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Maagzweren, een serieus probleem?
In februari van dit jaar organiseerde de GD samen met Pavo en Virbac weer een viertal
Klinische Avonden Paard voor paardendierenartsen. Tijdens deze bijeenkomsten in de
regio’s noord, oost, zuid en west stond het thema ‘maagzweren’ centraal.
Klinische kant
Het thema “Maagzweren, een serieus probleem?” werd benaderd vanuit verschillende
invalshoeken. De klinische kant werd belicht
door Marco de Bruijn en door Maarten Boswinkel, beide specialist Inwendige Ziekten
Paard bij resp. Dierenkliniek Wolvega en
Dierenhospitaal Visdonk. Zij constateerden
dat het vóórkomen van maagzweren onder
paarden opvallend hoog is. Het is vooral een
gevolg van een disbalans tussen de verschillende zogeheten beschermende factoren
(zoals EGF uit speeksel) dan wel agressieve
factoren (zoals galzuren). De meest bekende
risicofactor is arbeidsintensiteit. Daarnaast
speelt het rantsoen een belangrijke rol,
evenals medicatie. De symptomen van maagzweren zijn bij de meeste paardenpractici
goed bekend. Al met al zit de oplossing voor
maagzweren vooral in het voorkómen ervan.

tering van een paard kan alleen functioneren
als het paard bijvoorbeeld 60-75% van de
dag laagwaardig ruwvoer eet en gedurende
de dag 5-10 km loopt. In de meest voorkomende huisvestingssystemen zijn er grote
veranderingen noodzakelijk zodat het paard
deze basisbehoeften ook daadwerkelijk kan
uitvoeren. Interessant is dat er een relatie
lijkt te zijn tussen kribbebijten en letsels in
de maag. Er zijn sterke aanwijzingen dat zowel kribbebijten als maagletsels het gevolg
zijn van niet toereikend (voer)management.

Vier C’s
Het onderwerp “Praktijk in uitvoering:
Dierenartsen & Diamanten!” werd met passie
behandeld door Roeland Wessels, strate-

Machteld van Dierendonck

gisch adviseur bij St. Anna Advies. Aan de
hand van praktijkvoorbeelden leerde hij de
aanwezige dierenartsen hun klanten beter te
herkennen en te bedienen. Dit met als doel
om samen meer rendement te behalen. Zowel
voor dierenartsen als voor diamanten zijn de
vier C’s van belang, de zogenaamde Diamondstandard. Bij diamanten zijn dit Carat,
Cut, Color en Clearity. Voor dierenartsen gaat
het om Clients, Clinical Skills, Commerce en
Communication.

Marco de Bruijn

Stress
Machteld van Dierendonck gaf op het thema
haar visie vanuit het standpunt van welzijn.
Ze is klinisch etholoog gespecialiseerd in
paard en werkzaam bij Equus Research, de
Faculteit Biologie en de Faculty of Veterinary
Science te Sydney. Welzijn beschreef zij als
een balans tussen positieve en negatieve
ervaringen: uitdagingen, plezier en stress.
Als een paard chronische stress ervaart,
kunnen maagzweren het gevolg zijn. Van
Dierendonck ging vooral in op de vraag wat
stressfactoren zijn voor paarden. De spijsver-

De spijsvertering van een paard kan alleen functioneren als het
paard bijvoorbeeld 60-75% van de dag laagwaardig ruwvoer eet
en gedurende de dag 5-10 km loopt.
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