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Vergadering van 26 februari 2021
APZ – Algemene Ledenvergadering
Als gevolg van “corona” is het onmogelijk om een algemene
ledenvergadering te organiseren. Van zodra dit mogelijk is, zal het
bestuur hiervoor het nodige doen.
APZ – Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd
Op zondag 25 april 2021 is onze jaarlijkse "Dressuur- en
Vaardigheidswedstrijd" gepland op het domein "Moervelden" te
2520 Ranst (Broechem), Bistweg 11.
Tot op heden hebben we geen idee of we de wedstrijd zullen mogen
organiseren als gevolg van hetzelfde “corona”. Hopelijk krijgen we
tijdig gunstig bericht hierover.
Indien we toch mogen organiseren zal alles gebeuren zoals in het
verleden (laatst 2019) en wordt er opnieuw een extra proef ingericht
voor de categorie met de meeste deelnemers: PRECISIE
VAARDIGHEIDSPROEF.
We hopen dan ook, zoals in het verleden, op vele medewerkers om
een prachtige wedstrijd in elkaar te steken. Het is een uitdaging die
we als club aangaan en willen dan ook onze goede naam alle eer
aandoen.
Bedoeling is om vanaf donderdag 22 april 2021 te beginnen met het
opbouwen van het terrein.
Medewerkers mogen zich nu al kenbaar maken bij Liliane (GSM0496-25 97 38).
Corona
Wil je meer weten over corona en paardensport? Via volgende link
van “Paardensport Vlaanderen” kunt je er alles over nalezen: klik
HIER.

Zoekertjes / Te koop:
Wie iets te koop wil aanbieden of
iets zoekt dat te maken heeft met de paardensport, kan dit nog
steeds aan ons doormailen. De vraag of advertentie zal dan een
tweetal maanden verschijnen in ons clubblad en op onze website.
Dit is een gratis dienst voor onze leden.
Varia
Ook dit jaar wil het APZ het clubkampioenschap organiseren. Door
deel te nemen aan ritten/wedstrijden die vermeld staan in de
kalender in ons maandelijks clubblad kan de menner 1 of 5 punten
verdienen zoals vermeld. Gelieve uw deelname steeds kenbaar te
maken aan Liliane zodat een juiste rangschikking kan worden
opgesteld.
Leden die deelnemen aan menwedstrijden of mentochten verzoeken
wij om een tekst, eventueel aangevuld met foto’s, over te maken aan
het bestuur zodat dit kan worden opgenomen in het clubblad. Dit
leest aangenamer dan de technische/wetenschappelijke artikelen die
wij zelf moeten gaan zoeken op het internet. Een mailtje hebben wij
het liefst maar geschreven kan ook.
Bij gebrek aan teksten, zal het APZ-bestuur zich soms zelf wagen aan
het schrijven van een tekst. Indien er fouten instaan, gelieve ons hier
dan melding van te maken zodat wij dit kunnen rechtzetten.

AGENDA
Datum
2021

Ptn Omschrijving

Lidgeld vernieuwing
Het lidgeld is 25,00 euro voor alle leden van vorige jaren.
Nieuwe leden: 40,00 euro voor het eerste jaar, de volgende jaren ook 25,00 euro
Naam: …………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………….
Postnr/Plaats: ……………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………… GSM: …………………………………….
Emailadres: ……………………………………………………………………….
Te storten op KBC-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB)
met vermelding: “Lidgeld 2021 : Naam + Voornaam”
Of te betalen aan Liliane.
___________________________________________________________________________

Advertenties in het APZ-boekje
Voor een A4-blad = 250,00 euro
Voor een ½ blad = 125,00 euro
Voor een ¼ blad = 70,00 euro
Naam: …………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………….
Postnr/Plaats: ……………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………… GSM: …………………………………….
Emailadres: ……………………………………………………………………….
Advertentie overmaken bij voorkeur via ons emailadres apz79@hotmail.com
Te storten op KBC-rekening: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB) met vermelding:
“Sponsoring clubblad APZ”
Of te betalen aan Liliane.
Betalen a.u.b. vóór 15 februari

Sinusitis bij het paard

ARND BRONKHORST

Sinusitis, misschien heb je er nog nooit van gehoord. Bij paarden is dit een
ontsteking van de voorhoofdsholte. Dit wordt vaak veroorzaakt door een
kieswortelontsteking en is voor het paard erg pijnlijk. Paardendierenarts Eric
Raterink van Dierenkliniek Hellendoorn-Nijverdal vertelt je meer over deze
ontsteking.
“Sinusitis is een voorhoofdsholteontsteking. Voorhoofdsholtes zijn eigenlijk
doodlopende uitstulpingen in de neusgang. Hier kan een ontsteking in ontstaan,”
begint Eric Raterink zijn verhaal. Sinusitis is niet erfelijk en deze ontsteking komt
vaker voor bij jongere en oudere paarden. “Dit komt omdat de ontsteking vaak
gerelateerd is aan een kiesprobleem en jongere en oudere dieren hebben over het
algemeen meer problemen of veranderingen aan het gebit.”

Ontsteking
Hoe ontstaat sinusitis? “Enkele bovenkiezen van het paard steken uit in de
voorhoofdsholte. Hier zit een dun laagje bot overheen, de tandkas. Als er een kies

gaat ontsteken, lost het bot om de kies heen op en kan de ontsteking naar de holte
toe doorbreken,” legt Eric Raterink uit.

Symptomen
“Het belangrijkste symptoom van sinusitis is eenzijdige neusuitvloeiing.” Dit is iets
wat de paardendierenarts vaak herhaalt en waar je sinusitis echt aan kan herkennen.
“Er komt dan troebele pus uit één van de neusgaten van het paard. Pus uit beide
neusgaten komt bij sinusitis bijna nooit voor. De pus stinkt vaak behoorlijk, dit ruik je
al van veraf. Deze ontsteking kan ook gepaard gaan met koorts. Een ander
symptoom van sinusitis kan misvorming of vervorming van het hoofd zijn, door een
zwelling die opzet.”
Sinusitis wordt weleens vergeleken met een keel- of longontsteking, omdat hier ook
pus bij komt kijken. “Het grootste verschil met deze ontstekingen is dat bij een keelen longontsteking de neusuitvloei altijd uit twee neusgaten komt. Bij sinusitis is dit
bijna altijd uit één neusgat, tenzij er sprake is van tweezijdige sinusitis,” maakt de
dierenarts duidelijk.

Oorzaak
Hoe wordt deze ontsteking veroorzaakt? “De ontsteking kan primair en secundair
zijn. Primaire sinusitis is puur een (bacteriële) ontsteking van de voorhoofdsholte
zonder onderliggende oorzaak. Secundaire sinusitis is ten gevolgde van een
onderliggende (primaire) oorzaak, bijvoorbeeld een ontstoken kies of sinuscyste.
Sinusitis kun je niet voorkomen, de paardendierenarts noemt het dikke pech als je
paard de ontsteking oploopt. “Wel helpt het regelmatig laten nakijken van het gebit bij
een vroege opsporing van ontstoken kiezen,” voegt Raterink eraan toe.

Behandelen
“Voordat er een behandeling wordt gestart om de ontsteking bij het paard te
verhelpen, is het belangrijk om te kijken naar de oorzaak van het probleem en
hoelang dit probleem al speelt. Raterink maakt verschil in korte duur, minder dan een
maand, en een langere duur van het probleem, een maand of langer. “Als het
probleem nog maar kort speelt en de oorzaak is een kieswortelontsteking dan wordt
de kies meestal behandeld, hiermee is het probleem snel opgelost. De kies wordt
getrokken of er wordt langdurig antibiotica gegeven. Als het probleem al langer
speelt, moet vaak de voorhoofdsholte opengemaakt worden.” De dierenarts legt uit
dat er dan een klein gaatje geboord wordt in de schedel om zo de holte uit te kunnen
spoelen. “Dit is nodig omdat de pus indroogt en er zo klodders ontstaan. Deze
klodders pus kunnen zichzelf in stand houden en moeten dus weggehaald worden.
Ook cystes in de voorhoofdsholte moeten chirurgisch weggehaald worden.”

Prognose
De prognose bij sinusitis is eigenlijk heel goed. Eric Raterink vertelt: “Er zijn maar
weinig paarden die overlijden aan de ontsteking. Echter is het niet altijd makkelijk om

de ontsteking op te lossen. Ook zijn er eigenaren die, als zij een ouder paard hebben
met sinusitis, de overweging maken of de ingreep en kosten nog waardevol zijn voor
het oudere, lijdende paard.”
Een paard kan wel meerdere keren sinusitis krijgen, omdat er meerdere kiezen zijn
die in de voorhoofdsholte uitsteken. Elk van deze kiezen kan ontstoken raken.
“Sinusitis is gelukkig niet ontzettend gevaarlijk, maar wel pijnlijk voor het paard. Dit
omdat het paard zijn hoofd veel naar boven of beneden beweegt om bijvoorbeeld te
eten en het dan de druk van de ontsteking voelt,” sluit de paardendierenarts af.
(Bron: https://www.bitmagazine.nl/medisch/sinusitis-bij-het-paard/133740/ )

Algemeen: Oproep tot waakzaamheid na bewezen
gevallen van Rhinopneumonie
02-03-2021

BCP, PaardenPunt Vlaanderen, CWBC, Paardensport Vlaanderen, LEWB, KBRSF en LRV
Zoals u waarschijnlijk al hoorde, zijn de laatste weken op Belgisch grondgebied en in het buitenland gevallen van
equine herpesvirus type 1 (EHV1), beter bekend als Rhinopneumonie, vastgesteld (o.a. tijdens de CES van
Valencia).
Met deze mededeling willen wij zoveel mogelijk mensen ervan in kennis stellen dat deze ziekte helaas zeer
besmettelijk is en dat zij ernstige gevolgen kan hebben voor onze trouwe viervoeters. We mogen zeker niet
toegeven aan paniek, want er doen zich elk jaar gevallen voor, maar het is belangrijk te weten hoe de symptomen
kunnen worden herkend om tijdig in te grijpen en enkele goede beheersadviezen toe te passen om de gevolgen
zo veel mogelijk te beperken.
Wat is Rhinopneumonie?
Rhinopneumonie komt nagenoeg elk jaar voor in België. Een infectie kan zich snel verspreiden onder andere
paarden. Meestal krijgen paarden die deze infectie oplopen enkel te kampen met een milde verkoudheid. Helaas
kunnen paarden ook ernstig ziek worden na een besmetting. Enkele mogelijke gevolgen zijn schade aan het
ademhalingsstelsel, verlammingen aan de achterhand en abortus bij drachtige merries. Rhinopneumonie wordt
veroorzaakt door het Equine Herpesvirus 1 (EHV-1 ). Het Equine Herpes Virus komt wereldwijd voor en is
diersoort-specifiek. EHV-1 is dus niet gevaarlijk voor mensen of andere diersoorten.

Tips over hoe om te gaan met een geval van EHV1 besmetting :

•

Breng uw dierenarts op de hoogte

•

Quarantaine van de stal en in de stal, isolatie van het zieke paard (de zieke paarden) gedurende 3-4 weken
nadat de laatste symptomen zijn verdwenen

•

Gebruik voor de verzorging van zieke paarden niet dezelfde uitrusting/kleding als voor gezonde paarden

•

Raak de paarden die je niet verzorgt niet aan, aai ze niet

•

Breng iedereen die naar de stallen komt op de hoogte van de quarantaine

•

Vermijd het komen en gaan van paarden

•

Beperking van de toegang tot faciliteiten (alleen noodzakelijke personen)

•

Neem tweemaal per dag de temperatuur van de paarden op om te controleren of alles in orde is en gebruik
liefst voor ieder paard een aparte thermometer. Indien dit niet mogelijk is, ontsmet deze dan telkens na
gebruik bij ieder paard!

•

Als een paard is gestorven, moeten ook de nodige maatregelen genomen worden om te voorkomen dat het
virus zich verspreidt

De volgende tips gelden voor een correcte stalreiniging en desinfectie:

•

Alle bodembedekking (stro, zaagsel of vlas) verwijderen en zo snel mogelijk van het bedrijf afvoeren

•

Bodem en muren goed reinigen door te schrobben met een borstel en water en zeep (geen hogedrukspuit
gebruiken voor het schoonmaken, omdat het virus zich dan via kleine waterdruppeltjes in de lucht kan
verspreiden, tenzij stallen helemaal leeg zijn)

•

Bodem en muren goed laten opdrogen (virussen kunnen slecht tegen uitdroging)

•

Vervolgens desinfecteren met Halamid® of een ander geschikt desinfectans in de voor virussen
voorgeschreven concentratie en dit twintig minuten lang laten inwerken

•

Daarna goed afspoelen met water

•

Tot slot goed laten drogen

Deze lijst is niet uitputtend en er is geen wet of verplichting, maar het is in ieders belang en in het belang van het
welzijn van de paarden om alles in het werk te stellen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Een van de
gevolgen zou kunnen zijn dat paardensportevenementen, zoals wedstrijden, niet worden georganiseerd wegens
rhinopneumonie, terwijl de gezondheidssituatie van de Covid net stabiliseert, wat echt jammer zou zijn!
Preventie
Het is niet verboden om met uw paard op pad te gaan, maar om de verspreiding te stoppen, wordt wel
aangeraden om in uw eigen ‘paardenbubbel’ te blijven. Wissel dus niet steeds van contacten met andere
paarden!
Jaarlijks zijn er wereldwijd uitbraken van Rhinopneumonie. Het is echter mogelijk om het aantal en de
uitgebreidheid van die uitbraken te verminderen door vaccinatie. Dat houdt in een basisvaccinatie vanaf een
leeftijd van 5-6 maanden van twee injecties met 4-6 weken ertussen en dan tweemaal per jaar herhalen. In goed
gevaccineerde groepen komt abortus minder voor, al kunnen doorbraken (d.w.z. dat er wél abortus optreedt)
voorkomen. Geen enkel vaccin claimt 100 % bescherming te geven tegen de neurologische vorm van
Rhinopneumonie en uitbraken komen zowel voor in niet-gevaccineerde groepen als in wel-gevaccineerde
groepen. Gevaccineerde paarden scheiden bij een infectie echter wel minder virus uit en dat verlaagt de kans op
verspreiding.
Door de paarden regelmatig te vaccineren, behouden ze een vrij goede weerstand tegen het virus. Daardoor
zullen ze enerzijds minder andere paarden besmetten en zijn ze zelf beter beschermd tegen infectie uitgaande
van andere paarden. De sleutelwoorden hierbij zijn “regelmatig vaccineren”. Als we enkel gaan vaccineren als er
een uitbraak is, zijn we te laat. Als iedereen zijn paarden regelmatig vaccineert, zullen er beduidend minder
problemen met Rhinopneumonie zijn. Een consequent vaccinatiebeleid kunnen we als een vorm van burgerplicht
onder paardenliefhebbers aanzien.
Wat moeten de hoefsmeden, dierenartsen, osteopaten, KI-centra… doen?
U kan uw beroep nog steeds uitoefenen, maar hygiëne is hier zeer belangrijk! Ontsmet steeds uw materiaal en/of
stallen tussen de paarden door. Ook eigen hygiëne is belangrijk, net zoals bij COVID-19 is het belangrijk dat u uw
handen ontsmet. Er wordt ook aangeraden om steeds van kledij te wisselen.
Reportage
Omdat een beeld vaak beter werkt dan een lange tekst, kunt u de reportage van PaardenPunt Vlaanderen
bekijken of deze van Equidéo (FR).
Nuttige contacten

•

Uw dierenarts

•

Voor een opvolging van de besmettingen - Equi Focus Point Belgium

•

CBC-BCP

•

PaardenPunt Vlaanderen

•

Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke

Voor informatie betreffende de afgelasting van evenementen en aanbevelingen voor clubs / maneges kan u
terecht bij volgende instanties:

•

KBRSF

•

PaardenSport Vlaanderen

•

LRV

•

Uw stamboek

Meer informatie?
In volgende bijlage vindt u uitgebreide informatie terug rond Rhinopneumonie.

BCP, PaardenPunt Vlaanderen, CWBC , LRV, LEWB, Paardensport Vlaanderen en KBRSF hebben, in
samenwerking met dierenartsen en andere gespecialiseerde instanties, een cel opgericht om de situatie in goede
banen te leiden.

(Bron: https://paarden.vlaanderen/nl/nieuws/Algemeen-Oproep-tot-waakzaamheid-na-bewezen-gevallen-vanRhinopneumonie#.YD6ca2hKiWv)

ZOEKERTJES / TE KOOP:
Te koop:
Prachtige dressuurwagen , SPEED SPIDER , met mechanische stabilisatie systeem VERDONSCHOTSOMEREN .
• Maar enkele wedstrijden gebruikt , enkel gebruikt op wedstrijd ,nooit op training , volledig in
orde wat betreft FEI regelementen betreft maten en gewichten, wagen in nieuwe staat ,
weg wegens stopzetten wedstrijden .
Mooi luxe dubbelspan borsttuig ,marathon licht gewicht. Van der Wiel
• Bruin leder , treksysteem met nylon verstevigd , roestvrij staal vernikkeld , hoofdstel ,
borsttuig , disselriemen , schoftjes , staartriemen , strengdragers , springriemen , culerons ,
leidsels , eveneens enkele malen gebruikt in combinatie met de dressuurwagen .
Bevragen en info Monique Dhondt

GSM: +32 494. 20.36.51. of 052. 46.20.98.

