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Als de zomer voorbij is, verandert voor veel paarden het 

leefregime ingrijpend. In de winter staan veel paarden 

een groot deel van de dag op stal. Als de dagen korter 

worden, gaan paarden automatisch verharen. De tem-

peratuurswisselingen kunnen in deze tijd van het jaar 

aanzienlijk zijn. Dat alles kost een paard veel energie. 

Het heeft effect op zijn weerstand, juist op een moment 

dat hij die hard nodig heeft, omdat in de winter paarden 

ook vaker last hebben van virussen. Veel paardenziekten 

worden verspreid via vochtdruppeltjes, die in de zomer 

opdrogen, maar vanaf de herfst weer vrolijk rondzweven. 

Bovendien komen op stal en in binnenmaneges ook 

meer paarden met elkaar in aanraking in kleinere, minder 

geventileerde ruimten. Vaak letterlijk, maar bijvoorbeeld 

ook door te likken aan spullen.

Merk je dat je paard niet helemaal dezelfde is als altijd, 

dan is het verstandig om als eerste zijn temperatuur te 

meten. Die hoort tussen de 37 en de 38 graden Celcius 

te zijn. Heeft hij koorts, waarschuw de dierenarts. Wacht 

daar niet te lang mee. Hoe eerder de juiste diagnose 

wordt gesteld, hoe sneller complicaties kunnen worden 

voorkomen. Heeft je paard geen koorts, maar is hij wel 

futloos, heeft hij gebrek aan eetlust of ziet zijn vacht 

er slecht uit, dan is het uiteraard de grote vraag wat er 

mis is met hem. Het is verstandig om het voedingsre-

gime tegen het licht te houden. Krijgt je paard de zelfde 

hoeveelheid energie binnen? Laat onderzoeken wat het 

voedingsgehalte van het ruwvoer is. “Dat kun je aan de 

buitenkant niet zien. Ook al ruikt het nog zo lekker, soms 

zijn het alleen kauwstengels waar een paard niet genoeg 

aan heeft”, zegt Vincent Hinnen, nutritionist bij Pavo.

Sociaal contact
Verveling kan lusteloosheid veroorzaken. Paarden 

hebben een aantal dingen nodig voor een ‘gezond’ leven. 

Voldoende ruwvoer gelijkmatig verdeeld over vierentwin-

tig uur beschikbaar, is daar één van, omdat hun stofwis-

seling is ingesteld op een constante aanwezigheid van 

vezels in het darmkanaal. In de vrije natuur zijn paarden 

een groot deel van de dag èn de nacht bezig met eten. 

“Eten is eigenlijk de grootste hobby van een paard. 

Hij voelt zich er prettig door omdat hij daarmee speek-

sel aanmaakt dat het maagzuur neutraliseert. En het 

voorkomt verveling,” vertelt gedragsdeskundige Machteld 

van Dierendonck. 

Daarnaast zijn paarden kuddedieren die behoefte hebben 

aan sociaal contact. Het scheelt dus al als ze op stal een 

buurman of liefst meerdere hebben die ze kunnen zien 

en liefst ook aanraken. Daarbij is het dan wel belangrijk 

dat paarden die elkaar graag mogen naast elkaar worden 

gezet. Opsluiting naast iemand waar je bang voor bent is 

natuurlijk geen pretje.

Een ander belangrijk punt voor het paard is vrije be-

weging. Maar dat is op veel plaatsen in de winter niet 

mogelijk, omdat de wei of paddock te nat of te glad is. 

Van Dierendonck: “Soms is het niet anders. Als je zorgt 

voor veel afwisseling gaat het nog wel. Is er een paddock 

waar ze wel in kunnen, zet je paard dan liever twee keer 

een uur buiten dan één keer twee uur. En haal hem niet 

alleen uit de box om te rijden, maar geef hem ook eens 

een lekkere poetsbeurt.”

Wormbesmetting
Meer binnen staan betekent minder zonlicht. Onder in-

vloed van zonlicht wordt vitamine D aangemaakt. Een 

tekort daarvan veroorzaakt bij mensen Rachitis, oftewel 

Engelse ziekte. Paarden hebben daar vrijwel nooit last 

van omdat ruwvoer ook vitamine D bevat, dus als ze 

daar genoeg van krijgen is er niets aan de hand. 

Bij mensen is echter ook aangetoond dat gebrek aan 

daglicht depressies kan veroorzaken. Het is niet denk-

beeldig dat dit op paarden ook zo’n effect heeft.

Het is wel belangrijk om uit te zoeken of geen sprake 

is van een wormbesmetting. Hinnen: “Vooral tegen het 

einde van de zomer worden vaak meer paarden samen 

op een landje gezet om het laatste gras op te eten. Of 

ze zijn veel op concours geweest en hebben daar nog 

wat gegraasd. Dat levert een grotere besmettingskans 

op.” Het is verstandig om de mest te laten onderzoeken, 

zodat tot gerichte bestrijding kan worden overgegaan. 

Informeer hiernaar bij je dierenarts.

Schot hagel
Zit je paard niet helemaal lekker in zijn vel, gaan er 

virussen rond in de omgeving of is jouw paard aan het 

herstellen van een ziekte, dan is het verstandig om 

zijn weerstand op te peppen. Hinnen: “De meeste 

voedingssupplementen zijn bedoeld voor een gerichte 

toepassing, bijvoorbeeld omdat een paard zenuwachtig 

Buiten is het nat en koud. De R zit in de maand, virussen gaan rond. Paarden staan meer 
of permanent op stal en in plaats van gras eten ze hooi en kuil. Het Pavo GroomingTeam 
krijgt in de winterperiode regelmatig vragen over paarden die niet lekker ‘in hun vel’ zitten. 
Ze zijn eerder moe, lusteloos en de vacht is dof, zonder aanwijsbare oorzaak. Hoog tijd om 
de weerstand een flinke opkikker te geven.

In deze serie artikelen worden actuele 

voedingsvragen of onderzoeksresultaten 

rondom voeding van paarden besproken. 

Pavo VoerAdvies bestaat uit verschillende 

specialisten met veel praktische en 

wetenschappelijk kennis. 

Ook uw eigen vragen kunt u kosteloos 

aan Pavo VoerAdvies voorleggen. 

Bel 0900-paarden (0900-7227336) of 

stel uw vraag via e-mail: 

voeradvies@pavo.net
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is of omdat zijn hoeven brokkelig zijn. Pavo HealthBoost 

is echter veel breder, dat kun je beschouwen als een 

‘manusje van alles’.” Het middel is speciaal ontwikkeld 

ter bevordering van de weerstand, als een paard zonder 

aanwijsbare oorzaak niet optimaal is of slecht herstelt van 

een ziekte. Daarnaast is het ook erg goed voor oudere 

paarden. “Het bevat alle vitaminen, inclusief vitamine 

C, dat een belangrijke functie heeft bij de opbouw van 

weerstand. Paarden die ziek zijn geweest of veel stress 

hebben, hebben daar echt behoefte aan. Daarnaast zit-

ten er mineralen, sporenelementen, lecithine, gistculturen 

en omega vetzuren in. Je kunt het eigenlijk vergelijken 

met een schot hagel, want het pakt alles aan. Het gaat 

ook bloedarmoede tegen.” 
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Tips tegen een winterdip:
•	 Zorg	dat	je	paard	liefst	permanent	iets	te
  knabbelen heeft, zoals (arm) ruwvoer, 
 bijvoorbeeld oud hooi (in water geweekt 
 tegen het stof), vers stro of (niet giftige)
  takken.
•	 Leg	het	ruwvoer	(liefst	twee	soorten)	op	
 verschillende plaatsen in zijn box, zodat je
  paard gaat rondscharrelen.
•	 Geef	het	ruwvoer	minimaal	in	drie	(liefst		 	
 meer) voerbeurten, goed verdeeld over 
 vierentwintig uur; zorg dat een paard niet   
 langer dan zes uur zonder iets te knabbelen  
 staat.
•	 Geef	Pavo	DailyPlus	door	het	krachtvoer,	
 zodat je paard er meer op moet kauwen en  
 langer over doet.
•	 Sommige	paarden	vinden	speeltjes	of	een			
 (onbreekbare) spiegel leuk.
•	 Zorg	dat	je	paard	zijn	buurman/vrouw-en	op		
 stal kan zien en liefst ook aanraken, maar let  
 er wel op dat ‘vriendjes’ naast elkaar komen  
 te staan.
•	 Haal	je	paard	zo	vaak	als	mogelijk	uit	de	stal.		
 Niet alleen om te trainen, maar ook voor   
 een wandeling of een poetsbeurt.
•	 Geef	je	paard	een	opkikker	voor	zijn	weer-		
 stand, bijvoorbeeld Pavo HealthBoost.

Ho r semansh ip  shopping

HorsemanShop

Integraal consult
Wanneer we met ons paard rijden, dan zijn er allerlei facetten 

die met elkaar samenhangen en invloed hebben op elkaar. 

Het paard, de ruiter, het harnachement, de communicatie en 

de omgevingsfactoren vormen samen één geheel. Daarom 

kan het heel zinvol zijn om vanuit verschillende disciplines 

naar de combinatie te kijken. Deze holistische benadering 

vindt plaats tijdens het integraal consult van Per Mi Cavallo.  

Meer info is te vinden op de website: 

https://permicavallo.nl/integraal-consult.php

Equi-Magic
       paardenvoer
Je paard gezond in balans, paardenvoer zoals het bedoeld 

is. Veel ruwvezel, kruiden, vitaminen en mineralen. Een 

compleet ‘krachtvoer’ met als basis ruwvezel, laag in 

zetmeel, bevat alleen spelt als graan. Energie uit zuivere 

lijnzaadolie. Advies: 

minimaal 100 

gram per 100 kg 

lichaamsgewicht, 

maximaal 200 

gram per 100 kg 

lichaamsgewicht. 

Bij Equi-Magic kan 

je ook terecht voor 

voeradvies. 

Per baal € 15,95  www.equi-magic.nl

Sidepull neusriem
Deze sidepull neusriem  is eenvoudig aan je gewone 

hoofdstel te bevestigen zodat je eens bitloos kunt 

rijden! Groot voordeel van onze sidepull neusriemen 

is dat ze steviger zijn dan vele anderen, vanwege de 

kern die er doorheen 

gehaald is. Zo voorkom je 

vervelende irritaties op de 

neus van het paard.

€ 15,50

www.horsebeads.eu

Paarden hebben bij voorkeur gedurende de hele dag 

beschikking over ruwvoer. Om er voor te zorgen dat 

de paarden altijd een ruime voorraad ruwvoer ter 

beschikking hebben kun je een weidehooiruif met 

dak in de weide of paddock plaatsen. Deze versie

is inclusief een beschermrand voor het dak, wel zo 

veilig. Er is voldoende plaats voor 12 paarden. 

Letterlijk ijzersterk en een lange levensduur!

Kijk op www.bedafstallenbouw.nl

Hooi ruif
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Veel voorkomende wintervirussen:
• Rhinopneumonie is één van de bekendste luchtwegin 

 fecties, die bij verminderde weerstand de kop opsteekt. 

  Er zijn verschillende varianten van het Equine Herpes  

 Virus (EHV) dat het veroorzaakt. EHV 4 komt het   

 meest voor, vrijwel alle paarden zijn daar al eens 

 mee in aanraking gekomen. Het geeft milde verkoud- 

 heidsverschijnselen, snotterigheid, verminderde eetlust, 

  opgelopen benen en soms enige koorts. De andere   

 EHV typen kunnen gevaarlijker zijn.

• Equine Viral Arteritis (EVA) geeft een lichte verkoud-  

 heid, die soms gepaard gaat met dikke benen. Er zijn 

  paarden die het hebben zonder dat je het merkt, 

 anderen hebben er meer last van, maar ernstig is het

  bijna nooit. Bij een goede weerstand herstelt een paard  

 er meestal snel van.

• Influenza is een ernstige vorm van griep die gepaard  

 gaat met hoge koorts en hoesten. Omdat alle sport-  

 paarden ertegen worden ingeënt komt het gelukkig   

 zelden voor.


