GEZONDHEIDSDIENST VOOR DIEREN

CASUS UIT DE PRAKTIJK

Pijnlijke voeten…
Een 12 jaar oude Welsh Cob merrie had last van gevoelige voeten, waardoor ze niet lang kon lopen.
De eigenaar belde de dierenarts en die constateerde beginnende hoefbevangenheid. Er werd een
behandeling gestart met pijnstillers en aangepast beslag.
De dierenarts constateerde ook dat de merrie
veel te dik was. Ondanks dat zij niet heel
intensief werd gereden (twee à drie keer per
week recreatief) werd ze flink gevoerd (twee
keer per dag 1 kilo basisbrok, ’s ochtends
gedurende vier uur weidegang op goed grasland
en ’s avonds nog een portie hooi van circa
tweeënhalve kilo). De merrie woog op dat
moment 485 kilo.
Omdat bekend is dat bij paarden met overgewicht en hoefbevangenheid insulineresistentie
(ofwel dysregulatie) een belangrijke rol kan
spelen, is de merrie hierop getest met een EMSpakket. Uit de test bleek overtuigend dat er
inderdaad sprake was van insulineresistentie. Er
is toen met de eigenaar een uitgebreider plan
van aanpak opgesteld: naast de behandeling

HELPDESK PAARD
VOOR DIERENARTSEN
Bent u dierenarts en wilt u graag advies of
informatie over infectieziekten bij paarden?
Neem dan contact op met de Helpdesk
Paard via 0900-7100 000 (optie 5). Dit
centrale telefoonnummer is opgezet voor en
door dierenartsen. Het biedt de sector
tevens de mogelijkheid om informatie uit
het veld snel te bundelen en, indien nodig,
direct stappen te ondernemen. Bij
verdenkingen van aangifteplichtige
infectieziekten (zoals opgenomen in art.
15), dient u primair contact op te nemen
met de NVWA. De Helpdesk Paard is
bereikbaar op werkdagen tussen 15.00 en
17.00 uur. U krijgt dan direct een specialist
van GD of de Faculteit Diergeneeskunde
(fD) aan de lijn.
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van de hoefbevangenheid is er een aangepast
voedings- en bewegingsvoorschrift voor de
merrie gemaakt. Dit hield onder andere in dat
ze niet meer op de wei mocht en dat ze in
plaats van de flinke hoeveelheid krachtvoer een
vitamine-mineralensupplement en geweekt hooi
kreeg. Verder was het advies het paard het liefst
dagelijks beweging te geven en de tijdsduur
daarvan geleidelijk op te voeren.
Na ruim drie maanden is de merrie 70 kilo
lichaamsgewicht kwijt en is in het bloed het
insulinegehalte weer normaal. Doordat deze
dierenarts het zo grondig heeft aangepakt, is
het risico op complicaties danig verminderd,
hoewel het gewicht van deze merrie wel een
aandachtspunt zal moeten blijven.
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