
 

 

Serum IgG concentratie bij het Paard 

 
De komende maanden zullen er weer veel veulens geboren worden in Nederland. Bij paarden vindt 

niet of nauwelijks overdracht van antilichamen plaats door de placenta in utero. Als direct gevolg 

zijn veulens geheel afhankelijk van het verkrijgen van antilichamen uit de biest/colostrum van de 

merrie gedurende de eerste uren na de geboorte. De absorptie van antilichamen uit colostrum is 

het hoogst binnen de eerste 6 tot 8 uur na de geboorte. Algemeen wordt aangenomen dat 24 tot 

36 uur na de geboorte de passieve opname van IgG uit melk niet meer functioneel is.  

 

Afhankelijk van de kwaliteit van het colostrum en de hoeveelheid die wordt gedronken in de eerste 

uren kan een tekort aan IgG concentratie blijven bestaan. We spreken dan van falen van het 

passieve transport (FPT; failure of passive transport). De oorzaak kan gelegen zijn in verlies van 

IgG-rijk colostrum door de merrie in de uren voor de geboorte, of dat het starten van het voeden 

niet goed en snel genoeg op gang komt. Een tekort aan immunoglobulinen brengt risico’s van het 

ontwikkelen van infectieziekten door het veulen met zich mee.  

 

Dit voorjaar biedt het UVDL een IgG bepaling aan voor veulens. Deze test geeft in het kritische 

lage gebied  van 0 – 4 g/L een hogere mate van betrouwbaarheid dan de gebruikelijke handheld 

testen. 

 

Interpretatie IgG concentratie veulens 

 

Test resultaat [IgG] Eenheid  

Complete FPT < 2 g/L  

Partiële FPT 2 – 8  g/L  

Normaal > 8 g/L  

 

FPT = falen van passief transport 

 

Serum IgG waarden > 4 g/L kunnen al voldoende zijn voor gezonde veulens die worden gehouden 

in een schone omgeving met geringe blootstelling aan pathogenen. 

 

Afname bloedmonster en transport 

 
De test wordt gedaan in serum dat wordt verkregen door stolbloed af te nemen met een 

venapunctie. Na centrifugeren wordt het serum af gepipetteerd. Serum monsters kunnen op 

werkdagen worden verstuurd naar het UVDL in Utrecht. Serum ingezonden voor ’s morgens 10 uur 

wordt dezelfde dag gemeten en gerapporteerd. 

De test kost € 26.55 

 

 

Behandeling bij lage waarden 

 
Als bijtijds wordt vastgesteld dat er een te lage IgG concentratie is, dan kan alsnog colostrum aan 

de veulens worden gegeven. Dit kan vers zijn of indien voorradig worden gegeven vanuit 

ingevroren colostrum. Na 24 uur heeft dit geen zin en moet paarden, plasma met een hoge 

concentratie IgG worden gegeven. In beide gevallen is het raadzaam om opnieuw de serum IgG 

concentratie te meten. 

 

 

 

UVDL 
Nieuwsbrief Febr. 2015 

Informatie: uvdl.nl 


