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Strangvac (Streptococcus equi-vaccin, recombinante 
eiwitten) 
Een overzicht van Strangvac en de reden(en) van toelating in de EU 

Wat is Strangvac en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Strangvac is een diergeneeskundig vaccin dat aan paarden van acht maanden en ouder wordt 
toegediend om de klinische symptomen van het acute stadium van droes te verminderen. Droes is een 
infectie van de bovenste luchtwegen en regionale lymfeknopen van paarden, veroorzaakt door de 
bacterie Streptococcus equi. 

Strangvac bevat de Streptococcus equi-eiwitten CCE, Eq85 en IdeE. Het vaccin is bedoeld voor gebruik 
bij paarden die een hoog risico op infectie lopen in gebieden waarvan bekend is dat er Streptococcus 
equi aanwezig is. 

Hoe wordt Strangvac gebruikt? 

Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar en is beschikbaar in de vorm van een 
suspensie voor injectie in een spier. De vaccinatiekuur bestaat uit twee injecties die met een 
tussenpoos van vier weken worden toegediend. De bescherming begint twee weken na de tweede 
injectie en houdt twee maanden aan. Bij paarden met een hoog infectierisico wordt aanbevolen de 
vaccinatiekuur na twee maanden te herhalen. 

Zie de bijsluiter of neem contact op met uw arts of apotheker voor meer informatie over het gebruik 
van Strangvac. 

Hoe werkt Strangvac? 

Strangvac is een vaccin. Vaccins werken door het immuunsysteem (het natuurlijk afweersysteem van 
het lichaam) te ‘leren’ zich tegen ziekten te verdedigen. Strangvac bevat eiwitten van de bacterie 
Streptococcus equi. Deze eiwitten kunnen geen ziekte veroorzaken. Wanneer paarden Strangvac 
krijgen toegediend, herkent hun immuunsysteem de eiwitten als ‘lichaamsvreemd’ en maakt het er 
antilichamen tegen aan. Deze antilichamen helpen de paarden om infecties te bestrijden als ze aan de 
bacterie worden blootgesteld. 
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Welke voordelen bleek Strangvac tijdens studies te hebben? 

De werkzaamheid van Strangvac is aangetoond in laboratoriumstudies waarin vaccinatie van paarden 
met Strangvac de klinische verschijnselen verminderde in vergelijking met ongevaccineerde dieren. In 
twee studies werden paarden gevaccineerd met twee doses Strangvac of placebo (schijninjectie) voordat 
ze kunstmatig werden blootgesteld aan Streptococcus equi. Van de met een placebo gevaccineerde 
dieren vertoonde 100 % (20 van de 20) koorts na blootstelling aan Streptococcus equi. Van de 
gevaccineerde dieren vertoonde 43 % (12 van de 28) na blootstelling aan Streptococcus equi geen 
koorts, slikproblemen of tekenen van duidelijke depressie (verlies van eetlust, duidelijke verandering 
van het gedrag) en vertoonde 36 % (10 van de 28) na blootstelling geen tekenen van hoesten. 

Gegevens uit aanvullende studies waarin paarden na de eerste vaccinatiekuur opnieuw met één enkele 
injectie werden gevaccineerd, waren ontoereikend. Als hervaccinatie van paarden met een hoog 
infectierisico nodig is, wordt daarom aanbevolen de vaccinatiekuur met twee injecties te herhalen. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Strangvac in? 

De meest voorkomende bijwerkingen van Strangvac (die bij meer dan 1 op de 10 dieren kunnen 
optreden) die tot vijf dagen na vaccinatie kunnen aanhouden, zijn een tijdelijke verhoging van de 
lichaamstemperatuur met maximaal 2,6 °C, voorbijgaande lokale weefselreacties op de injectieplaats, 
gekenmerkt door warmte, pijn en zwelling (diameter van ongeveer 5 cm) en oculaire afscheiding (met 
slijm en pus). 

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van Strangvac. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het 
geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

In geval van accidentele zelfinjectie moet onmiddellijk een arts worden geraadpleegd aan wie de 
bijsluiter of het etiket moet worden getoond. 

Hoe lang is de wachttijd voor voedselproducerende dieren? 

De wachttijd is de tijd tussen de toediening van een geneesmiddel en de tijd dat een dier kan worden 
geslacht en het vlees kan worden gebruikt voor menselijke consumptie. 

De wachttijd voor vlees van met Strangvac gevaccineerde paarden bedraagt ‘nul’ dagen, hetgeen 
betekent dat er geen verplichte wachttijd is. 

Waarom is Strangvac in de EU toegelaten? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Strangvac groter zijn 
dan de risico’s en heeft geadviseerd dit middel voor gebruik in de EU goed te keuren. 

Overige informatie over Strangvac 

Op 16 augustus 2021 is een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen van 
Strangvac verleend. 

Meer informatie over Strangvac is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/strangvac. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 09-2021. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/strangvac
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