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Dierenarts Anne-Marie Groenveld zet GD Horse care graag preventief in

‘Mineralentekort
   blijft niet verborgen’
Dierenarts Anne-Marie Groenveld heeft steevast een voorraadje GD Horse care-pakketten achter in haar auto staan.
Ze belanden regelmatig bij paardenhouders in de stal. “Met dit bloed- en mestonderzoek houd je niet alleen qua
diergezondheid de vinger aan de pols, maar kom je ook achter de oorzaken van problemen. Zo spoor je snel een
tekort aan mineralen op en kun je heel gericht actie ondernemen.”
“Ik ben helemaal gek van paarden,
verslingerd aan het Westfriese land en kan
onmogelijk stilzitten. Dus ben ik paardendierenarts in Andijk geworden.” AnneMarie Groenveld lacht van oor tot oor
wanneer ze zichzelf voorstelt. Duidelijk is
dat ze zichtbaar plezier heeft in haar vrije
bestaan. Naast plezier heeft Anne-Marie
ook een missie. Ze wil dat de paarden die
ze onder haar hoede heeft, goed in hun vel
zitten, presteren en de eigenaar plezier
geven. “De basis daarvoor is een goede
gezondheid. Maar aan die gezondheid
schort nog wel eens het een en ander, vaak
zonder dat de eigenaar het weet of ziet.”

Preventief doel
Om inzicht te krijgen en te houden in de
gezondheid van een paard, is Anne-Marie
Groenveld een voorstander van de
preventieve gezondheidszorg door regel
matig bloed en mest te laten onderzoeken.
“Ik was dan ook enthousiast toen de GD
het Horse care-pakket introduceerde.
Paardenbezitters krijgen tegen een
aantrekkelijk tarief inzicht in de gezondheid van hun dier. En als dierenarts kan ik
heel gericht sturen op een betere gezondheid.” Het enthousiasme van Anne-Marie
voor GD Horse care resulteerde er in dat ze
vijfhonderd relaties een mailing stuurde en
hen attendeerde op het nieuwe GD-
product. “Klanten reageerden positief op
het pakket met daarin onder andere de
benodigdheden voor het nemen van een
bloed- en mestmonster. Zo positief, dat ik
altijd een voorraadje Horse care-pakketten
in mijn auto heb liggen. Want als er een
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preventieve vraag is, wil ik daar gelijk op
in kunnen springen.”
Inmiddels maakt een groeiend aantal
paardenhouders binnen de paardenpraktijk
in Andijk gebruik van het GD Horse
care-pakket. Anne-Marie ziet dat het
bloed- en mestonderzoek vooral voedingsproblemen aan het licht brengt. De
bevindingen van Anne-Marie lopen in de
pas met de conclusies die de GD trekt op
basis van ingestuurde bloedmonsters:
zestig procent van de uitslagen laat een
teveel en nog veel vaker een tekort aan
vitaminen, mineralen en/of eiwitten zien.
Het tekort en daarmee de mogelijke
gevolgen zijn vaak onzichtbaar voor
paardenhouder en dierenarts.

Rugpijn onder de loep
Wat de gevolgen van een onbalans in het
rantsoen kunnen zijn, bleek ongeveer een
half jaar geleden. “De draver Yanko BD van
Jan Snoek in Spierdijk had al een hele tijd
rugpijn; een onwillige spier. Ik behandelde
het dier, maar de klachten kwamen telkens
terug. Op zoek naar de oorzaak, besloot ik
samen met de eigenaar het GD Horse
care- gezondheidspakket in te zetten.
Ik nam een bloed- en mestmonster en
stuurde dit naar de GD. Toen we de uitslag
kregen, werd mijn vermoeden bewaarheid.
Het dier had een flink tekort aan magnesium. Magnesium is essentieel voor de
bot- en spierfunctie.”
Yanko-eigenaar Jan Snoek was wel verrast
door de uitslag. “Ik voer ontzettend
gevarieerd met voldoende magnesium.
Duidelijk werd dat Yanko – net als veel

toppaarden – ontzettend kieskeurig is en
het magnesiumrijke krachtvoer gewoon
laat staan.” Snoek kreeg van dierenarts
Groenveld het advies om het supplement
magnesiumcitraat over het voer te
verstrekken. Anne-Marie Groenveld:
“Voordeel van magnesiumcitraat boven
magnesiumoxide, dat in het krachtvoer zit,
is dat citraat veel sneller aanslaat. Het
wordt direct door de darmen opgenomen.”

Weer de oude
Yanko BD is inmiddels weer helemaal de
oude en draaft weer met de besten mee.
Eigenaar Snoek stopt binnen enkele weken
met het voeren van het supplement.
“Want het is geen goedkope oplossing.”
Om nieuwe magnesiumproblemen te
voorkomen is hij inmiddels overgestapt op
een andere, hopelijk smakelijkere, brok. Of
de problemen écht verleden tijd zijn, weet
dierenarts Groenveld over enkele weken.
“Dan neem ik weer een bloedmonster en
laat dit onderzoeken door de GD. Is het
magnesiumgehalte weer op peil, dan
stoppen we met de extra magnesium
verstrekking.”
De draver van Jan Snoek is niet het enige
paard met een magnesiumtekort. AnneMarie Groenveld ontdekt het bij steeds
meer paarden. “Een deel van die tekorten
is zicht- en voorspelbaar; een paard zit
niet goed in zijn vel of wordt erg
eenzijdig, uitsluitend met ruwvoer,
gevoerd. Dankzij GD Horse care kom ik nu
ook tekorten op het spoor die niet
één-twee-drie waarneembaar zijn.”

GD Horse care
Steeds meer paardenhouders maken
gebruik van GD Horse care. Ze
ontdekken dat het een ideaal hulpmiddel is om problemen in een
vroegtijdig stadium op te sporen en
daarmee erger te voorkomen. Neem
voor meer informatie contact op met
uw dierenarts, kijk op www.gd-horsecare.nl of bel met 0900 – 1770.

