Wat te doen bij ziekte
Bij de onderstaande ziekten is het verstandig dat je direct de hulp van een
dierenarts inroept, ook als je twijfelt of er iets aan de hand is.
Koliek
Koliek is buikpijn bij het paard. Je herkent het, doordat je paard onrustig is en
veel naar zijn buik kijkt of slaat, rolt of op zijn rug gaat liggen. Als het er ernstig
uit ziet of langer dan dertig minuten duurt, roep dan de dierenarts. Het paard
kun je het beste in een grotere ruimte zetten, zoals een binnenbak of een
paddock. Het kan zich dan niet verwonden als het gaat rollen of op zijn rug gaat
liggen. Koliek kan komen door worminfecties, darmkrampen, plotselinge
veranderingen in de voeding of doordat je paard het voedsel slecht of langzaam
verteert.
Het paard is kreupel
Als je paard plotseling kreupel loopt, bekijk dan direct of er geen vreemd
voorwerp in de zool van de hoef zit. Als dat er wel is, moet je dit direct
verwijderen. Onthoud de plaats, de richting en de diepte waarmee het voorwerp
in de hoef zat en geef dat door aan de dierenarts. Als je geen vreemd voorwerp
ziet en niet weet waar de kreupelheid vandaan komt, neem dan ook contact op
met de dierenarts.
Het paard beweegt moeizaam
Als het paard zich bijna niet kan bewegen, waarschuw dan de dierenarts. Het
paard kan in zo'n geval bijvoorbeeld hoefbevangenheid, spierbevangenheid
(maandagziekte), of tetanus (klem) hebben.
Verwondingen
Als je paard een heftig bloedende wond, een open huid of wonden aan de buik of
borst of in de buurt van de ogen heeft, is snelle hulp van een dierenarts
noodzakelijk. Smeer zelf niets op de wond, maar dek de wond af met een schone
doek of bandage. Schoon spoelen met water kan niet direct kwaad.
Plotselinge gedragsveranderingen
Als je paard zich plotseling vreemd gedraagt, neem dan contact op met de
dierenarts. Kenmerken van een 'zich anders gedragend paard' zijn: het wil niet
meer eten, krijgt plotseling bulten op zijn lichaam, krijgt dikke benen of
zwellingen of gaat kreupel lopen.
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