliniek is 10 jaar geleden opgericht door 3 collega’s die eenzelfde droom deelden, en is van 
een praktijk voor grote huisdieren geëvolueerd tot een dierenkliniek voor zowel gezelschapsdieren 
als grote huisdieren. Tegenwoordig wordt de kliniek gerund door 3 mannen, waarvan 1 oorspronkelijke 
stichter, ze staan in voor de taakverdeling en houden het administratieve gedeelte voor hun rekening. 
Ze worden bijgestaan door 4 collega’s en 3 assistenten, hierdoor kan iedere dierenarts zich toespitsen 
op zijn persoonlijke interesse en vakgebied. De dierenartsen scholen zich bij door het volgen van 
cursussen en congressen zowel in binnen- als buitenland, waardoor ze steeds “up-to-date” blijven. 

De afdeling voor kleine huisdieren is voorzien van een ruime wachtzaal, een kabinet per dierenarts, 
een preparatieruimte met aansluitend operatiezaal en een ruimte voor de recovery en hospitalisatie. 
Verder zijn een RX- en echotoestel en een klein medisch laboratorium ter beschikking. Er wordt 
steeds gewerkt op afspraak, al kunnen spoedgevallen zich te allen tijde aanmelden. 

De 4 tewerkgestelde dierenartsen werken aan een vast loon en aan vaste uren. Zo staat iedereen 1 
weekend per maand van wacht en worden de nachtdiensten keurig verdeeld in samenspraak met de 
persoonlijke agenda’s voor zover dit mogelijk is. Tijdens de middagpauzes zijn alle dierenartsen rond 
dezelfde tafel terug te vinden om belangrijke of eigenaardige klinische gevallen te bespreken en bij te 
sturen waar nodig. De assistenten zijn als het ware manusjes van alles en springen bij waar nodig. Zo 
kan je hun in de voormiddag achter de balie vinden, ’s namiddags in de stallen om deze uit te mesten, 
vervolgens de apotheek bij te vullen en ’s avonds te eindigen bij het assisteren van een operatie. 

De drie dierenartsen voor kleine huisdieren hebben zeer uiteenlopende profielen en karakters, zo is 
het grootste leeftijdsverschil wel meer dan 20 jaar. Toch hebben deze mannen een unieke manier van 
samenwerken gevonden waarin steeds raad en daad gevraagd kan worden, zonder enige vorm van 
schroom.  

Na een week stage is duidelijk dat het hier om een goed georganiseerde en vlot werkende kliniek gaat 
die, zoals op eender welk bedrijf, zijn tegenslagen en discussies kent maar er steeds bovenop komt 
met een geleerde les in het achterhoofd.  
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2. Stage grote huisdieren  

2.1 Logboek stage grote huisdieren 
 
 
Datum Uur Aard consultatie Opmerkingen 

07/03/2011 09:30 Vaccinatie  Influenza en Rhinopneumonie 

 09:45 Hechtingen verwijderen Ovariërctomie via laparascopie 

 10:30 Ontworming 2x Dectomax IM 

 11:00 Infiltratie heup bij draver Dexamethasone ileosacraal na domidine 
sedatie 

 11:30 Koliek: caecumdilatatie Finadyne, buscopan en opgieten met 
paraffine-olie 

 12:30 Keuring voor verkoop 16 opnames, sedatie met domosedan 
(detomidine) en dolorex (butorphanol) 
 

 14:30 DMSO infuus voor paard met 
maandagziekten 

CK waarden van meer dan 3000 en 
myoglobinurie, vroegere therapie met 
vitamine E kende geen succes 
 

 15:00 
 

Castratie Sedatie met domidine en dolorex, 
myorelax, crusher voor 10 min. op, 
ligatuur, Natriumpenicilline ter 
nabehandeling. 
 

 16:30 Koliek: gas/kramp 
 

Finadyne en buscopan 

08/03 09:00 
 

2de injectie Neopen bij 
gecastreerde ruin van gisteren 
 

 

 09:30 3 castraties 
 

 

 12:30 
 

Opgezette bursa bij carpus Corticosteroïden injectie 

 13:30 
 

Nakijken koliek van gisteren Alles in orde 

 14:00 
 

Diepe snede caudaal pijpbeen 
achteraan 

6 maanden terug op exact zelfde plaats, 
door littekenweefsel niet te hechten, 
drukverband en emdothrim oraal 
 

 15:00 
 

Castratie  

 17:00 
 

Mank rechts voor, ijzer scheef 
getrapt en lip in zool 
 

Animalintex-verband 

  
 

2 x diarree na veranderen stro: 
colitis. 
 

Buscopan en finadyne 

  
 

Anorexie, wel nog ruwvoer 
opname 
 

Malox 
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09/03 10:00 
 

Keuring voor verkoop  

  
 

DMSO baxter bij overgevoelig 
kruis 
 

 

 13:00 
 

Verband vervangen 1week postop Proxiamele insertiedesmopathie: 
fasciotomie en neurectomie 
 

 14:00 
 

Sereuze neusvloei en hoest Gentamicine en excenell (vernevelen) 

 15:00 
 

Dempig paard op stal met stro Ventipulmin (clenbuterol) en rapidexon 
(dexamethasone) 
 

 15:30 
 

Diarree Buscopan en finadyne 

 16:00 
 

Schetsen   

 17:00 
 

Vaccinatie  

10/03 09:00 
 

2de injectie gentamicine (hoest en 
neusvloei van gisteren) 
 

 

 09:30 
 

Rechts achter mank: zachte 
bodem OK, positieve buigproef 
rechts 
 

Bespreken met eigenaar wat therapie zal 
zijn 

 10:30 
 

Heupinfiltratie  

 11:00 
 

Dermatitis, verdacht voor 
dermatofillus (vochtig) 
 

Algemeen endothrim en lokaal 
isobetadine 

 11:30 
 

Controle hoest na 10 dagen 
excenell 
 

Endoscopisch alles in orde, mede dankzij 
management aanpassing 

 13:00 
 

Dikke benen na cooling-gel, 
allergische reactie 

Rapidexon, fenylbutazone, borgal 
(sulfonamiden en trimetoprim) en 5 
dagen prednisolone  
 

 14:00 
 

Keuring hengst Dubbele sedatie nodig gehad met 
Turbogesic 
 

 15:30 
 

Dik been en wonde erop Vetrap (rekverband) met chloorhexidine 
erover 
 

 16:00 
 

Tanden bijvijlen  

 16:30 
 

Shetlander met partiële avulsie 
hoef na aanval door paard 
 

Spoelen met isobetadine, verband erop 
met endothrim, en endothrim algemeen 

 17:00 
 

Gaskoliek Buscopan en finadyne, aangeraden om in 
de van ermee rond te rijden. 
 

11/03 09:30 
 

Gaskoliek van gisteren: 
euthanasie 

Plots heel slecht, bloed uit anus en 
collaps, cyanotische mucosa, afwezige 
ooglidreflex en nystagmus, perifeer zeer 
koud, vermoeden van aderbreuk 
 

 10:00 
 

Dik been van gisteren controleren Alles in orde 
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 10:30 Castratie 
 

 

 11:30 Mank ter hoogte van kogel 
 

Sodium hyaluronaat infiltratie 

 13:00 Mank: achterhand uitzwaaien na 
hevig lopen op wei, vermoedelijke 
val 
 

3 dagen dexamethasone 

 14:00 Castratie  
 

 

 14:30 RX opgezette sprong 
 

OCD, infiltratie 

 15:00 Vaccinatie 
 

 

 15:30 Nakijken chip, onvindbaar, 
vermoedelijke migratie 
 

2de chip gezet 
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2.2 Casuïstiek stage grote huisdieren 

2.2.1 Signalement 

Ruin van 6 jaar, Belgisch Waarmbloed Paard dat regelmatig jumpings meeloopt met de naam 
Esif. 

2.2.2 Anamnese 

Sinds 4 à 5 maanden vermagert Esif ondanks dat alles in zijn omgeving hetzelfde gebleven. 
Er zijn geen veranderingen gebeurt in de voedersamenstelling, alle ontwormingen en 
vaccinaties gebeuren op regelmatige tijdstippen en er werden geen nieuwe paarden 
aangekocht. Ook had hij sinds enkele maanden last van gezwollen achterbenen en preputium, 
maar hij mankte zeker niet, intermitterend werd een lichte koorts vastgesteld. Eerder had de 
dierenarts al bloedstalen laten onderzoeken waar een infectiebeeld naar voor kwam. Hij werd 
gedurende 3 weken met engemycine, een antibioticum, behandeld maar zonder succes. Na 
een rustperiode op de wei was wel betering te zien, maar bij hervatten van het werk in de 
stapmolen waren de benen weer opgezet. Bij verder bloedonderzoek werd duidelijk dat de 
ruin positieve antistoftiters had voor Lyme, Borellia burgdorferi. 

2.2.3 Onderzoek 

Esif is inderdaad vrij mager, weinig bespierd en heeft duidelijk last van oedeem van de vier 
benen. Ook het preputium vertoont een duidelijke zwelling. Hij heeft een pols van 40/minuut, 
een lichaamstemperatuur van 37,5°, mooi roze mucosa e en een costo-abdominale 
ademhaling van 16/minuut. Bij verder onderzoek konden geen verdere afwijkingen opgemerkt 
worden. Bij auscultatie van hart en longen waren geen bijgeruisen of gedempte velden waar te 
nemen en ook de borbrygmen waren beiderzijds normaal. 

2.2.4 Probleemlijst 

Esif heeft last van oedeem op de vier lidmaten en het preputium. Hij zou tevens last hebben 
van een lichte, intermitterende koorts. 

2.2.5 Differentiaal diagnose 

Lymfangitis 

Een ontsteking van de lymfevaten ten gevolge van een huidwonde of mok kan de 
opgezette ledematen verklaren. Deze theorie werd niet gevolgd gezien geen wonde te 
zien was en het recidieve karakter van de symptomen. 

Stalbenen 

Door een combinatie van slechte doorbloeding en stagnerend lymfevocht bij paarden 
met stalstand, kan er vocht uit de bloed- en lymfevaten diffunderen naar de subcutane 
weefsels. Gezien dit paard op regelmatige basis getraind werd en vaak op de weide 
stond, lijkt deze diagnose weinig waarschijnlijk. Het niet verdwijnen van de zwelling bij 
beweging is eveneens tegenstrijdig met deze diagnosestelling.  

Tendinitis 

Gezien het paard niet kreupel was en er eveneens zwelling van de koker aanwezig 
was, kan deze theorie al snel uitgesloten worden. Het diffuus aspect en de 
betrokkenheid van meerdere gewrichten passen evenmin in het verhaal. 
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Epizoötische lymfangitis 

Een chronisch, granulomateuze aandoening van de huid, lymfevaten en –klieren door 
een schimmelinfectie met Histoplasma farciminosum is een mogelijke verklaring. 
Infectie vindt plaats na wondinfectie of door bloedzuigende insecten. Gezien het paard 
niet reageerde op de prednisolone behandeling zou deze theorie verklarend kunnen 
zijn, daar excisie van de nodules in combinatie met amphotericine B de juiste 
behandeling is. Echter de afwezigheid van exsudaat en pyofranulomateuze inhoud 
duiden op een andere oorzaak dan deze schimmelinfectie. 

Herpesvirus type 1 

Aangezien Herpesvirus een vasculair tropisme vertoont, kan dit opgenomen worden in 
de differentiaal diagnose. Zeker in combinatie met de licht koorts kan dit verklarend 
zijn. Maar een virusinfectie spreidt zich snel onder de paarden en zou na 2 weken 
volledig verdwenen zijn, wat deze veronderstelling tegenspreekt. Ook het goede 
vaccinatieschema dat toegepast wordt, zorgt ervoor dat deze diagnose uitgesloten 
kan worden. 

Equine viral arteritis 

De gelokaliseerde zwelling aan de achterbenen en het preputium in combinatie met 
geregeld transport doen denken aan een EVA-infectie. Echter de afwezigheid van 
koorts, een uitbraak naar de andere paarden op stal en het recidiverende karakter 
spreken de mogelijkheid van een virale infectie tegen. Bij infectie met het EVA virus 
zouden alle klinische symptomen en de ziekte zelf spontaan verdwijnen met behulp 
van een symptomatische behandeling na een periode van maximaal 2 weken.  

Equine infectieuze anemie  

EIA vertoont occasioneel ook oedeem van de lidmaten en lichte koorts. Zeker in de 
chronische fase van de ziekte kan ook progressief vermageren optreden. Maar omdat 
hier geen sprake is van dergelijk agressief karakter van de aandoeningen die kunnen 
leiden tot anemie en icterus met als enige oplossing euthanasie, kan ook deze 
gedachtegang overgeslaan worden.  

Lyme disease 

Borrelia burgdorferi overgedragen door teken zorgt ook voor een pijnlijke zwelling op 
de plaats van infectie. Verder zou ook koorts, lethargie, anorexie en een eventuele 
teek zelf op het been moeten opgemerkt worden, wat hier niet het geval was. 
Aangezien de bacterie zich via teken verspreidt, is het vrijwel onmogelijk dat de 
zwelling zich bilateraal voordoet, tenzij het paard door meerdere teken gebeten werd. 

Equine granulocyten ehrlichiose 

Ehrlichiose, of de huidige benaming Anaplasma phagocytophila, is een infectieuze, 
niet besmettelijke, seizoensgebonden ziekte die door teken wordt overgedragen. De 
symptomen van deze infectie zijn zeer variabel en afhankelijk van de leeftijd van het 
paard en de ziekteduur. De voornaamste tekenen bij het volwassen paard zijn koorts, 
milde anorexie, onwil tot bewegen en oedeem van de ledematen. De milde 
verbetering bij corticosteroïden therapie is beschreven, maar herstel kan pas na een 
behandeling met oxytetracyclines gedurende 8 dagen.  

Immuun gemedieerde vasculitis, type 3 reactie 

Bij deze immuunreactie slaan antigen-antistof complexen neer op het endotheel wat 
zorgt voor een complement-gemedieerde, neutrofiele ontstekingsreactie en vasculitis. 
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Het ontstaan van de complexen is een gevolg van oplosbaar antigen dat in grotere 
mate aanwezig is dan het continu geproduceerde antistof. De aanwezigheid van 
oplosbaar antigen kent vele oorzaken zoals een chronische virale, bacteriële, 
parasitaire of schimmelinfectie of bepaalde neoplasieën. Zelfs de toediening van 
bepaalde medicatie kan een trigger zijn. Deze diagnose verklaart eveneens het 
recidiverend karakter wanneer de prednisolone therapie werd stopgezet, deze werkt 
namelijk immunosuppresief. Ook door de positieve antistoftiters tegen Lyme lijkt deze 
diagnose de meest waarschijnlijke. 

Purpura hemorrhagica 

Dit is een vorm van niet-thrombocytopenische purpura en is vaak het gevolg van een 
vroegere Streptococcus equi ademhalingsinfectie. Het wordt getriggerd door 
immuuncomplexen van antistof en streptococcen antigenen in de vasculaire 
basaallaag. Puntbloedingen of oedeem van het hoofd werden niet opgemerkt wat 
deze stelling kan uitsluiten 

2.2.6 Diagnose  

Gezien de positieve antistoftiters voor Lyme disease, heeft Esif waarschijnlijk contact gehad 
met deze ziekte. Vermoedelijk is het immuunsysteem gestimuleerd door de circulerende 
antigenen en is zo alles geëvolueerd tot een immuungemedieerde vasculitis. 

2.2.7 Therapie  

Medicamenteus worden corticosteroïden toegediend, met name prednisolone, omwille van de 
immunodefficiënte werking. Hier is het zeer belangrijk om met een kuur te werken die 
langzaam weer afgebouwd wordt. Het voorstel is om 10 dagen 2 mg/kg elke dag te geven, 
vervolgens 10 dagen 1 mg/kg per dag, 10 dagen een dagelijkse dosis van 0,5 mg/kg om te 
eindigen met 10 dagen een dosis van 0,5 mg/kg om de 2 dagen. 

Omdat Esif de laatste maanden vermagerd is, wordt aangeraden gemakkelijk verteerbare 
voeding te geven zoals geëxtrudeerde granen. Hier kan maïsolie aan toegevoegd worden 
omdat het een goede energiebron is die makkelijk toegediend en opgenomen kan worden.  

Tenslotte dient opgemerkt worden dat Esif op rust gezet wordt gedurende de 
medicamenteuze behandeling, waarbij hij wel gestapt mag worden. Nadien kan het werk 
geleidelijk hervat worden. 

2.2.8 Resultaat 

Na 2 weken waren er geen symptomen van oedeem meer terug te vinden. Esif is niet verder 
vermagerd en heeft weer een goede eetlust. Volgens de eigenaar heeft hij geen koorts meer 
gemaakt en vertoont hij weer zijn oude karakter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 

2.3 Analyse van structuur en management praktijk grote huisdieren 

De dierenarts waarbij ik mijn stage  gelopen heb, doet dit op zelfstandige basis en dit reeds 7 jaar. 
Nadat hij afstudeerde, heeft hij de kans gekregen 3 jaar in een kliniek te kunnen werken met een zeer 
bekend chirurg in de paardenwereld. Na deze ervaring opgedaan te hebben, is hij zelfstandig 
begonnen. Met de hulp van 2 dierenartsen die hij persoonlijk kent, heeft hij beetje bij beetje een 
klantenbestand kunnen opbouwen. Door de goede relatie en het vertrouwen onderling, zijn zij tot een 
mondelinge overeenkomst gekomen. Zo wisselen ze alle weekends de wacht af en worden patiënten 
waarvoor ze geen tijd hebben naar elkaar doorverwezen.  

Door zijn grote interesse in de medische beeldvorming heeft hij vele avonden bij collega’s en artsen uit 
de humane geneeskunde gaan oefenen in het nemen van echo’s en radiografieën en de interpretatie 
ervan. Deze interesse zorgt nu voor de onderscheiding van hem en de vele andere dierenartsen. 
Dankzij deze specialisatie heeft hij een draagbare echo met 3 sondes, een RX-toestel en een 
endoscoop kunnen aanschaffen.  

Naar mijn mening is hij een succevol dierenarts op meerdere vlakken. Zo is zijn theoretische kennis 
zeer uitgebreid, net als zijn omgang met de dieren én eigenaars, schoolt hij zich regelmatig bij in zijn 
interesses en kan hij dit alles combineren met een sociaal leven. In de loop der jaren heeft hij bij veel 
grote stallen de voorkeur als verantwoordelijk dierenarts gekregen en ondertussen is het 
klantenbestand aanzienlijk groot en wijd verspreidt. 
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3. Algemene reflectie  

Beide stages zijn zowel een bevestiging als een oogopener voor me geweest. Ze hebben vooral mijn 
passie aangesterkt en mijn keuze bevestigd. Het is nu meer dan eens duidelijk dat ik in de praktijk wil 
stappen, en dit liefst op zelfstandige basis. Het idee om op mijn eigen benen te staan in een sector 
waarin ik ben opgegroeid, spoort me aan om dit laatste jaar van mijn studie met volle moed te starten. 
Al wist ik dat er veel obstakels zijn, zowel financieel als mentaal, toch heb ik er meerdere van leren 
kennen en sta ik weer met beide voeten op de grond. Het wordt een moeilijke weg met de nodige 
hindernissen, maar ik wil ervoor gaan en dit mede dankzij de gelopen stages. Al keek ik reikhalzend 
uit naar de stageweken, toch had ik nooit gedacht dat ze me zo zouden bevallen en me zoveel op zo’n 
korte tijd zouden bijleren. Dit alles was nooit gelukt zonder de kennis, hulp en geduld dat beide 
dierenartsen me geeven hebben.  

Het is vooral de stage bij de grote huisdieren die me geprikkeld heeft en het harde werken dat 
afgewisseld wordt met de bijhorende emoties spreken me des te meer aan. Daar vele 
onderzoeksmethoden een dure of praktisch onhaalbare zaak zijn is de mentale uitdaging wat groter, 
en dit is nu net een extra duwtje in de rug voor mijn keuzebepaling. Toch dient er ook steeds rekening 
gehouden te worden met de economische kant van dit alles, daar er meer op bedrijfsniveau wordt 
gewerkt en dit vooral bij de herkauwer- en varkenssector.  

Nog een uitdaging voor mij persoonlijk, is dat ik mezelf kan bewijzen in de grote huisdierensector. Niet 
alleen als dierenarts zelf, maar als vrouwelijke dierenarts die graag de handen uit de mouwen steekt 
en niet terugdeinst voor wat vuil en zwaar mannenwerk. Langs de andere kant is me ook opgevallen 
dat er enige vorm van diplomatie en tact vereist is wanneer men de eigenaar inlicht. Je moet trachten 
in te schatten hoe de eigenaar zal reageren, zullen ze kosten noch moeite sparen of enkel de 
economische kant bekijken.  

De vertrouwensband die je opbouwt met de eigenaars/stalhouders speelt ook een grote rol in het 
uitoefenen van het beroep. Op die manier kan enige vorm van twijfel weggenomen worden en in 
situaties van onbegrip zal je ze al sneller weten te overtuigen. Zeker wanneer het aankomt op het 
tekenen van toediening- en verschaffingdocumenten. Tijdens de week stage heb ik kunnen zien hoe 
de wetgeving al op punt staat maar dat geen enkele vorm van informatie wordt gegeven aan de 
gewone mens. Dit leidt vaak tot een moment van wantrouwen, zeker bij diegenen die al jaren paarden 
houden.  

Wat zeker niet te onderschatten valt, is de moeilijkheid om een dergelijk fantastische baan te 
combineren met je sociale leven. Door de lange dagen met onregelmatige uren en de vereiste van 
steeds bereikbaar te moeten zijn, is veel begrip en vertrouwen nodig van je levenspartner. Wanneer er 
een verlangen is naar het starten van een gezin, dien je onoverkomelijk in te boeten op professioneel 
vlak, en moeten moeilijke beslissingen genomen worden.  

Al moet ik toegeven dat ik een extra vorm van respect heb gevonden voor de dierenartsen in de kleine 
huisdieren. Wat me hier vooral bijgebleven is, is hoe de eigenaars er vaak in slaan je op het verkeerde 
been te zetten, of hoe wispelturig ze zijn tijdens het afnemen van de anamnese. Het is dus van 
cruciaal belang je nooit te laten leiden door zulke besprekingen, doch ze ook niet volledig in de wind te 
slaan.  

In deze sector heb je het wel voordeel dat de wetenschap een stapje verder staat net als de 
praktische kant van vele onderzoeksmethoden. Zo zijn de radiologische, maar vooral de 
echografische opnamen sneller en eenvoudiger te maken. Tevens zijn de eigenaars meer bereid dit 
alles te financieren door de hechtere band met het dier. Dit maakt echter andere zaken, zoals 
amputatie en euthanasie, eens te gecompliceerder waardoor je soms de rol van toeverlaat of 
steunpilaar toegewezen krijgt. Hierdoor is het vaak moeilijk een objectieve blik op de feiten te 
behouden, wat nadelig kan zijn voor je eigen praktijk.  

Iets wat dierenartsen van kleine huisdieren wel in hun voordeel hebben is de mogelijkheid tot een 
sociaal leven. Doordat ze op een vast punt gevestigd zijn, kunnen ze eenvoudiger spreekuren 
inlassen die stroken met hun persoonlijke agenda’s. Uiteraard zijn hier ook uitzonderingen, zeker in 
geval van spoed. 
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4. Bijlagen  

Latero-mediale opname thorax: pleurale effusie 

 

 

Dorso-ventrale opname thorax: Linker longcollaps 

 

 

 

 

 



 

20 

 

Gastroscopie: submucosale bloedingen in oesophagus 
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Tracheascopie: inflammatie en hemorraghisch vocht en erosies 
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Latero-mediale opname thorax: controle na 3 dagen. 

Mooi opgeklaard beeld met nog een kleine effusie cranio-ventraal merkbaar. 

 

 
Dorso-ventrale opname thorax: controle na 3 dagen. 
 
Longen opgeklaard maar nog steeds een hartschaduw te zien, waarschijnlijk toe te schrijven 
aan een lokale opstapeling van pericardiaal vet. 
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