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Deelnemer Droes certificering
Dit bedrijf voldoet aan de eisen van het droes certificeringsprogramma

Voordelen van het abonnement
• Het kunnen aantonen dat u een
vrij- dan wel onverdacht status
hebt.
• Het risico op terugkerende
droesproblemen te verminderen
door terugdringing van aantal
dragerdieren.
• Uniek certificaat herkenbaar
voor dierenarts en houder.

Benodigde stappen voor het verkrijgen van een certificaat
Alle deelnemende bedrijven met een volledig negatieve status (ofwel direct ofwel na identificeren en
succesvol behandelen van dragers) krijgen in het eerste jaar de status droes-vrij. In het tweede jaar kan
 orden tussen Droes-vrij of Droes-onverdacht status.
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Van alle respiratoire infectieziekten
die paarden kunnen krijgen,
wordt droes het meest aangetoond*
Droes-vrij of Droes-onverdacht
Er zijn in deze opzet twee opties mogelijk: Droes-vrij status of Droes-onverdacht status. Beide opties
beginnen met het éénmalig testen van alle paarden binnen het bedrijf, dit om eventuele dragerdieren
te identificeren en zodoende eventueel te behandelen. Voor beide opties wordt hetzelfde droespreventie
plan gevolgd, inclusief het testen van nieuwe paarden die op het bedrijf aankomen.
Droes-vrij
Indien men een Droes-vrij certificaat heeft behaald en dit wil continueren, moeten alle paarden jaarlijks
hertest worden.
Droes-onverdacht
Indien het bedrijf genoegen neemt met het overgaan naar een Droes-onverdacht certificaat is het
hertesten van de pony’s en paarden niet verplicht. Wel dient het bedrijf en de begeleidend dierenarts
een verklaring te ondertekenen waarin staat dat de richtlijnen van dit abonnement in het afgelopen
jaar aangehouden zijn en ook in het komende jaar gevolgd zullen worden. Op basis van deze verklaring
wordt de Droes-onverdacht status verleend.

* GD Laboratorium 2017

De klinische verschijnselen die
passen bij droes
Elke combinatie is mogelijk:
• Koorts
• Minder eetlust
• Lusteloos
•	Snotachtige neusuitvloeiing
•	Gezwollen lymfeknopen en
uiteindelijk abcessen in de
lymfeknopen, met name van
het hoofd en de nek, die naar
buiten of naar binnen toe
doorbreken.
Let op: Niet alle paarden zullen
deze verschijnselen laten zien. Er
zullen ook paarden zijn waaraan
weinig of niets te zien is en die
toch de infectie doormaken en
drager kunnen worden.

Droes is wereldwijd één van de infectieziekten die bij paarden het meest wordt
vastgesteld. Sommige paarden laten echter weinig of geen verschijnselen
zien maar zijn desondanks toch drager van de bacterie en kunnen deze dus
overdragen op andere paarden. Het is niet mogelijk om deze dragers op het oog
aan te wijzen.
Droesbestrijding in Nederland
De laatste jaren zijn er flinke vorderingen gemaakt met betrekking tot diagnostiek en inzicht in de
epidemiologie van droes. Om het aantal gevallen van uitbraken van droes op paardenbedrijven terug te
dringen zijn daarnaast echter goede voorzorgsmaatregelen nodig. Denk aan het in quarantaine plaatsen
van paarden waarbij de infectie is vastgesteld, en van nieuwe paarden die de ziekte mogelijk op een
bedrijf zouden kunnen binnenbrengen. GD heeft nu het abonnement Droes-certificering ontwikkeld.
Hierbij worden diagnostiek, maatregelen en adviezen beschreven om droes op een bedrijf te bestrijden.
Een bedrijf kan na het opvolgen van de spelregels van dit abonnement het certificaat Droes-vrij of
Droes-onverdacht krijgen.

Droes-certificering
Dit betreft een vrijwillig abonnement voor paardenbedrijven. Het is gebaseerd op serologische screening om
een recente besmetting met de bacterie Streptococcus equi subspecies equi, de veroorzaker van droes,
vast te stellen. Voor seropositieve paarden is vervolgonderzoek nodig om dragers te identificeren zodat
zij eventueel kunnen worden behandeld. De deelnemende bedrijven volgen een helder protocol (Aanpak
Droes) om droes op hun bedrijf te voorkomen of te bestrijden. De vaste dierenarts van het bedrijf is
betrokken bij iedere stap, zoals monstername, advisering en behandeling.

