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goed kent. Daarom is het bespreken van de uitslagen met de eigen
dierenarts erg belangrijk.’ Christien Rijpkema van DGC Boven Veluwe:
‘Het is heel goed om bij een paard – zeker bij sportpaarden, oudere
paarden of paarden met vage klachten – op regelmatige basis een
gezondheidscontrole uit te voeren. Bespreek de uitslagen altijd met je
eigen dierenarts.’

‘Sluipmoordenaars opsporen’
Siebren Boerma van PKL Garijp vindt het GD Horse Care-pakket goed
bruikbaar: ‘De uitslagen zijn duidelijk en kwamen op tijd binnen.
Het Horse Care-pakket kan een waardevolle aanvulling zijn bij het
bestrijden van worminfecties. Bij paarden met een lage besmetting kan
het bloedonderzoek waardevol zijn om een larvale besmetting vast te
stellen. Behalve wormen zijn er nog een paar sluipmoordenaars die je
zonder bloedonderzoek niet snel opspoort: lever- en nierproblemen.
Een groot voordeel van het Horse Care-pakket vind ik dat het een
compleet pakket is; met name door het bloedonderzoek.’

GD Horse Care: helft paarden heeft rantsoenprobleem
Al veel paardenhouders maakten gebruik van het GD Horse Care-pakket
om de gezondheid van hun paard te controleren. Bij bijna de helft van
de bloedonderzoeken werden aanwijzingen gevonden voor een
rantsoenprobleem. Deze paarden hadden meestal een tekort of teveel
aan mineralen zoals magnesium en vitamine E. Magnesium is heel
belangrijk voor de bot- en spierfunctie en vitamine E is een belangrijke
antioxidant: een beschermer en hersteller voor beschadigde cellen. Een
tekort aan een van deze stoffen wil niet altijd direct zeggen dat er een
probleem is, maar het is goed om dit met een dierenarts te bespreken
en samen het rantsoen te bekijken. Bij 30% van de ingezonden
mestmonsters werd een wormbesmetting gevonden. Uit het onderzoek
blijkt dat rode bloedwormen het vaakst aangetoond worden. Verder
werd bij een aantal inzendingen geen wormeieren in de mest gevonden, maar wees het bloedonderzoek wel op een infectie met larven.
Hieruit blijkt dat de combinatie van bloed- en mestonderzoek zinvol is
om een goed beeld te krijgen van eventuele wormbesmettingen.

‘Regelmatige
gezondheidscontrole
heel belangrijk’
‘Een paard dat uiterlijk gezond lijkt, kan toch wat onder de leden hebben’, zegt Lotte de Kreek, dierenarts van
De Kreek in Ede. Voor De Kreek reden om het GD Horse Care-pakket voor haar eigen paard te gebruiken. En hoewel
haar paard gezond leek, bleek er sprake van een leverbotinfectie. Ook andere dierenartsen onderstrepen het belang
van preventief onderzoek naar de gezondheid van paarden.
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Marleen den Hartog van DAP Dokkum: ‘Voor een optimale prestatie
moet een paard goed in zijn vel zitten. Het duurt soms best lang
voordat een paard na ziekte op het oude niveau is. Daarom is het
belangrijk om samen met je eigen dierenarts het dier af en toe na te
kijken. Met het klinisch beeld, een gebitscontrole en het bloed- en
mestonderzoek van het GD Horse Care-pakket is het paard op de meeste
problemen onderzocht.’ Collega Theo Bruggelink vult aan: ‘De kracht
hiervan is dat het paard helemaal wordt bekeken, zowel van buiten als
van binnen. Zonder het paard gezien te hebben kun je aan alleen
mest- en bloedonderzoek geen conclusie verbinden. Met dit totaal
pakket kunnen problemen aan het licht komen en daar is het paard erg
mee geholpen.’

Vraag uw dierenarts naar meer informatie over GD Horse Care,
kijk op www.gd-horsecare.nl of bel met 0900-1770.

GD Horse Care werkt samen met de volgende partners:

Verrassende uitslagen
Bert Wichers van DAP Wichers Dedemsvaart, ook paardeneigenaar, vond
de uitslagen van het preventieve gezondheidsonderzoek erg verrassend.
‘Bij een aantal dieren kwam een uitslag tevoorschijn die aan de
buitenkant niet te zien was. De uitslagen geven duidelijk aanleiding
om specifiek individuele maatregelen te treffen of zelfs op koppelniveau zaken aan te passen. Het is wel gebleken dat interpretatie van
de uitslag alleen goed mogelijk is als je ter plaatse de omstandigheden
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