
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Paard   
Voorjaar 2018  

Beste paardeneigenaar, 
Het voorjaar is er weer, tijd voor een nieuwe  paardennieuwsbrief. 
 

 Mestonderzoek bij paarden 
Het weideseizoen is weer aangebroken. 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 is het verstandig uw paard te 
ontwormen. Wanneer u dit doet voordat de paarden op de weide komen dan 
voorkomt u een ernstige weide besmetting met 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. Omdat wij mestonderzoek 
belangrijk vinden bieden wij het  tot het einde van deze maand met 10% korting 
aan! 
 

 Basisvaccinatie 
Wist u dat een basisvaccinatie met 3 keer vaccineren nog een betere 
bescherming geeft? 
Het schema hiervan is als volgt: 

 eerste 2 vaccinaties met 4 weken tussentijd 
 5-6 maanden later een 3e vaccinatie 

 
Hierna zijn de paarden voor 12 maanden beschermd en moeten ze jaarlijks 
worden gevaccineerd voor een goede afweer. Het is nog geen officiële 
wedstrijdseis maar de informatie wilden we u niet onthouden. 
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 Gezondheidscheck 
Twijfelt u wel eens aan de gezondheid van uw paard of pony of heeft u een intensief 
wedstrijd programma voor de boeg? 
Het is mogelijk om uw jaarlijkse vaccinatie van uw paard te combineren met een 
gezondheidscheck voor slechts €10,-. (Uiteraard is het ook mogelijk om zonder 
vaccinatie een gezondheidscheck te laten uitvoeren.) 
 
Er zal een algemeen onderzoek worden uitgevoerd op uw paard waarbij onder 
andere zal worden gekeken naar de lymfeknopen, slijmvliezen, conditietoestand, 
bespiering en de hoeven. Ook zal het hart en de longen worden beluisterd. Eventuele 
(gevonden) problemen zullen worden besproken. 

 
 Gebitsbehandeling 

We adviseren om regelmatig het gebit na te laten kijken van uw paard. Maakt uw 
paard proppen, vermagert hij of is er verzet bij het rijden en heeft u het idee dat er 
pijn is? Denk dan ook zeker aan problemen met het gebit en laat dit controleren.  
We maken gebruik van een mooie elektrische set waardoor we veel vollediger het 
gebit kunnen behandelen. Over het algemeen ervaren paarden de elektrische set 
ook als minder vervelend dan een handmatige set doordat er een gelijkmatigere druk 
op het gebit is.  
 

 Droes 
Droes is een ziekte waar paarden erg ziek van kunnen zijn. Symptomen als koorts, 
vergrote keellymfeknopen en hoesten kunnen aanwezig zijn maar soms laten ze ook 
maar weinig verschijnselen zien waardoor het stellen van de diagnose soms lastig is. 
Juist die paarden die weinig laten zien vormen een risico voor verspreiding van de 
ziekte. Een deel van de paarden blijft na het doormaken van de infectie drager. Deze 
paarden vormen ook een risico voor de verspreiding. Om de diagnose van droes vast 
te stellen kan er een neuwsswab worden genomen die vervolgens wordt opgestuurd. 
Daarbij zijn er 2 mogelijkheden; het onderzoek voor standaard tarief waarbij u met 
een paar dagen uitslag heeft of het (iets duurdere) spoedonderzoek waarbij de 
volgende dag al uitslag is. Het kan fijn zijn om deze vervelende ziekte in ieder geval te 
kunnen uitsluiten.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Alle medewerkers van Dierenartsenpraktijk Flevoland 


