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GD Horse care pakket

Neemt ongerustheid weg
De tienjarige sportpony Narco zat niet zo lekker in zijn vel. Reden voor Janneke Schuurmans uit het Friese
Idaard om het GD Horse care pakket aan te schaffen. Sietske van Breugel uit Enschede leek het een goed
idee om haar 23-jarige Adonis ook eens te laten testen, om er zeker van te zijn dat alles in orde was.
Het liep al tegen de zomer, maar Narco had nog steeds een dik pak
haar en was gauw moe. In overleg met haar man, die dierenarts is,
bestelde Janneke Schuurmans via www.gd-horsecare.nl het pakket,
dat bestaat uit een bloedtest en een mestonderzoek. Het kost 125
euro. ‘Het lijkt misschien veel geld, maar je wilt toch de zekerheid
dat er niets mis is. De testen die binnen het GD Horse care pakket
worden gedaan zijn het meest compleet. Je krijgt dus beslist waar
voor je geld. Ik kan me voorstellen dat mensen aarzelen. Je krijgt
alleen een doos met wat zakjes en enveloppen opgestuurd. Dat lijkt
weinig, maar het gaat natuurlijk om die testen, daar gaat het geld in
zitten. Je zou dat misschien ook rechtstreeks via een dierenarts
kunnen doen, maar het pakket biedt alles in één, dan heb je de
meest belangrijke aspecten in één keer bij de kop. Ik denk dat het
vollediger en dus uiteindelijk goedkoper is.’

Geruststelling
In het pakket zit een duidelijke handleiding hoe de monsters moeten
worden genomen en opgestuurd. Toch pleegde Janneke nog even een
telefoontje met de GD. ‘Er stond dat we mest in een doosje moesten
doen en dan in een bijgeleverde envelop. Maar dat paste helemaal
niet. Ik heb daarover gebeld en we konden het ook zonder envelop
opsturen.’ Tot haar verrassing kreeg ze al na twee dagen uitslag van
het mestonderzoek. Dat was helemaal in orde. Het bloedonderzoek
liet iets langer op zich wachten. Hieruit bleek dat de bloedwaarden
van Narco ook goed waren. De ruin knapte gelukkig vanzelf op en zat
in augustus weer mooi glad in het haar.
Ondanks dat er niets uitkwam, is Janneke Schuurmans blij dat ze het
GD Horse care gezondheidspakket heeft gebruikt. ‘Je wilt toch zeker
weten dat er niets ernstigs aan de hand is. Narco loopt Z2 dressuur
en L springen met mijn dochter. We zijn zuinig op hem, hij krijgt
alles wat hij nodig heeft aan vitaminen en mineralen. Maar je weet
nooit of er iets sluimert waardoor hij het niet goed opneemt. Dan is
het fijn als je door zo’n pakket wordt gerustgesteld.’

Problemen voorkomen
Hoewel Adonis op het oog in blakende gezondheid verkeert, vroeg
ook Sietske van Breugel het GD Horse care pakket aan. ‘Ik werk bij
een dierenkliniek, daar kwam ik informatiemateriaal van de GD
tegen. Omdat mijn pony al enigszins op leeftijd is en ik door mijn
werk weet dat je veel leed kunt voorkomen door er op tijd bij te zijn,
leek het me verstandig de mest- en bloedonderzoeken te laten doen.’
Ze was enthousiast over het pakket. ‘Het zag er gelikt uit en ik vond
de informatie erg duidelijk. De prijs was voor mij geen bezwaar. Ik
weet wat laboratoriumonderzoek kost. En je bezuinigt toch niet op
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de gezondheid van je paard?’
Een dierenarts nam bloed af en nam ook het mestmonster. ‘Ze heeft
er zo’n lange handschoen voor gepakt en het daarin opgestuurd.’
Binnen een week had Sietske al reactie. Ze werd tevens gebeld door
de dierenarts die de monsters had genomen en een kopie van de
uitslag had ontvangen. De GD doet dat standaard, zodat er deskun
dige uitleg kan worden gegeven, indien nodig gekoppeld aan een
advies. En in geval van Adonis bleek dat nodig. Er waren aanwijzin
gen voor een lichte wormbesmetting. En hij scoorde aan de lage
kant op sommige mineralen. ‘Ik was verbaasd, maar eigenlijk ook blij
dat ik het wist. De test was dus niet voor niets.’ Adonis kreeg een
wormenkuur. In overleg met de dierenarts werd besloten het
rantsoen nog even zo te laten. ‘Hij krijgt een kilo brok voor
recreatiepaarden per dag, dat moet genoeg zijn. En volgens de boer
waar hij staat, eet hij elke dag keurig zijn bak leeg. Voor alle
zekerheid laat ik nog een test doen, om te kijken of het is verbeterd.’
Sietske overweegt om jaarlijks het GD Horse care gezondheidspakket
te kopen. ‘Een prima manier om de gezondheid in de gaten te
houden. Echt een aanrader voor iedere paardenhouder.’
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