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De beste check voor
Met het nieuwe GD Horse care
gezondheidspakket zijn gebreken bij
een paard snel, eenvoudig en relatief
goedkoop op te sporen en kunnen
vervelende aandoeningen worden
voorkomen. Zo’n jaarlijkse ‘apk’ is
beter dan genezen.

eigenaren van paarden zien niet altijd of hun paard gezond
is en vragen zich voortdurend af ‘Doe ik het wel goed?’ Veel
aandoeningen worden pas laat ontdekt, zoals spierbeschadiging, lever- en nieraandoeningen en ontstekingen. een goede
gezondheidscheck kan dit voorkomen.

Mestonderzoek en bloedanalyse
Het GD Horse care gezondheidspakket biedt zekerheid. Zo bevat het pakket onder andere mestonderzoek en een bloedanalyse. Het mestonderzoek is speciaal bedoeld om te bekijken
of het paard last heeft van maag- en darmwormen. Bloedmonsters worden geanalyseerd op tekorten aan mineralen,
lever-, nier- en spierwerking en op ontstekingen.
Het mestmonster kan men zelf afnemen. Alle benodigdheden
en een duidelijke uitleg zitten in het pakket. Men kan het
ook door de dierenarts laten doen. Dat geldt zeker voor de
bloedtest. De dierenarts stuurt vervolgens de monsters naar
de GD.
De analyseresultaten worden van een praktisch advies voorzien en via mail of post naar de eigenaar teruggekoppeld.
Die weet zo precies hoe het met zijn of haar paard gesteld
is. ook de dierenarts ontvangt de uitslag van de onderzoeken en kan daardoor waar nodig een goed en verantwoord
behandeladvies geven.

Persoonlijke pas
Het gezondheidspakket omvat een persoonlijke pas met een
uniek klantnummer. Via de website www.gd-horsecare.nl
heeft men zo altijd inzicht in het onderzoek naar de gezond-
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een gezond paard
heid van het paard. Daarnaast ontvangt men twee keer per
jaar het magazine GD Paard en minimaal vier keer per jaar
een digitale nieuwsbrief met allerlei informatie over welzijn
en gezondheid van paarden. De pas geeft in feite toegang
tot een nieuw kennisnetwerk op het gebied van paarden
gezondheid.

Jaarlijkse ‘apk’
Het gezondheidspakket komt niet zomaar uit de lucht vallen.
Het is pas uitgegeven na een uitgebreid en representatief
marktonderzoek. Via diverse media is een brede doelgroep
aangesproken. Daaruit kwamen reacties terug van meer dan
4500 respondenten. De resultaten zijn bovendien voorgelegd
aan een klankbordgroep van paardenhouders, aangevuld met
diverse partners uit de sector zoals EFO en Pavo. Ook die
groep was enthousiast over het idee van zo’n jaarlijkse ‘apk’.

Bestellen
Het GD Horse care gezondheidspakket is eenvoudig te bestellen via www.gd-horsecare.nl. Daar staat verder ook alle
informatie over het gezondheidspakket.

Wormonderzoek
Het GD Horse care gezondheidspakket bevat alles wat
men nodig heeft bij de monstername, zoals handschoenen en zakjes waarin de mestmonsters worden
opgestuurd. Maar ook een boekje met een handleiding
en een uitleg over het hoe en op welke elementen het
mestmonster in het lab wordt onderzocht. De GD kijkt
onder andere naar de effectiviteit van de gevolgde
ontwormstrategie. Daarnaast beschrijft het boekje alles
over het opstellen van een ontwormplan, met welke
soorten wormen het paard in aanraking kan komen en
wat de symptomen van een eventuele besmetting zijn.
Bovendien bevat het pakket een te volgen weideschema,
waardoor de kans op worminfecties veel kleiner wordt.

Bloedtest
Het bloedmonster van het betreffende paard wordt via
de dierenarts in het GD-lab zeer uitgebreid getest op de
invloed van tekorten aan mineralen op de lever-, nieren spierwerking. Ook wordt getest op de aanwezigheid
van kwalijke ontstekingen die tot vervelende aandoeningen kunnen leiden, op het rode en witte bloedbeeld en
op het eiwitspectrum.
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