Verzorging bij hoefaandoeningen
Hoeven zijn erg belangrijk voor een paard. Daarom moet er bij hoefproblemen
snel en adequaat opgetreden worden.
Rotstraal
Vuil in de straalgroeve kan aanleiding geven tot rotstraal. Rotstraal stinkt, een
vieze vloeistof komt uit de straalgroeven. De straal is zacht en onregelmatig
verschrompeld. Meestal begint het in de middelste straalgroeve. Dat wordt een
diepe spleet die zich voortzet in de balgroeve. Deze laatste is dan ook erg
vochtig. Vervolgens breidt het rottingsproces zich uit over de gehele straal.
Hierdoor gaat je paard of pony gevoelig lopen en krijgt soms zelfs dikke benen.
Hoge verzenen, klemhoef en te nauw beslag werken rotstraal in de hand.
Je moet allereerst de oorzaken wegnemen. Dit betekent in ieder geval veel
beweging, zo stimuleer je de doorbloeding van de hoef. Daarnaast moet je de
omgeving goed schoon en droog houden.
Als de oorzaken verholpen zijn moet de aangetaste straal genezen worden. Van
een slechte straal moet je alle losse delen afsnijden. Laat dit door een
gecertificeerde hoefsmid doen. Hierna moet je de straal insmeren met
opdrogende middelen, bijvoorbeeld met teer of egyptische zalf. Dit is makkelijk
op te brengen met een harde verfkwast. De straal- en balgroeve kun je
behandelen door stukjes watten of jutte in teer te drenken en deze flink diep in
de groeve te duwen. Dit moet je enkele keren per week herhalen. Vraag hiervoor
een gecertificeerde hoefsmid. Deze heeft hier veel ervaring mee.
Standcorrecties
Afwijkende beenstanden zijn slecht voor de gangen en belasting van de
gewrichten. Ze kunnen ontstaan door verkeerd afslijten of in aanleg aanwezig
zijn. Standcorrecties kunnen het beste vanaf jonge leeftijd worden uitgevoerd.
Met veulens van twee weken oud kun je al beginnen. Wekelijks een dun laagje
weg raspen of snijden aan de niet afgesleten zijde van het hoefje kan wonderen
verrichten. Vraag een gecertificeerde hoefsmid om dit te doen. Controleer de
stand regelmatig, ook bij veulens die wel recht staan. Vooral tijdens droge
perioden op harde grond is een controle van de beenstanden geen overbodige
luxe.
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