BASISONDERHOUD
VAN JE PAARD
Het welzijn en de gezondheid van je paard is heel
belangrijk . Ben jij op de hoogte waarop je moet letten
bij de verzorging van je paard?

DE TANDEN

Advies:

Een goed gebit heeft invloed op het al dan niet
goed eten van je viervoeter, maar kan ook een
effect hebben op het rijden. Scherpe randen en
punten kunnen je paard hinderen.

Normaal gebit: 1x/jaar
Paarden die vaak last hebben : 2x/jaar of meer

DE HOEVEN
Een regelmatige controle en eventuele behandeling
van de hoeven, zoals bekappen, zijn voorwaarden
voor een paardenleven lang gezonde hoeven!
Advies: Laat de hoefsmid elke 6-8 weken
langskomen
Plan het bezoek van de hoefsmid zorgvuldig in voor paarden die op
wedstrijd gaan. Laat het paard enkele dagen aan de nieuwe stand
wennen alvorens de wedstrijd te rijden.

ONTWORMING
CUP OF
TEA
Paarden moeten geregeld
ontwormd
worden. De
frequentie is afhankelijk van de leefomstandigheden
Brew a cup of green tea, peppermint
van het paard en van het soort ontwormingsmiddel.
tea, or your favorite tea flavor. The
warmth
of the
tea3will
help relax your
Advies: ontworm
je paard
elke
maanden
nerves and muscles!
Wissel af en toe af van soort ontworming! Probeer de paarden van
dezelfde weide of stallencomplex samen te ontworming!
Niet alle ontwormingsmiddelen werken tegen lintwormen.
Vraag meer raad aan je dierenarts.

VACCINATIE
Met een vaccinatie kun je het afweermechanisme van
je paard versterken tegen een virus of bacterie.
Vaccin
Griep
Tertanus
Rhinopneumonie

Wedstrijd paarden

Alle andere paarden

2x / jaar

1-2x / jaar

2x / jaar

1-2x / jaar

De frequentie hangt o.a. af van het soort vaccin en de
noden van je paard. Vraag hiervoor een geïndividualiseerd
vaccinatieschema aan je dierenarts.

Bovenstaande tabel geeft de basisvaccins weer. Voor info over (andere)
vaccinaties kan je steeds bij je dierenarts terecht.
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