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Zoals eerder vermeld blijft het virus na het doorma-
ken van de infectie inactief aanwezig bij het paard. 
Gedurende periodes van verminderde immuniteit zoals 
bij transport, hergroepering, spenen, andere ziekte, over-
bezetting, stress,… kan het virus opnieuw actief worden. 
Bij reactivatie zijn de symptomen milder en van kortere 
duur en soms zelfs symptoomloos. Toch wordt ook dan 
het virus uitgescheiden en verspreid in de omgeving.

Naast abortus en ademhalingsstoornissen kan EHV-1 
ook het zenuwstelsel aantasten met verlammingsver-
schijnselen tot gevolg. In dit geval is het ziekteverloop 
erg acuut. Het virus veroorzaakt schade aan de bloed-
vaten van de hersenen en ruggenmerg met beschadiging 
van de zenuwcellen tot gevolg. Dit wordt zichtbaar als 
ataxie van de achterhand, verlamming van de staart en 
de blaas met zelfs volledige verlamming tot gevolg. Net 
zoals bij ademhalingsstoornissen kan ook hierbij zwel-
ling van de benen en de balzak plaatsvinden.

teriaal, kledij,.. verplaatst worden. Een ander 
paard kan deze geïnfecteerde deeltjes inademen 
en zo zelf besmet geraken.

Wat zijn de symptomen?
Abortus door EHV ontstaat meestal plots, zon-
der voorafgaande symptomen. De tijd tussen 
het moment van infectie en de eigenlijke abor-
tus kan variëren van twee weken tot enkele 
maanden. Op die manier kunnen er, in het geval 
van EHV-1, al veel merries besmet zijn vooral-
eer men er weet van heeft. Dit zal dan resul-
teren tot een echte abortusstorm. In het geval 
van besmetting met EHV-4 is er minder over-
dacht van het virus tussen de paarden onder-
ling, waardoor er ook slechts een enkele merrie 
zal aborteren. 
EHV veroorzaakt een ontsteking van de bloed-
vaten van de baarmoeder, met het loslaten van 
de placenta tot gevolg. Hierdoor krijgt de foe-
tus geen zuurstof in de baarmoeder, met ver-
stikking van de foetus tot gevolg. De abortus 
gebeurt in het laatste trimester van de dracht, 
nl. 8-11 maanden dracht. Aan de merrie valt er, 
behalve de abortus, niets op te merken, en de 
geaborteerde foetus is meestal vers. Wanneer de 

ken gedurende periodes van verminderde immuniteit, bv. 
tijdens stress, ziekte,..  net zoals de koortslip bij mensen. 
Paarden die dit virus bij zich hebben, worden dragers 
genoemd en vormen een soort reservoir van het herpes-
virus. Bij heropflakkering zullen zij het virus opnieuw 
uitscheiden.

Hoe gebeurt de overdracht tussen paarden?
De besmette partikels komen via de neusvloei van een 
geïnfecteerd dier of tijdens het hoesten in de omgeving 
terecht. Ook het vruchtwater, de vruchtvliezen en de foe-
tus na een abortus zorgen voor viruspartikels in de om-
geving. Het Equine Herpesvirus kan ongeveer een maand 
in de buitenlucht overleven. De geïnfecteerde partikels 
die zich in de omgeving bevinden zullen via lucht, ma-

Wat is Rhinopneumonie?
Rhinopneumonie of Equine Herpes Virus (EHV) is een 
virus dat wereldwijd voorkomt en abortus, ademha-
lingssymptomen of zenuwsymptomen veroorzaakt. Er 
bestaan verschillende stammen van dit virus, waarvan 
EHV-1 en EHV-4 het meeste voorkomen.
EHV-1 kan verantwoordelijk zijn voor abortusstormen 
en is de enige stam die naast ademhalingsstoornissen, 
ook zenuwsymptomen kan veroorzaken. EHV-4 daar-
entegen kan een individuele abortus tot gevolg hebben, 
maar tast vooral het ademhalingsstelsel aan.
Herpesvirussen zijn virussen die het voor ons en voor 
het paard erg lastig maken. Het zijn immers virussen die, 
zonder symptomen, aanwezig blijven in hun gastheer na 
eenmalige infectie en die terug ziekte kunnen veroorza-
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Ieder jaar lezen we het opnieuw: “rhino-uitbraak in een stal”. Rhino oftewel rhinopneumonie is een 
zeer besmettelijke virale infectie die verlammingsverschijnselen, ademhalingsproblemen of abortus 
kan veroorzaken. Er zijn twee varianten, nl. EHV-1 en EHV-4, die beide wijd verspreid voorkomen in 
de paardenpopulatie op de hele wereld. Maar wat is rhinopneumonie precies? Hoe vermijd je een 
uitbraak? En wat moet je doen als een paard toch besmet is?
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foetus pas op het einde van de dracht geïnfecteerd wordt, 
wordt het veulen wel levend geboren. In dit geval is het 
veulen erg zwak of binnen de twee dagen ernstig ziek. 
Dit uit zich in een suf, slap veulen met koorts, adem-
halingsproblemen, geelzucht en soms zenuwsymptomen 
dat uiteindelijk niet langer dan 3 dagen zal overleven. 

Bij aantasting van het ademhalingsstelsel varieert het kli-
nisch beeld sterk. De symptomen zijn het ergst bij jonge 
paarden, aangezien zij nog weinig blootgesteld zijn ge-
weest aan virussen of bacteriën en dus nog weinig weer-
stand hebben opgebouwd. Naast jonge paarden zijn ook 
paarden in training gevoeliger wegens stress. Het begint 
meestal met neusvloei, lichte hoest en verminderde pres-
tatie. Ook koorts, verminderde eetlust en gezwollen be-
nen kunnen voorkomen.  Aangezien het paard tijdelijk 
verzwakt is, is het gevoeliger voor bacteriën die in de 
omgeving aanwezig zijn. Wanneer bacteriële complicatie 
optreedt, wordt de neusvloei etterig. Besmette paarden 
zijn meestal na twee weken volledig hersteld. 

Bij aantasting van het ademhalingsstelsel door rhinopneumonie zien 

we vooral neusuitvloei. Symptomen zijn het ergst bij jonge paarden.



plaats af te sluiten voor andere paarden. Ook 
persoonlijke hygiëne is belangrijk, omdat het 
virus via de kledij, handen of ander materiaal 
mee overgedragen kan worden.

Om abortus door Rhinopneumonie te vermijden, is 
preventie van belang. Dit kan door vaccinatie tegen 
Rhinopneumonie. Vaccinatie zal de infectie niet verhin-
deren, maar vermindert wel de symptomen en de kans 
op verspreiding. Omwille van deze reden is het aan te 
raden om alle paarden tweemaal per jaar te vaccineren 
tegen Rhinopneumonie. Onder alle paarden worden 
niet alleen drachtige merries verstaan, maar ook sport-
paarden, veulens, paarden in de opfok,… nl. alle paar-
den aanwezig op stal. Drachtige merries dienen daarbo-
venop driemaal tijdens de dracht geboost te worden, nl. 
5, 7 en 9 maanden na inseminatie. (Ter verduidelijking 
van de nodige vaccinaties bij drachtige merries werd een 
draaischijf gemaakt door Zangersheide. Indien gewenst, 
kan u deze altijd bestellen.)
Drachtige merries kunnen best samen gegroepeerd wor-
den, indien mogelijk weg van andere paarden. Nieuwe 
paarden dienen bij aankomst gedurende drie weken ge-
isoleerd te worden van andere paarden. Daarnaast is het 
belangrijk om stress zoveel mogelijk te vermijden, zodat 
er geen reactivatie van het virus plaats kan vinden bij de 
dragers. Om de algemene immuniteit van de paarden te 
verbeteren is een stabiel rantsoen belangrijk, een goed 
ontwormingsschema, stabiel management en vaccinatie 
tegen influenza.
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Hoe stelt men vast dat het paard 
besmet is met Rhinopneumonie?
De diagnose van Rhinopneumonie kan enkel in 
een laboratorium worden gesteld. Bij een ver-
moeden van besmetting met EHV aan de hand 
van de klinische symptomen, moeten neuss-
wabs, bloed van de merrie, swabs van de gea-
borteerde vrucht en vliezen worden opgestuurd 
naar het laboratorium. Het is dus belangrijk 
dat u bij een abortus steeds uw dierenarts raad-

Wanneer een paard besmet wordt met EHV-1 kan dit verlammings-

verschijnselen veroorzaken. Het is belangrijk om het paard voldoende te 

 ondersteunen door onder andere een singel aan te brengen.

pleegt zodat de nodige stalen genomen kunnen worden.

Hoe kan men Rhinopneumonie behandelen? 
Hoe voorkom je besmetting?
Als het paard enkel ademhalingssymptomen vertoont, 
kunnen ontstekingsremmers gegeven worden. Deze hou-
den de koorts laag en bevorderen op die manier de eet-
lust om verdere complicaties te verhinderen. Eventueel 
kan na een bacteriële infectie antibiotica gegeven wor-
den, maar aangezien het om een virale infectie gaat, heeft 
antibiotica in het begin van de ziekte geen nut.

Wanneer het paard zenuwsymptomen vertoont, kan cor-
tisone effectief zijn, maar is het vooral belangrijk dat het 
paard voldoende ondersteund wordt. Hieronder wordt 
nutritionele ondersteuning verstaan, maar ook eventu-
eel een singel om het paard te takelen, een slipvaste bo-
dem en indien nodig catheterisatie van de blaas. Helaas 
heeft EHV-1 met zenuwsymptomen vaak een droevige 
prognose.

In het geval van abortus is er geen behandeling 
van de merrie noodzakelijk, maar is het vooral 
belangrijk om maatregelen te nemen om 
verdere verspreiding tegen te gaan. Het is 
belangrijk om de foetus en vruchtvliezen te 
verwijderen en de plaats van abortus grondig te 
reinigen en te ontsmetten. Foetus, vruchtwater 
en vruchtvliezen vormen immers een grote 
infectiebron voor andere dieren! Aangezien 
het herpesvirus een maand kan overleven 
in de omgeving, is het aangeraden om deze 
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Voltreffer voor Atomic 

Z-dochter Ace On Top Z
 
in Beilen 

mij meteen een hele goede indruk. Ace On Top Z komt 
uit zijn eerste jaargang. Ik ging Atomic Z als vierjarige 
bekijken in Zangersheide en dat paard had een echte 
hengstenuitstraling. Het was geen sukkel om het zo te 
zeggen. Hij toonde veel pit en zijn ruiter had zijn handen 
vol met hem, dat sprak me aan. Moeder Filomenya Z is 
ook een karakterpaard. Daar kan je niet iedereen mee 
wegsturen. Ik heb karakter gecombineerd met karakter 
en het kwartje viel goed. De toekomst van een veulen 
voorspellen lijkt mij onmogelijk, maar je moet proberen 
om het goede spul bij elkaar te brengen. Ace On Top Z 
heeft altijd een speciaal kantje gehad. Ze was steeds 
vrolijk en bij de les, maar ook heel speels. Je moest 
telkens opletten.” 
 
Herman heeft twee lijntjes, waaruit hij jaarlijks elk één 
veulentje probeert te fokken. De hengstjes worden 
meestal meteen verkocht en met de merrietjes fokt hij 
eerst één of twee veulentjes vooraleer ze in de sport 
gaan. Dat was eigenlijk ook het plan voor Ace On Top 
Z. “Op haar drie jaar liet ik haar dekken van Quabri de 
l’Isle, maar omdat ze niet drachtig was, begonnen we 
haar alvast wat zadelmak te maken. Er was een oefen-
wedstrijd vrijspringen in Geldrop nabij Eindhoven en dat 
leek me een goede voorbereiding voor haar. Ace On Top 
Z sprong er abnormaal en ineens kwam er 15 man ach-
ter me aan. Zoveel belangstelling overviel me volledig, 
want het was helemaal niet mijn bedoeling om haar te 
verkopen.” Herman kreeg een bod dat hij niet kon weer-
staan en dezelfde week werd Ace On Top Z nog ver-
kocht aan Wilco van Grunsven. “Na haar overwinning 
in Beilen heb ik heel wat telefoontjes met felicitaties 
gehad. Daar doe je het voor als fokker, dat is zo mooi. 
Daardoor ga ik elke dag weer gemotiveerd door weer 
en wind”, glimlacht Herman. 
 

*Arnold Kootstra is op 12 januari 2020 geheel onverwacht overle-

den. Studbook Zangersheide wenst familie en vrienden alle steun 

en medeleven om dit verdriet te dragen.  

Tijdens de finale van de Oostermoer in Beilen 
liet Ace On Top Z de grootste indruk na bij de 
vierjarigen. Bondscoach Rob Ehrens en in-
specteur van KWPN Drenthe Arnold Kootstra* 
waren de juryleden van dienst en hadden en-
kel lovende woorden voor deze dochter van 
Atomic Z. “Wat een heerlijk paard”, luidde het. 
Samen met amazone Rianne Visscher sprong 
het fokproduct van Herman Keltjens naar een 
indrukwekkende 48,5 punten in de eerste ron-
de. Ook in de tweede ronde, met de drie bes-
te combinaties uit ronde één, bevestigden 
Visscher en Ace On Top Z, waardoor de eige-
naars Stal Brouwer en James Gill Martin de 
eerste prijs in ontvangst mochten nemen.   

Herman Keltjens: “In de fokkerij moet je eigenwijs 
zijn en je eigen weg volgen” 
Herman Keltjens uit Velden in Zuid-Nederland is een 
doorwinterde Z-fokker. Hij was erbij vanaf het begin. 
“Léon Melchior maakte reclame voor Zangersheide 
tijdens Jumping Indoor Maastricht. Volgens mij was 
ik nummer zeven die zich opgaf als lid van het stam-
boek. Melchiors filosofie om echte springpaarden te 
fokken, beviel me gelijk.” De fokkerij leidde Herman 
naar Duitsland bij Heinrich Ramsbrock, waar hij Queen 
Top (Quidam’s Rubin) kocht, de grootmoeder van Ace 
On Top Z. Queen Top komt uit dezelfde moederlijn 
als de gekeurde hengsten Graf Top I en II, Stakkato’s 
Highlight, Spartan en For Keeps. "Ik kon haar als 2,5 ja-
rige kopen omdat ze een trauma had opgelopen en niet 
meer ingezet kon worden voor de sport.” Herman fokte 
twee veulentjes uit haar, Filomenya Z (For Keeps), de 
moeder van Ace On Top Z, en Star Top Z, die verkocht 
werd aan Vincent Voorn.  
 
Ook al fokt Herman al jarenlang, toch verkocht hij nog 
nooit een veulen in een veiling. “Als je specifiek gaat 
fokken voor de veiling, ben je volgens mij verkeerd be-
zig. Het is een modeverschijnsel, want dan worden er 
hengsten gekozen die geld opbrengen. In de fokkerij 
moet je eigenwijs zijn en je eigen weg volgen.” Die ei-
gen weg bracht Herman bij Atomic Z. “Atomic Z is na-
tuurlijk gruwelijk goed gefokt. Als jonge hengst gaf hij 
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