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WNV surveillance in paarden: gratis diagnostiek met dit inzendformulier
Inleiding
Westnijlvirus (WNV) is een door muggen overgebracht virus. Bij de meeste besmette paarden is
alleen sprake van lichte koorts, lusteloosheid en gebrek aan eetlust. Globaal tien procent van de
besmette paarden zal echter zenuwverschijnselen laten zien. Na een decennialange opmars van
WNV door Europa zijn in 2020 de eerste gevallen in muggen, vogels en mensen in Nederland
vastgesteld. Daarom is besloten de komende jaren (2021-2023) te proberen om eventuele WNV
circulatie zo vroeg mogelijk op te sporen. Hierbij kunnen paarden een belangrijke rol spelen, door
middel van syndroomsurveillance bij paarden met neurologische verschijnselen.
Wat te doen?
U als dierenarts kunt hieraan bijdragen door gedurende het transmissieseizoen (juni – november) van
paarden met kliniek passend bij een infectieuze aandoening van het centrale zenuwstelsel een
serumbloedmonster in te sturen voor gratis onderzoek op antistoffen tegen WNV in het kader van
uitsluitingsdiagnostiek. Maak hiervoor gebruik van DIT inzendformulier. Deze diagnostiek wordt
middels een ministeriele regeling gefinancierd.
Dit onderzoek zal met instemming van de paardeneigenaar moeten gebeuren aangezien WNV
aangifteplichtig is en derhalve positieve resultaten aan de NVWA doorgegeven moeten worden.
Positieve resultaten worden geconfirmeerd door WBVR of RIVM. Het paard is echter een
zogenaamde “dead-end host”, dus positieve bevindingen zullen géén gevolgen hebben voor de
desbetreffende paarden en locaties waar de paarden gehouden worden

* De WNV diagnostiek worden vergoed, als u dit inzendformulier gebruikt! *

