
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Paard    

Voorjaar 2016 
 

 

 

Beste paardeneigenaar, 

Vanaf augustus 2015 zijn wij weer met veel plezier  begonnen met het 
behandelen van paarden .  Tijd voor wat nieuwsberichten van uw dierenartsen. 
 
 

 Wat kunt u van ons verwachten 

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. De meeste behandelingen kunnen wij op locatie uitvoeren. Wij werken 
samen met Veterinair Paardencentrum Kootwijkerbroek, waar we uw paard naar 
doorsturen als verdere behandeling op een kliniek noodzakelijk is.  
• Keuringen. Wij voeren klinische keuringen op locatie uit. Uitgebreide 
aankoopkeuringen worden uitgevoerd bij het Veterinair Paardencentrum 
Kootwijkerbroek, door erkend keuringsdierenarts B.van Bokhorst,  zodat 
eventuele foto’s direct kunnen worden gemaakt. 
 
 

 Voorstelrondje 

Voor algemene vragen over uw paard kunt u terecht bij dierenarts Annette 
Bogtstra.(a.bogtstra@dapflevoland.nl ). Dierenarts Sjaak de Hartogh heeft zich 
verder toegelegd op de gynaecologie. Wilt u d.m.v echografie het juiste moment 
van dekken bepalen of wilt u scannen of uw paard drachtig is? Dan kunt u het 
beste contact met hem opnemen. (s.denhartogh@dapflevoland.nl) 
Dierenarts Annemiek Veenkamp heeft zich verdiept in de  gebitsverzorging. Met 
volledig nieuwe apparatuur is het gebit van uw paard bij haar in goede handen. 
(a.veenkamp@dapflevoland.nl) 
Ook landbouwhuisdierendierenartsen Maartje Kramer, Jaap Mulder, Barend ten 
Voorde en gezelschapsdierenartsen Marianne v. Ekeris en Hilde Geels helpen u 
graag. 
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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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 Mestonderzoek bij paarden 

 
Binnenkort breekt het weideseizoen weer aan. Het is belangrijk om de mest van uw 
paard(en) te laten onderzoeken op aanwezigheid van wormeieren. Indien het 
mestonderzoek een hoge ei-telling geeft dan moet u uw paard ontwormen. Wanneer 
u dit doet voordat de paarden op de weide komen dan voorkomt u een ernstige 
weide besmetting van de betreffende wormsoort.  
 
Wij beschikken over een eigen laboratorium waar wij mestonderzoeken uitvoeren. U 
kunt een paar verse mestballen van uw paard bij ons aan de balie afgeven of een 
afspraak maken voor mestafname. 
 

  Rhinopneumonie 

 
Op de Maverick Stables in Lelystad is de abortus vorm van Rhinopneunomie 
uitgebroken in de merriestal.  
Rhinopneumonie komt vaak voor: meer dan 90% van de paarden in Nederland heeft 
afweerstoffen tegen EHV-4 en zo'n 30% tegen EHV-1. Meestal gaat het echter om de 
verkoudheids- of de abortusvorm. De neurologische vorm komt slechts incidenteel 
voor en wordt altijd veroorzaakt door EHV-1. De eerste verschijnselen zijn meestal 
een wat slappe staart en ataxie. Vaak blijkt dat het paard vooraf koorts had.  
Een verdacht paard kan snel en goedkoop onderzocht worden op EHV-1. Daarvoor 
nemen wij een monster uit de neus/keelholte.  
De verspreiding van het rhinopneumonie-virus vindt voornamelijk plaats door direct 
en indirect contact tussen paarden of door samen stallen in één ruimte. In principe 
kan het virus ook door de mens via kleren en handen worden overgedragen als deze 
van het ene naar het andere paard gaat. Door goed douchen en schone kleren en 
schoenen kan deze vorm van overbrengen worden uitgesloten. Het passeren van 
paarden op straat of in het bos is dus geen mogelijke bron van besmetting. 
Een bedrijf dat een probleem heeft doorgemaakt met EHV-1  dient minimaal vier 
weken na de laatste koortsaanval contacten met andere paarden te vermijden. 
De besmettingskans van een paard dat een buitenwedstrijd bezoekt, tussen de 
activiteiten op de eigen veewagen of trailer blijft staan en niet in direct contact komt 
met andere paarden,  wordt uiterst gering geacht. Veel paarden dichtbij elkaar bij 
een binnenwedstrijd verhoogt het risico op infectie omdat het virus zich ook over 
korte afstand via de lucht kan verspreiden in kleine ruimtes. Het stallen van een 
paard bij vreemde paarden brengt relatief het grootste risico met zich mee. 
Vaccineren draagt bij aan een vermindering van de ernst van luchtwegklachten en 
leidt ook tot verminderde uitscheiding van virus. Dit werkt echter het beste als alle 
paarden op een bedrijf tweemaal per jaar worden gevaccineerd. Het vaccineren van 
één of enkele dieren op een bedrijf is minder zinvol.   
Vaccineren kan ook tegen de abortusvorm. Hierbij wordt geadviseerd de merries 
driemaal tijdens de dracht te laten vaccineren. Het  is echter goed om u  te realiseren 
dat ook op volledig gevaccineerde bedrijven zowel uitbraken van abortus als ook van 
de neurologische vorm alsnog kunnen voorkomen. 
 
Met vriendelijke groet, uw dierenartsen: 
Barend ten Voorde Annemiek Veenkamp Marianne v. Ekeris 
Annette Bogtstra Sjaak den Hartogh Hilde Geels 
Maartje Kramer  Jaap Mulder 
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