reportage redactioneel

TetaCheck maakt maatwerk mogelijk
Vrijwel elk paard in Nederland is ingeënt tegen
tetanus. En dat is maar goed ook: het is een
pijnlijke en vaak dodelijke ziekte. Dankzij het entbeleid komt het nog maar heel zelden voor. Ook
mensen kunnen de ziekte oplopen. Daarom vaccineren we kinderen hier ook voor: de T in DKTP
staat voor tetanus. Bij mensen houden we een
beschermingstijd van tien tot twintig jaar aan,
maar bij paarden is het vrij gebruikelijk dat we ze
elk jaar enten. Is dat eigenlijk wel nodig? En hoe
bepaal je dat? Sinds kort is er een test verkrijgbaar waarmee je kunt meten of er nog voldoende
antistoffen tegen tetanus in het bloed aanwezig
zijn. Als dat zo is, kan de eigenaar ervoor kiezen
om niet te vaccineren. Tekst: Roos Stoop, foto’s: Karin

14

Schouwenburg, bewerking: Sanna van den Akker

Tetanus wordt veroorzaakt door een bacterie die gif-

Roos Stoop is afgestudeerd (paarden-)dierenarts en natuurgeneeskundige voor dieren. Ze is verder gespecialiseerd op tandheelkundig
gebied bij paarden, en daarnaast is ze als vakdocent verbonden aan
de Silverlinde voor de vakken Medisch en Voedingsleer. Ze heeft een
vaste rubriek in een vaktijdschrift voor natuurlijke en complementaire
geneeswijzen voor dieren.
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stoffen aanmaakt, met hevige spierkrampen als gevolg. In
85% van de gevallen toont het paard een verhoogde prikkelbaarheid en het terugtrekken van de oogbol (derde ooglid
wordt zichtbaar). De verhoogde prikkelbaarheid kan zich
bijvoorbeeld uiten door een overdreven reactie op geluiden
en plotselinge bewegingen. Paarden die nog kunnen lopen
laten vaak een stijve gang zien. Bij het voortschrijden van de
ziekte wordt lopen en staan onmogelijk. Door kaakkramp (ook
bekend als kaakklem) kan de opname van voedsel en water
worden bemoeilijkt. Het uitvallen van de ademhaling is vaak
de uiteindelijke doodsoorzaak. Ondanks de goede medische
zorg in moderne paardenklinieken kunnen helaas zeer weinig
paarden met deze aandoening worden gered (sterftepercentage tot 75%).

De tetanusbacterie (Clostridium tetani) komt in het

lichaam via een wond waar (straat)vuil in is gekomen. Ook
een klein wondje (prik aan een doorn o.i.d.) kan genoeg zijn
om tetanus op te lopen. Kleine steekwondjes aan de benen
en zoolzweren worden het vaakst geassocieerd met tetanus.
Tetanus kan bijvoorbeeld ook optreden na infectie van een
castratiewond. De navel(streng) wordt bij veulens genoemd
als mogelijke intredepoort.
De tijd tussen het oplopen van de infectie en het zichtbaar
worden van de symptomen varieert sterk (2-21 dagen).
Mensen en dieren kunnen elkaar onderling niet direct besmetten. De tetanusbacterie komt wereldwijd voor en bescherming
tegen tetanus kan middels vaccinatie.

Het optreden van ziekte ten gevolge van Clostridium

bacteriën is zeldzaam. Indien zo’n infectie toch optreedt, zijn
de gevolgen ernstig. De gifstoffen van deze bacteriën behoren
namelijk tot de meest krachtige gifstoffen die we op dit moment
kennen. De bacterie Clostridium botulinum veroorzaakt botulisme en Clostridium tetani veroorzaakt tetanus. Bij beide
gifstoffen ontstaat het effect door onderdrukking van neurotransmitters (signaalstoffen voor de prikkeloverdracht in het
zenuwstelsel).

De botulinegifstof wordt in de medische wereld voor

diverse toepassingen ingezet. Verreweg de meest bekende
toepassing is de cosmetische botoxbehandeling waarbij het
verlammende effect van het gif rimpels tijdelijk minder zichtbaar maakt. Wegens zijn enorme potentie wordt deze gifstof
ook gezien als een zeer effectief biologisch wapen. In dit artikel ligt de focus op de ‘verkrampende’ ziekte tetanus.

Gelukkig kunnen we onze paarden beschermen tegen

deze enorm pijnlijke en veelal dodelijke ziekte. Het vaccineren tegen tetanus maakt dan ook, mijns inziens, terecht
onderdeel uit van de basale gezondheidszorg voor onze

paarden. De aanbevelingen omtrent deze routinematige vaccinatie lopen wereldwijd echter sterk uiteen. In Amerika volgt
men de richtlijnen van de American Association of Equine
Practitioners (AAEP). Kortweg adviseert de AAEP het volgende. Volwassen paarden waarbij de tetanusvaccinaties zoals
voorgeschreven werden opgebouwd en onderhouden, moet
je jaarlijks vaccineren. Indien het paard een wond oploopt
of een operatie ondergaat dan adviseert de AAEP directe
hervaccinatie als de laatste enting langer dan zes maanden
geleden werd gegeven. Voor volwassen paarden die nog
niet eerder tegen tetanus werden gevaccineerd of met een
onbekende vaccinatiehistorie adviseren ze twee vaccinaties
met een tussentijd van vier tot zes weken, daarna jaarlijks.
Voor drachtige merries voegen ze daaraan toe dat de laatste
vaccinatie vier tot zes weken vóór de geboorte van het veulen
gegeven moet worden.

De test wordt
zorgvuldig
klaargezet en
voorbereid en
vervolgens
ingedruppeld.
Na 10 minuten is
de uitslag zichtbaar..

Voor veulens van merries die op de voorgeschreven wijze

gevaccineerd zijn, geldt een serie van drie vaccinaties. Deze
begint op een leeftijd van vier tot zes maanden. De tweede
vaccinatie wordt vier tot zes weken na de eerste gegeven.
De derde vaccinatie moet gegeven worden op een leeftijd
van tien tot twaalf maanden. Veulens van merries die nog
niet eerder tegen tetanus werden gevaccineerd of met een
onbekende vaccinatiehistorie krijgen ook een serie van drie
vaccinaties, maar de vaccinatie start eerder, op een leeftijd
van drie tot vier maanden. De tweede vaccinatie wordt vier tot
zes weken na de eerste gegeven. De derde vaccinatie moet
gegeven worden op een leeftijd van tien tot twaalf maanden.

De bijsluiter van het Nederlandse tetanusvaccin (van
fabrikant Intervet) geeft het volgende aan. Aanvang van de
immuniteit is twee weken na de basisvaccinatie en duurt
zeventien maanden na de basisvaccinatie en vierentwintig
maanden na de eerste hervaccinatie. Voor de basisvaccinatie houdt Intervet een leeftijd van zes maanden aan, en de
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training ledenbijdrage

Jaarlijks vaccineren
tegen tetanus?
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tweede injectie kan vier weken later gegeven worden. Bij
de herhalingsenting adviseren zij de eerste herhaling niet
later te geven dan zeventien maanden na het basisvaccinatieschema. Daarna wordt een maximale interval van
twee jaar aanbevolen. In geval van verhoogd infectierisico
of onvoldoende biestinname kan een aanvullende eerste
injectie gegeven worden op de leeftijd van vier maanden,
gevolgd door het volledige vaccinatieprogramma.

Om nog wat voorbeelden te geven: de herhalingsin-

tervallen (na basisvaccinatie) in Zweden is elke drie jaar
een booster. In de Groot-Brittannië adviseren ze elke twee
jaar een booster. Nieuw-Zeeland heeft zelfs geregistreerde
tetanusvaccins met een boosterinterval van vijf jaar. Voor
mensen varieert het geadviseerde boosterinterval voor
tetanus wereldwijd ook sterk (ongeveer tien tot twintig jaar).

www.bedafstallenbouw.nl

...GENIETEN VAN ZEE & LAND
voor de leukste, mooiste en slimste ponyspullen

www.paardentoerismezeeland.com

TetaCheck behulpzaam kunnen zijn om te bepalen wanneer de beschermingsgraad van hun paard zakt onder
de ‘veilige’ waarde. Deze eigenaren zouden er, op eigen
risico, voor kunnen kiezen om pas op dat moment weer te
vaccineren. Als er wordt afgeweken van de, in Nederland
geldende, bijsluiter (maximaal twee jaar) is het belangrijk
dat eigenaar en dierenarts duidelijke afspraken maken
over de verantwoordelijkheid. De TetaCheck kan in ieder
geval ondersteunen bij het efficiënter vaccineren tegen
tetanus.

interview redactioneel

Kleding, boeken
cadeautjes,
ponyspullen,
menartikelen,
en nog veel meer.

Wij mogen dankbaar zijn dat er in Nederland voor
onze paarden een enkelvoudig en betrouwbaar vaccin
tegen tetanus op de markt is (Equilis Te suspensie voor
paarden). Beschermen is immers belangrijk! Als dierenarts zie ik het dan ook als mijn taak om eigenaren voor
te lichten en mijn patiënten waar mogelijk te beschermen tegen deze nare ziekte. Anderzijds is het ook mijn
streven om overmatig medicijngebruik bij paarden te voorkomen! Een betrouwbaar vaccinatieplan op maat voor elke
patiënt is daarom mijn streven. Nieuwe ontwikkelingen op
dit gebied, zoals het recent verschijnen van de TetaCheck
voor paarden, volg ik daarom met interesse.
Om je paard optimaal te beschermen is het voor je
dierenarts essentieel om zijn/haar beschermingsgraad
tegen tetanus te achterhalen. Tot voor kort kon dit alleen
door het bekijken van de vaccinatiegeschiedenis in het
paardenpaspoort. Dit document geeft een goede (eerste)
indruk, maar het geeft zelden antwoord op vragen als: is
de vaccinatiehistorie waarheidsgetrouw ingevuld, werd het
vaccin correct (gekoeld) bewaard, werd het vaccin correct
toegediend en reageerde het immuunsysteem van het
paard zoals verwacht mocht worden?

C is de controlestreep,
daardoor is zichtbaar dat de
test goed werkt.
Het streepje bij de letter T geeft
door de helderheid aan of er nog
voldoende antilichamen in het bloed
zijn. Hier is met een zwakkere streep
te zien dat er nog voldoende antilichamen
aanwezig zijn. Is de streep nauwelijks zichtbaar
dan is herenten zeker nodig, is de streep zo
duidelijk als de streep bij C, dan is de bescherming
optimaal.
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beschikbaar die dierenartsen kunnen gebruiken om de
hoeveelheid antistoffen tegen tetanus bij paarden te
meten. Deze test kan bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij het
bepalen van het startmoment van de eerste veulenvaccinatie en het testen van de aanwezige bescherming bij een
verwonding/operatie. De test zou ook behulpzaam kunnen
zijn voor eigenaren die bewust kiezen voor een ‘neetenzij-principe’ ten opzichte van vaccineren. Met andere
woorden, ik vaccineer mijn paard na de basisvaccinatie
niet meer, tenzij aangetoond kan worden dat het wel noodzakelijk is om te vaccineren.

Een regelmatig gehoord argument om geen herhalingen meer te geven, is dat mensen ook maar eens in de
tien tot twintig jaar een herhalingsvaccinatie krijgen tegen
tetanus. Het is wel belangrijk om te beseffen dat paarden
helaas zeer gevoelig zijn voor de gifstoffen van de tetanusbacterie. Met andere woorden: paarden behoren tot de
diersoort die het meest vatbaar is voor tetanus. Daardoor
kunnen we het vaccinatieschema van paarden en mensen niet zomaar met elkaar vergelijken. Voor eigenaren
die bewust kiezen voor het ‘nee-tenzij-principe’ zou de
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Sinds kort is er een sneltest (Fassisi® TetaCheck)
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