
DROESPROTOCOL 

PREVENTIE VAN DROES DOOR 
VACCINATIE:

BASISVACCINATIE

  Vaccineer paarden en veulens vanaf vier 
maanden leeftijd tweemaal met een interval 
van vier weken. Vaccineer altijd  in de 
bovenlip.

  

  Vaccineer veulens tweemaal met een interval 
van vier weken vóór het spenen of na 
aankomst bij de veulenopvang/opfok.

HERHALINGSVACCINATIE

  Op hoog-risicobedrijven : revaccinatie 
éénmaal in de drie maanden om de 
immuniteit te handhaven.

  Op bedrijven met een normaal risico: 
revaccinatie éénmaal in de zes maanden.  
De priming respons blijft dan gehandhaafd.

BIJ UITBRAAK

  Boostervaccinatie indien de laatste  
vaccinatie < 6 maanden geleden  
is gegeven.

  Start met een basisvaccinatie indien er in een 

koppel nog niet eerder gevaccineerd is.

(STAL) PROTOCOL
Paard/pony  
met verdenking van droes

STAP 2
Bezoek de stal.
Start met vaccinatie. 

ROOD ORANJE GROEN

STAP 3
Informeer de stal- en paardeneigenaren 
over droes, de risico's, gevolgen en 
eventuele preventieve maatregelen.

STAP 1
Isolatie. De isolatie afstand dient 
minimaal 10 - 25 meter  te zijn. 

• Controleer of het paard droes heeft.
• Houd het paard in isolatie totdat deze   
 geheel vrij is van droessymptomen.

• Sluit de stal voor de aan- en afvoer   
 van paarden. 
• Informeer alle eigenaren en     
 bezoekers over de uitbraak en    
 de noodzaak van de maatregelen.
• Zorg voor een strikte naleving van alle  
 isolatie- en hygiëne maatregelen.

• Hoog risico.
• Vertoont droes verschijnselen.
• Er is droes vastgesteld.
• Isoleer snel.

Wegens mogelijk dragerschap mogen 
paarden uit de rode groep pas vrij van 
droes verklaard worden nadat in een 
luchtzakspoeling of in drie neusswabs 
geen droes is aangetoond.

• Matig risico.
• Paard is in contact geweest met een  
 besmet paard.
• Blijf deze groep monitoren. Wanneer  
 u klinische droesverschijnselen  
 signaleert, voegt u het paard    
 onmiddelijk toe aan de rode groep. 
• Temperatuur alle paarden twee keer  
 per dag. Bij een lichaamstemperatuur  
 boven de 38,5 °C verplaatst u het   
 paard naar de rode groep.

• Laag risico.
• Heeft geen contact gehad met   
 paarden uit de rode of oranje groep.
• Blijf deze paarden monitoren.   
 Wanneer er droesverschijnselen   
 optreden, voegt u de desbetreffende  
 paarden meteen toe aan de rode   
 groep. 

Nadat de laatste klinische droesver-
schijnselen zijn waargenomen, dient 
het bedrijf nog vier tot zes weken 
gesloten te blijven voor andere 
paarden. 

STAP 4
Controleer en bekijk alle paarden in 
de stal en deel de paarden op in drie 
groepen: rood, oranje en groen.

STAP 5
Hygiëne maatregelen.
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MANAGEMENTADVIEZEN VEULENS

•  Veulens, jaarlingen en 2-jarigen scheiden 
van de volwassen paarden.

•   Opfokgroepen: 
 - Niet te groot (stabiele groepen).
 -  Groepsindeling op basis van geslacht 

en leeftijd.
 - Eerste opvang in kleine groepjes.
 - Indien nodig: individuele stalling.

•   Zorg voor een optimale gezondheid van de 
veulens en jaarlingen.

 - Voldoende beweging.
 -  Goede voeding.
 - Ruime, frisse en droge stallen.
 -  Goed veterinair management  

(Influenza/tetanus en  
juist ontwormen).

LET OP:  

•  Verspreiders van droes vertonen niet altijd 
de bijbehorende klinische symptomen.

•  Droes is geen aangifteplichtige ziekte, maar 
neem verantwoordelijkheid.

TIP: VACCINEER ALLE PAARDEN IN DE 
KOPPEL OF IN EEN STAL (TER VERLAGING 
VAN DE INFECTIEDRUK)


