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De Hoefslag publiceert maandelijks een artikel waarin een

veterinair onderwerp wordt behandeld. Deze artikelen zijn

geschreven door de vijf Erkende Paardendierenartsen van

Dierenartsenpraktijk Moergestel. Deze vijf paardendieren-

artsen werken vanuit de klassieke, reguliere geneeskunde en

volgen de moderne ontwikkelingen op de voet. Elke paarden-

dierenarts heeft vanuit eigen interesses zich in één of meerdere

onderdelen van de veterinaire geneeskunde bekwaamd. De

veterinaire werkzaamheden zijn op basis van die interesses

verdeeld. De auteur van dit artikel richt zich op de behandeling

van paarden bij mensen aan huis. In de zomermaanden is dat

voornamelijk gynaecologie. Pleijter is tevens verantwoordelijk

voor de behandeling van gezelschapsdieren op de praktijk.

Info: www.dapmoergestel.nl

Infectieuze huidaandoeningen

Het grootste orgaan van het paard is de huid. Juist dit orgaan kan vele afwijkingen vertonen. Deze afwijkingen

hebben we als paardeneigenaar of eigenaresse allemaal wel eens gezien. In dit artikel passeren een aantal regel-

matig voorkomende huidaandoeningen, veroorzaakt door schimmels, bacteriën, schurftmijten en virussen de revue.

Later komen andere huidaandoeningen, die niet door een infectieus agens worden veroorzaakt, aan bod.
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Schimmelinfecties van de huid
De aandoening die ons allemaal het

bekendst in de oren klinkt, is de schim-

melinfectie bij het paard. Iedereen kent

wel een paard, dat plotseling kale

plekken kreeg. Deze zijn meestal rond,

vandaar dat de aandoening ook wel ring-

worm of ringschurft wordt genoemd.

Deze namen zijn echter misleidend,

omdat er geen sprake is van wormen of

schurft(mijten) als oorzaak! De

schimmel bij het paard openbaart zich

meestal door bultjes waarvan de haren

soms rechtop staan. In een later stadium

worden deze bultjes ronde, kale en schil-

ferende plekken en beginnen er weer

langzaam nieuwe haren te groeien.

De diagnose schimmel kan op grond van

dit beeld gesteld worden. Bij twijfel is

het raadzaam om een schimmelkweek te

doen. In de meeste gevallen hebben de

paarden geen jeuk als ze schimmel

hebben. De meeste schimmelplekjes

worden op het hoofd gezien en op de

rug waar het zadel ligt. Schimmelinfec-

ties worden gemakkelijk overgedragen.

Dit kan door direct contact door

paarden maar ook door bijvoorbeeld

besmette borstels, zadeldekjes en

dekens. Niet elk paard dat wordt besmet,

krijgt ook uitwendig schimmel.

Deze zogenaamde drager krijgt alleen

schimmel als de weerstand afneemt,

bijvoorbeeld door ziekte. Deze weer-

stand speelt tevens een belangrijke rol

bij het oplopen van schimmelinfecties

op grote maneges, trainingsstallen en

fok/opfokbedrijven. De paarden die op

deze bedrijven staan, hebben vaak geen

last van schimmelinfecties doordat ze

een goede bescherming hebben opge-

bouwd tegen de schimmel die op het

bedrijf voorkomt. Als er echter een

nieuw paard bijkomt, krijgt deze

normaal gesproken binnen vier weken

schimmel, omdat hij nog geen weer-

stand tegen deze op het bedrijf aanwe-

zige schimmel heeft. De tijd die

verstrijkt voordat de schimmelinfectie

zichtbaar wordt (incubatietijd), kan vari-

ëren van vier dagen tot zes weken.

Er zijn verschillende behandelingsmoge-

lijkheden voor de schimmelinfectie. In

eerste instantie kan overgegaan worden

tot het wassen van het gehele paard met

een antischimmel middel. Dus niet

alleen de aangetaste plekken maar het

gehele paard, omdat de schimmelsporen

op het gehele lichaam voorkomen.

Het paard moet minimaal drie keer

gewassen geworden om de drie tot vijf

dagen. Daarnaast is het raadzaam om

ook dekens, borstels en zadeldekjes te

reinigen met antischimmel middelen.

Een nieuwe behandeling voor schimmel-

infecties is een inenting  tegen

schimmel. De entstof is sinds ongeveer

anderhalf jaar in Nederland verkrijg-

baar. U kunt deze entstof gebruiken

zowel ter genezing van het paard dat al

een schimmelinfectie heeft (curatief),

als ter voorkoming van een schimmelin-

fectie (preventief). Het is volgens ons

vooral een goede zaak om paarden die in

training worden gezet voor bijvoorbeeld

een keuring, verrichtingstest of de

wedstrijdsport te vaccineren tegen

schimmelinfecties. Op deze manier voor-

komen we dat het paard een schimmel-

infectie oploopt vanwege de schimmel

die aanwezig is op het andere bedrijf.

Het paard krijgt op die manier ook geen

trainingsachterstand.

Bacteriële infectie van de huid
De huidaandoening die door een

bacteriële infectie wordt veroorzaakt,

laat een beeld zien dat in het beginsta-

dium erg op een schimmelinfectie lijkt.

Er zijn echter belangrijke verschillen.

De veroorzaker van deze aandoening

(Dermatophilus congolense) komt

gewoon in de omgeving voor en het

paard kan de bacterie ook bij zich dragen.

Deze bacterie kan niet voor een infectie

zorgen wanneer de huid intact en gezond

is. Wanneer er echter kleine schaaf-

wondjes zijn en de vacht vochtig is, kan

de bacterie wel aanslaan. De aandoening

wordt normaal gesproken alleen gesigna-

leerd bij paarden die in de wei lopen en

een regenachtige periode hebben doorge-

maakt. Soms wordt gesproken van regen-

schurft. Deze aandoening tast alleen de

bovenzijde (rug en kruis) van het paard

aan. Er ontstaan korstjes die gemakkelijk

verwijderd kunnen worden. De huid kan

pijnlijk zijn, waar de korstjes zitten en

de paarden hebben in het algemeen geen

jeuk. De diagnose kan met zekerheid

worden gesteld met bacteriologisch

onderzoek van een huidafkrabsel. Bij het

behandelen van deze aandoening

moeten alle korsten voorzichtig worden

verwijderd. Het paard moet één of meer-

dere malen (met een week tussentijd)

gewassen worden met betadineshampoo.

Vanzelfsprekend is het ook beter om

deze paarden te huisvesten in een schone

en droge stal. In ernstige gevallen moet

de behandeling worden ondersteund

met een antibioticatherapie van

ongeveer een week. 

Schurftmijtinfectie van de huid
Schurftmijten zijn kleine beestjes die op

verschillende plaatsen van de huid

kunnen voorkomen. Ze gedragen zich

als parasieten en veroorzaken daardoor

‘Het sarcoid is de meest voorkomende 

huidtumor bij het paard’
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eerste instantie wordt gedacht aan een

schimmelinfectie van de huid.

De diagnose sarcoid kan gesteld worden

op grond van het uiterlijk en lokalisatie

van de huidtumor. In een aantal gevallen

zal echter toch een gedeelte van het

weefsel weggenomen moeten worden om

dit een in een laboratorium te laten

onderzoeken. Tot het wegnemen van een

stukje van de huidtumor wordt niet te

snel overgegaan. Op die manier veroor-

zaken we namelijk dat de tumor sneller

gaat groeien en in grootte kan

toenemen. Voor de behandeling komen

een aantal mogelijkheden in aanmer-

king. De behandeling hangt af van de

lokalisatie en de grootte van het sarcoid.

Er kan een zogenaamde immuunthe-

rapie ingesteld worden. Daarbij wordt de

afweer van het paard tegen het sarcoid

gestimuleerd door het injecteren van een

bepaalde vloeistof (BCG) in de tumor.

Er zijn vaak een aantal behandelingen

nodig, maar het sarcoid kan op deze

manier volledig verdwijnen. Wanneer de

tumor erg groot is, wordt vaak eerst de

tumor zoveel mogelijk door middel van

een operatie verwijderd waarna de injec-

ties met de vloeistof plaats vinden. Een

andere mogelijkheid is om de tumoren

te bevriezen door het gebruik van vloei-

bare stikstof waarna de tumor ook

vanzelf kan verdwijnen. Bij alle behande-

lingen geldt dat het niet altijd mogelijk

is om de tumor geheel te verwijderen.

Er bestaat altijd een kans dat de

sarcoiden terugkomen na verwijdering. 

Naar aanleiding van het voorafgaande is

hopelijk duidelijk geworden dat er vele

huidaandoeningen bestaan die soms op

elkaar kunnen lijken. Natuurlijk kan het

bij verdenkingen van schimmelinfecties

geen kwaad het paard te wassen met een

antischimmel, maar het is altijd is

verstandig om uw dierenarts te raad-

plegen als dit onvoldoende effect heeft. <

een infectie van de huid. De schurft-

mijten voeden zich met huidmateriaal

door zuignapjes en kunnen door middel

van pootjes in de huid graven. Schurft-

mijtinfecties komen vaak voor aan de

benen bij de paardenrassen met veel

behang zoals friezen, trekpaarden,

tinkers en shires. Aan de onderbenen

zitten korstjes waarbij je eerste instantie

denkt aan mok. De korstjes verdwijnen

echter niet met een reguliere mokbe-

handeling. Deze paarden staan vaak te

stampen op stal en proberen aan hun

benen bijten, omdat ze jeuk hebben.

De schurftmijten kunnen alleen

gevonden worden door met een scherp

operatiemesje huidmateriaal af krabben

en dit onder een microscoop te leggen.

Net als bij schimmelinfecties kunnen hier

bepaalde paarden drager zijn. Zij dragen

de schurftmijt bij zich, maar uitwendig

is niets te zien. Andere schurftmijt-

soorten die op andere plaatsen op het

lichaam infecties veroorzaken, zijn rela-

tief zeldzaam bij het paard. Wanneer dit

wel het geval is, gebeurt dit vaak bij

paarden die ziek en verzwakt zijn.

Dit gaat gepaard met ernstige jeuk en de

paarden kunnen zich helemaal kapot

schuren. Schurftmijten worden door

direct contact tussen de dieren of indi-

rect door bijvoorbeeld borstels overge-

bracht. De behandeling voor schurft-

mijten bestaat uit het wassen met anti-

schurft middelen. Dit wassen moet mini-

maal één keer na een week herhaald

worden. Antischurft behandeling door

middel van injecties is in Nederland bij

het paard niet toegestaan en soms zelfs

niet geheel zonder risico.  

Virusinfecties van de huid
Er zijn virussen die huidafwijkingen

kunnen veroorzaken bij het paard.

Iedereen kent wel de wratten, die op

neus en lippen voorkomen van jonge

paarden. De veroorzaker van deze

wratten is het zogenaamde equine papil-

loma virus. De paarden kunnen elkaar

besmetten via kleine wondjes of schaaf-

plekken. De tijd tussen besmetting met

het virus en het zichtbaar worden van de

wratten (de incubatieperiode) bedraagt

ongeveer twee tot drie maanden.

Gedurende drie tot vier maanden

kunnen deze wratten groeien en groter

worden, waarna ze vanzelf verdwijnen.

Een behandeling is dus niet nodig.

Andere aandoeningen die waarschijnlijk

ook door het eerder genoemde virus

veroorzaakt worden, zijn veranderingen

van de huid aan de binnenzijde van de

oorschelpen (aureal plaques). In een

aantal gevallen ziet u een verkleuring

aan de binnenzijde van de oorschelpen.

Het is ook mogelijk dat er een roze-grijze

woekering zichtbaar is. In eerste

instantie werd gedacht dat deze aandoe-

ning veroorzaakt werd door een schim-

melinfectie of dat het een vorm was van

een huidtumor, genaamd het sarcoid. 

Huidtumor
Het sarcoid is de meest voorkomende

huidtumor bij het paard en wordt naar

verluidt ook door een virus veroorzaakt.

Hierover bestaat echter wel discussie

omdat sarcoiden in principe niet besmet-

telijk zijn. Sarcoiden komen bij alle

rassen en op alle leeftijden voor en

kunnen op verschillende plaatsen op de

huid gevonden worden. Het meest voor-

komend zijn de plaatsen waar de huid

dun en weinig behaard is. Je kunt daarbij

bijvoorbeeld denken aan de liezen, de

oksels, de oogleden en de oren.

Het sarcoid kan er heel verschillend

uitzien. Er zijn vormen waarbij er een

duidelijke weefseltoename is, die

ontstoken kan zijn en relatief gemakke-

lijk gaat bloeden. Soms is een kale plek

op de hals aanwezig zijn, waarbij in

’Het is niet altijd mogelijk om de tumor
geheel te verwijderen’

Volgende maand bespreekt Dr. H. van

Enckevort de betekenis van

gewrichtsmuizen op röngenfoto’s.
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