
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Paard    

Voorjaar 2019 
 

 

Beste paardeneigenaar, 
De lente is begonnen, tijd voor een nieuwe paardennieuwsbrief. 
 

• Mestonderzoek bij paarden is belangrijk 
 Als straks de weides weer wat droger zijn zullen meerdere mensen weer het 
paard in de wei gaan zetten. Dit is een belangrijk moment om na te gaan of uw 
paard een wormbesmetting heeft. U kunt hiervoor mest langsbrengen op de 
praktijk waarna wij een ei-telling kunnen uitvoeren in ons laboratorium. Indien 
het mestonderzoek een hoge ei-telling geeft dan adviseren wij u uw paard  te 
ontwormen. Wanneer u dit doet voordat de paarden op de (schone) wei komen 
dan voorkomt u een ernstige weide besmetting. Sommige paarden hebben altijd 
een hoge ei-uitscheiding en andere paarden hebben  geen of nauwelijks ei-
uitscheiding. Individueel mestonderzoek kan meer inzicht geven hierin waardoor 
paarden niet onnodig ontwormd hoeven worden.  
 

• Nieuw: Tetanuscheck 

 De TetaCheck is een test die ontwikkeld is om de tetanusafweer bij paarden te 
controleren. Hiermee kan de vaccinatiestatus van tetanus worden bepaald. Door 
middel van een simpele bloedtest wordt ter plaatse vastgesteld of uw paard nog 
voldoende antistoffen tegen tetanus heeft of dat het paard weer gevaccineerd 
moet worden.   
 Uit onderzoek blijkt dat na volledige tetanusvaccinatie de afweer bij paarden 
meer dan een jaar aanhoudt. Het ene paard zal bijvoorbeeld na 2 
jaar geboosterd moeten worden voor tetanus en het andere pas na 4 jaar. Om 
de entstoffen te beperken voor uw paard kunt u overwegen om de vaccinatie 
voor Influenza los te geven en met behulp van de TetaCheck te bepalen of de 
bescherming voor tetanus nog voldoende is. Deze tetanusvaccinatie kan dan 
eventueel uitgesteld worden waardoor onnodige vaccinatie wordt voorkomen 
en eventuele vaccinreacties worden verminderd. De Tetacheck kan ook ingezet 
worden als er getwijfeld wordt aan de vaccinatiegeschiedenis. 
  
Voor meer informatie of uitleg kunt u contact opnemen met onze praktijk.  
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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) 

 

• Veulenseizoen 
 Het seizoen van de veulens is weer aangebroken. Belangrijk is dat deze veulens  
en de merrie een goede start maken. Er zijn een paar specifieke dingen waar 
goed op gelet moet worden. Ten eerste is het na het veulenen belangrijk dat de 
nageboorte binnen maximaal 6 uur eraf komt. Is na 2 uur de nageboorte van de 
merrie er nog niet af, neem dan contact op zodat we haar met oxytocine kunnen 
behandelen. Merries kunnen erg snel ziek worden als de nageboorte er te lang 
op zit. Wacht dit dus niet af! Een ezelsbruggetje om de start makkelijk te 
onthouden is de 1-2-3-regel; binnen een uur moet het veulen staan, binnen 2 uur 
de nageboorte er af en binnen 6 uur moet het veulen biest gedronken hebben. 
Anders melken en de fles geven. 
 De eerste biest opname is van groot belang. Let goed op of er echt gedronken 
wordt. De vochtbalans kan gemeten worden door het vel boven het oog wat op 
te tillen. Deze rimpel moet vlot verdwijnen anders is er echt sprake van een 
vochttekort. Soms is het uier van de merrie erg op spanning en pijnlijk. Het kan 
dan helpen om de spanning er iets af te melken. Belangrijk is om de temperatuur 
van de merrie goed in de gaten te houden om  een eventuele 
baarmoederontsteking of uierontsteking op tijd op te merken. Bij twijfel, neem 
contact op! Zowel merrie als veulen kunnen snel achteruit gaan.  
 Paarden hebben wisselende drachtlengtes. Een echt te vroeg geboren veulen is 
te herkennen aan een zijdezacht huidje, hangende oren (floppy ears) en een 
slechte zuigreflex. Bij een te vroeg geboren (meestal bij een drachtlengte onder 
de 320 dagen) of erg ziek veulen kunnen we u eventueel doorverwijzen naar de 
veulenbrigade van Universiteit Utrecht of de Lingehoeve waar zeer intensieve 
zorg geboden kan worden.  

 

• Vruchtbaarheidsbegeleiding 
 Heeft u altijd al een veulentje willen hebben of heeft u juist vaker een veulen 
gehad? Tijdens de hengstigheid is er maar een korte periode dat een inseminatie 
succesvol zal zijn. Door middel van regelmatig de merrie te scannen kunnen we 
de rijping van de eicel goed inzichtelijk krijgen en het beste inseminatiemoment 
bepalen. Als de merrie geïnsemineerd is kunnen we controleren of de eicel 
gesprongen is of dat er eventueel een herinseminatie moet plaats vinden. 
Vervolgens kunnen we vanaf 17 dagen na inseminatie controleren of de merrie 
drachtig is. Zodra de merrie hengstig is kunnen we een eerste scanmoment 
afspreken. Voor eventuele vragen rondom de vruchtbaarheid kunt u contact 
opnemen met de praktijk en zal een van onze dierenartsen u te woord staan.  

 

• Informatieve avond 
 Binnenkort zullen we weer een interessante informatieavond organiseren. We 
willen die avond o.a. meer vertellen over wonden. We merken in de praktijk dat 
er nog veel kennis gebracht kan worden over dit onderwerp. Tijdens de avond 
zullen we o.a. ingaan op; wat als eerste te doen bij het ontdekken van een wond, 
de wondgenezing bij paarden in het algemeen, wat wij kunnen bieden voor een 
goede wondverzorging en wat belangrijk is voor een goede nazorg. Hou facebook 
en uw mail in de gaten voor de datum.   

 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Dierenartsenpraktijk Flevoland 

http://www.dapflevoland.nl/

