
 

Wist u dat … 

 

• De meeste paarden in onze streek besmet worden met horzellarven? In de zomer legt de horzel 

gele eitjes op de vacht van het paard. Als het paard deze van de vacht likt, komen hieruit micro-

scopisch kleine larven die zich door de tong, de wand van de keel en de slokdarm naar de maag 

verplaatsen en zich vanaf eind oktober in de maagwand nestelen. Het is dus verstandig om uw 

paard met een middel tegen deze larven (ter grootte van een vliegenmade) te behandelen. Dat 

kan b.v. met een ontwormingsmiddel waarin ivermectine is verwerkt.  

 

• Een wormbesmetting bij het paard niet een typisch zomerprobleem is? Ook in de winter kunnen 

de volgende klachten voorkomen: diarree, koliek en vermageren t.g.v. rode bloedwormpjes.  

 

• Steeds meer paardenhouders het belang van een deskundige gebitscontrole onderkennen? Het 

aantal paarden dat bij onze kliniek  hiervoor wordt aangeboden is de laatste jaren enorm toege-

nomen. Dierenartsen Victor Schevers en Peter Stoop behandelen samen ongeveer 700 paarden 

met gebitsproblemen per jaar. 

• Gebitsproblemen bij paarden tot uiting komen in eetproblemen (proppen maken en zelfs verma-

geren) en/of problemen van rijtechnische aard (hoofdschudden, kantelen van het hoofd, niet of 

nauwelijks aan de teugel te rijden)? 

• Veulens vanaf 4-5 maanden leeftijd voor het eerst gevaccineerd kunnen worden tegen influenza 

en tetanus? Veel fokkers laten hun veulen de z.g.n. veulenspuit geven. Het is een misverstand dat 

dit de eerste inenting is. De veulenspuit geeft slechts enkele maanden bescherming tegen teta-

nus. Als u uw veulen vanaf 4-5 maanden leeftijd laat inenten tegen influenza en tetanus, bouwt 

het veulen zelf antistoffen op tegen deze ziekten. Om deze bescherming 9-12 maanden te laten 

duren, moet deze eerste vaccinatie na ongeveer een maand worden herhaald (de z.g.n. basisvac-

cinatie). Bij wedstrijdpaarden is een basisvaccinatie verplicht; volgens de regels van de KNHS 

moet de periode tussen de eerste en tweede vaccinatie minimaal 21 en maximaal 92 dagen zijn. 

Geachte paardenhouder, 
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• De voeding van paarden in de herfst en de winter nog wel eens te wensen over laat? Ruwvoer (hooi 

en evt. kuilvoer) is de belangrijkste voedselbron en dat is nog wel eens van onvoldoende kwaliteit. 

Veel mensen vullen dit aan met extra krachtvoer (brok, muesli, haver etc.). Krachtvoer kan alleen 

worden gevoerd als er voldoende ruwvoer van goede kwaliteit wordt gevoerd. Zonder een goede 

ruwvoervoorziening is er geen goede darmwerking en werkt extra krachtvoer alleen maar ave-

rechts. Dat geldt ook als het paard het ruwvoer niet goed kan verwerken; bijvoorbeeld als het paard 

slecht kan kauwen als gevolg van een slecht functionerend gebit. 

• Er in de herfst veel paarden met koliek worden aangeboden als gevolg van eikels die uit de bomen 

vallen en worden opgegeten? Eikels bevatten tannine (looizuur) dat de darmwand aantast en zo 

koliek kan veroorzaken. Hetzelfde geldt voor de eikenbladeren. 

• Bladeren van esdoorns besmet kunnen zijn met schimmels en dat de gifstoffen van die schimmels 

ernstige spierproblemen kunnen veroorzaken als die door paarden worden opgegeten? 

 

• Er zaterdag 6 oktober jl. een open dag is geweest op alle drie de vestigingen van Diergeneeskundig 

Centrum Zuid-Oost Drenthe? 

 

• Er die dag op de vestiging in Sleen extra aandacht is geweest voor het paard? Er was een hoefsmid, 

een voedingsadviseur van PAVO en er waren demonstraties van de paardentandarts. Kinderen kon-

den een rondje op een pony rondom het praktijkgebouw rijden en het gewicht van deze Shetland-

pony raden. 

 

• Er zaterdag 22 september jl. in Coevorden en Sleen een gratis najaarsonderzoek op dracht was? 

Ook in 2013 zal er eind september weer een gratis najaarscontrole zijn. 

 

• Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe in 2013 een workshop gezondheid paard gaat orga-

niseren? De workshop zal waarschijnlijk bestaan uit 4 avonden, waarvan 3 theorie avonden (o.a. 

wormproblemen, koliek, gebitsproblemen, infectieziekten en vaccinaties) en 1 praktijkavond (het 

aanleggen van verbanden om de benen van het paard). Als u hier belangstelling voor heeft kunt u 

zich opgeven bij Victor Schevers (schevers@zod.nl). 

 


