Voorkomen van ziektes
Je kunt zelf een aantal maatregelen nemen om de kans op ziekte bij je paard te
verkleinen. Houd in ieder geval altijd in de gaten of je paard er slecht of ziek
uitziet.
Worminfecties voorkomen
Wormen kunnen je paard ziek maken. Dit wordt een worminfectie genoemd. Als
de infectie nog niet zo ernstig is, ziet het paard er minder goed uit. Het heeft een
doffe vacht en is sloom. Het gevaar zit ‘m er in als de infectie groter wordt en
langer duurt: een paard kan dan koliek krijgen. Het is daarom belangrijk dat je
een worminfectie op tijd herkent en laat behandelen. Je kunt de kans op
worminfecties verkleinen door paarden in een niet te grote groep in een schone
wei en stal te zetten. Er is steeds meer resistentie van wormen tegen
ontwormingsmiddelen. Bepaal daarom regelmatig of een paard al ontwormd
moet worden of niet. Je kunt hiervoor hulp krijgen via de website
Parasietenwijzer:
http://www.parasietenwijzer.nl/Paard/Intro_Paard.html
Luchtweginfecties voorkomen
Een luchtwegontsteking is een ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen.
Hierdoor wordt het slijmvlies prikkelbaar en kan er minder zuurstof uit de lucht
worden opgenomen. Je paard gaat dan heel nadrukkelijk ademen, kan hoesten
en het uithoudingsvermogen van je paard wordt minder. Je kunt dit voorkomen
door het paard te laten inenten tegen virusinfecties. Het beste is om je paard
eerst een basisinenting te geven. Dat zijn twee injecties in een periode van zes
tot acht weken. Daarna moet je je paard afhankelijk van het vaccin één of twee
keer per jaar laten inenten.
Ook is het belangrijk dat de stal van je paard ruim, fris, schoon en tochtvrij is en
dat het hooi of kuilvoer stofvrij is. Na een inspanning is het beter ervoor te
zorgen dat je paard niet bezweet en/of warm in de stal staat. Als je paard
verkouden lijkt te zijn, zorg er dan voor dat het actieve rust en tijd heeft om
volledig te herstellen.
Tetanus voorkomen
Tetanus of klem is een ziekte die leidt tot verkramping van de spieren over het
hele lichaam. Vaak overlijdt het paard eraan. Je kunt een tetanusinfectie
voorkomen door je paard jaarlijks te laten inenten tegen tetanus. Het is ook
verstandig zelf iedere vijftien jaar een inenting tegen tetanus te halen bij je
dokter als je dagelijks met je paard omgaat. Als je zelf een grote wond hebt, is
het verstandig om direct een tetanusinjectie te halen.
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