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Beste paardeneigenaar, 

We hebben de zomer weer achter ons gelaten.  De tijd van twijfelen over wel of 
geen deken, wel of niet opstallen is weer aangebroken. Tijd voor wat 
nieuwsberichten van uw dierenartsen. 
 
 

Wat kunnen wij voor u betekenen 

U kunt bij ons terecht voor: 
• Entingen/Chippen 
Entingen en chippen voeren wij op locatie uit.  Ook bestaat de mogelijkheid om 
(op afspraak) naar de kliniek te komen, u spaart dan een visite uit.  
• Elektrische gebitbehandelingen 
Wij voeren gebitsbehandeling elektrisch uit.  Paarden worden standaard  tijdens 
de behandeling gesedeerd. 
• Castratie 
Castratie vindt onder algehele narcose, dus liggend, plaats op locatie 
• Behandeling zieke dieren 
Uiteraard kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bij ons terecht met uw zieke  
paard. 
 

In de wei of op stal? 

 
Wanneer het kouder wordt in Nederland is het naar onze mening beter om 
paarden 's nachts op stal te zetten. De weides zijn kwalitatief minder in de herfst 
en winter periode. Door de koude nachten hoopt suiker op in het gras wat voor 
paarden met overgewicht of aanleg voor hoefbevangenheid niet goed is. 
Daarnaast wordt vaak meer  zand opgenomen. Andere problemen die optreden 
zijn overmatige opname van eikels en atypische myopathie door zaden en 
bladeren van de esdoorn. 
Wanneer uw paard in de nacht kan blijven eten door bijvoorbeeld opname van 
wat stro en hooi, blijft het maag-darmstelsel goed actief. Hierdoor is de kans op 
allerlei vervelende aandoeningen minder groot, denk hierbij aan; zand koliek, 
spierbevangenheid, hoefbevangenheid en intoxicaties. 
Het paard dag en nacht buiten is natuurlijk een mooie gedachte qua beweging, 
echter gezien ons klimaat in Nederland niet in alle gevallen de juiste keuze. Heeft 
u vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.. 
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COLOFON: 

 

ADRES 

Gildenveld 76 

3892 DJ 

Zeewolde 

 

TELEFOON:  

036-5221521 

 

FAX: 

036-5226060 

 

MAIL: 

info@dapflevoland.nl 

 

WEBSITE: 

www.dapflevoland.nl 

 

DOORBELLEN VISITES 

EN AFSPRAKEN: 

Maandag t/m 

donderdag: 

8.00-17.00 uur, 

18.15-19.30 

Vrijdag: 

8.00-17.00 

 

(Voor 9.00 uur gebeld 

zelfde dag nog terecht) 

 

SPOEDGEVALLEN 

24/7 bereikbaar op  

036-5221521 
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Gebitsbehandeling  

 
Onze tandenset is sinds afgelopen jaar uitgebreid met een specialistische dremel. 
Deze dremel stelt ons in staat om de kiezen nog beter te kunnen vijlen, wanneer er 
bijvoorbeeld ruwvoer tussen de elementen blijft zitten. De kwaliteit van de 
behandeling is hier aanzienlijk mee vooruit gegaan.   
 
 

Tips met vuurwerkangst 

 
Probeer in aanloop naar de jaarwisseling zo rustig mogelijk over te komen na het 
horen van een knal. Negeer de knal en doe of er niets aan de hand is. Hoe rustiger u 
zelf bent, hoe rustgevender dit is voor uw paard. Wanneer er veel vuurwerk wordt 
afgestoken in de buurt van de stal, vraag dan omwonenden rekening te houden met 
uw paard. Probeer de dagelijkse routine zo veel mogelijk vast te houden. Paarden 
zijn gewend aan de dagelijkse routines en dit geeft hen rust. Uw paard opstallen 
zorgt vaak voor meer onrust, u kunt wel de buitenritjes vervangen door wandelingen 
in de bak, liefst samen met een ander (rustig) paard. 
Zorg tijdens de jaarwisseling voor genoeg afleiding. Dit kan door het aanzetten of 
aanlaten van de radio. Wanneer uw paard niet gewend is aan de radio, laat uw paard 
dan vanaf nu wennen. Meer afleiding kan verzorgd worden door het geven van extra 
hooi. Verdeel het over meer momenten en meerdere plekken in de stal. Laat het 
licht aan op stal zodat eventuele lichtflitsen van vuurwerk zo min mogelijk zichtbaar 
zullen zijn voor het paard. 
Bij extreme vuurwerkangst  kunnen wij samen met u kijken of we naast 
bovenstaande maatregelen gebruik moeten maken van rustgevende middelen. 
 
 

Ontwormen van paarden in het najaar 

 
Normaal gesproken adviseren wij u te ontwormen op basis van mestmonsters. 
Mestmonsters neemt u in het voorjaar, voordat uw paard op de wei gaat en daarna 
nog drie keer gedurende het weideseizoen. 
In de darmwand ingekapselde larven (cyathostominae), horzellarven en  lintworm 
kunnen wij echter niet aantonen in het mestmonster. Daarom adviseren wij in 
sommige gevallen  in het najaar te ontwormen met een breed ontwormingsmiddel. 
Neem contact met ons op om te bekijken of dat voor uw paard ook nodig is.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
Team Dierenartsenpraktijk Flevoland 
Barend ten Voorde Annemiek Veenkamp Marianne v. Ekeris 
Annette Bogtstra Sjaak den Hartogh Hilde Geels 
Maartje Kramer  Jaap Mulder    

http://www.dapflevoland.nl/

