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Nicole Bergmans, mede-eigenaar
Equipe Paardenverzekeringen.

“Al van jongs af aan heb ik een passie voor
paarden. Ik ben er heel veel mee bezig.
Tijdens mijn vorige dienstverband zat ik
halve dagen op kantoor en de rest van de
tijd besteedde ik aan het trainen en op
wedstrijd uitbrengen van paarden. In 2006
heb ik samen met Tonnie Verhees - ook een
zeer groot paardenliefhebber met ervaring
- de portefeuille van paardenverzekeraar
Fairmount overgenomen. Sindsdien bieden
we onder de naam ‘Equipe’ paardenverzekeringen aan. Omdat Tonnie al 25 jaar in de
paardenverzekeringen werkt, heeft hij daarbij
de nodige expertise meegenomen.”
Duidelijk is dat Nicole Bergmans veel plezier
heeft in haar werk en dat zij het leuk vindt
om paardenbezitters te adviseren. In
gesprekken met klanten benadrukken Nicole
en Tonnie regelmatig het belang van preventief onderzoek. “Het is logisch dat paardenbezitters vooral letten op de zichtbare
problemen van het dier. Maar het is ook
belangrijk dat zij stilstaan bij problemen die
aanwezig kunnen zijn zonder dat die worden
opgemerkt. Dan kunnen ziekten of aan
doeningen sneller en gemakkelijker worden
behandeld.”

Angst voor wormresistentie
Door regelmatig bloed en mest te laten onderzoeken, krijg je een beter inzicht in de gezondheid van je paard. Mestonderzoek kan bijvoorbeeld uitwijzen of een ontwormingskuur nodig
is. Volgens Nicole komt het steeds minder vaak
voor dat paardenhouders standaard om de acht

of tien weken hun paarden ontwormen.
“Het wormbeleid in Nederland is enorm aan
het veranderen. De angst voor wormresistentie
is in de afgelopen jaren toegenomen. Het is
een onderwerp dat bij veel paardenhouders en
dierenartsen leeft. De vakbladen besteden er
volop aandacht aan en er worden zelfs speciale
themabijeenkomsten voor dierenartsen
georganiseerd over het tegengaan van worm
resistentie.“ Vandaar dat Equipe in 2009, in
samenwerking met de GD, is gestart met het
aanbieden van preventief mestonderzoek. Dit
leverde veel positieve klantreacties op.

Verborgen ontsteking
Toen de GD in de zomer van 2011 het Horse
care-pakket introduceerde, was Nicole
direct enthousiast. “Wij bieden de GD Horse
care-pakketten op dit moment steekproefsgewijs aan bestaande klanten aan. De
reacties zijn tot nu toe erg positief. Hoewel
de meeste ziektekosten gedekt zijn, is
voorkomen natuurlijk beter dan genezen.
GD Horse care is een waardevolle aan
vulling op de controles die dierenartsen
uitvoeren. Je krijgt niet alleen zicht op
wormbesmettingen, maar ook op eventuele
mineralentekorten en verborgen ont
stekingen. Op die manier kun je heel
gericht actie ondernemen en dat zie je later
ook terug in de dierenartskosten. Bij een
driejarig paard van een klant bleek bijvoorbeeld dat er een verhoogde kans was op
het ontstaan van maagzweren. Op basis
daarvan is besloten om supplementen te

voeren en zijn verdere problemen voor
komen.”

Kerngezond
De onderzoeksuitslagen kunnen natuurlijk
ook uitwijzen dat een paard wél kerngezond
is. Dit kwam naar voren bij Abantos, de
twaalfjarige Rheinlander ruin van Denise van
Oosten. “Abantos is sinds 2007 mijn maatje
en we hebben samen al het een en ander
meegemaakt. We doen mee aan dressuur
wedstrijden en mogen ondertussen Z starten.
Ook rijden we af en toe in het park en we
werken veel aan de hand.” Abantos krijgt
supplementen en Denise wilde graag weten
of dit voldoende was, of dat er mineralen
tekorten waren. Gelukkig kwam uit de onderzoeken naar voren dat alles in orde was. Een
fijne geruststelling. “Ik zou andere paardenhouders ook adviseren om het GD Horse
care-pakket aan te schaffen. Abantos wordt
drie tot vier keer per jaar onderzocht door de
dierenarts en het pakket is een mooie jaarlijkse aanvulling daarop.”
Het klantenbestand van Equipe bestaat
naast wedstrijdpaarden en (dure) sportpaarden ook uit recreatiepaarden en pony’s. Het
mooie aan haar werk vindt Nicole dat zij
dagelijks merkt hoe bijzonder de band
tussen eigenaar en paard kan zijn. “Ons
klantenbestand is zeer divers en natuurlijk
zijn alle paarden even belangrijk. GD Horse
care wordt dan ook voor alle typen paarden
ingezet.”

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 0900-1770.

Equipe Paardenverzekeringen enthousiast over GD Horse care

‘Gezondheidsproblemen
worden vroegtijdig opgespoord’
Paardenhouders besteden vaak veel tijd en geld om hun paarden in topconditie te houden. Een essentieel onderdeel
van deze verzorging is preventief gezondheidsonderzoek. Nicole Bergmans, mede-eigenaar van Equipe Paarden
verzekeringen: “Een paard kan er aan de buitenkant gezond uitzien, maar van binnen toch een ziekte bij zich dragen.

Denise van Oosten en
haar paard Abantos.

Het is de taak van de eigenaar om aandoeningen en ziekten in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Het GD 
Horse care-pakket is daarbij een handig hulpmiddel.”
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