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Vergadering van 30 september 2013 

“Niet tegenwerken maar samenwerken is de basis om grootse 
realisaties te verwezenlijken”.  Het zou een slogan van “Bond zonder 
Naam” kunnen zijn maar het is heel zeker de visie van onze menclub 
Aangespannen Paard Zandhoven.  Afgaande op het succes van onze 
jaarlijkse koetsenmarathon op 28 en 29 september 2013 kunnen wij 
inderdaad stellen dat de samenwerking van vele partners als 
resultaat een prachtige menwedstrijd opleverde.  Als bestuur willen 
wij dan ook iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt: het 
gemeentebestuur van Zandhoven, de VLP, de vele clubleden, de 
sponsors, de vele vrijwillige sympathisanten, …  Zelfs de weergoden 
waren ons goedgezind en hebben voor een prachtig nazomers 
weekend gezorgd.  De menners hebben genoten van een prachtige 
rit en een ideale afsluitende wedstrijd van een lang en boeiend 
menseizoen.  Jammer van dat ene incident in de vaardigheid waarbij 
het paard van Marc Wentein licht gekwetst raakte.  Als we echter 
zagen hoe andere menners de onfortuinlijke menner ter hulp snelden 
om zijn paard los te maken, kunnen we wel stellen dat menners meer 
dan concurrenten zijn.  Hier is de term “vrienden” eerder op zijn 
plaats en weten we dat iedereen op elkaar kan rekenen.  Graag zien 
wij jullie dan ook allemaal terug in de volgende editie van deze APZ-
koetsenmarathon. 

Varia 

Leden die deelnemen aan menwedstrijden of mentochten verzoeken 
wij om een tekst, eventueel aangevuld met foto’s, over te maken aan 
het bestuur zodat dit kan worden opgenomen in het clubblad.  Dit 
leest aangenamer dan de technische/wetenschappelijke artikelen die 
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wij zelf moeten gaan zoeken op het internet.  Een mailtje hebben wij 
het liefst maar geschreven kan ook. 

 

 

ZOEKERTJES / TE KOOP: 

Wie iets te koop wil aanbieden of iets zoekt dat te maken heeft met 
de paardensport, kan dit nog steeds aan ons doormailen.  De vraag of 
advertentie zal dan een tweetal maanden verschijnen in ons clubblad 
en op onze website.  Dit is een gratis dienst voor onze leden. 

 

AGENDA 

Datum Ptn Omschrijving 

06-10-2013 1 Vier Landsheren-wandeling te Zutendaal 
Vertrek : Boogstraat 42 in 

Zutendaal 

Felix Deltour Boogstraat42 te 

Zutendaal GSM 0476/45.42.92 
 

25-10-2013  APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur 

27-10-2013 1 Sint-Hubertusviering te Puurs 

03-11-2013 5 APZ – Paardenwijding te Zandhoven 

10-11-2013 1 Rit bij Jef Aerts te Hoogstraten 

17-11-2013 1 Paardenwijding te Millegem 

15-12-2013  APZ - Koetsenbeurs 
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                                                                                              Waasmunster 01 oktober 2013 

 

 

                           Menwedstrijd te Zandhoven van het Aangespannen paard  CAN 3 

 

Bij het bekent maken in het voorjaar van de menkalender stond deze wedstrijd vermeld bij al 

de andere wedstrijden en als lid van APZ natuurlijk erg gelukkig met deze 

thuiswedstrijd,uitkijkende naar de datum voor de inschrijving was ik denk ik een van de 

eerste ingeschrevenen 

De paarden werden toch iets meer getraind en maar hopende dat alles zowat in zijn plooi zou 

vallen wat betreft, zouden ze goed hun dressuur ,kegels en marathon afwerken , want zoals 

jullie mij misschien al wat kennen ,ik doe het meestal voorzichtig en relatief rustig aan elk 

zijn keuze of manier van rijden. 

De vrijdag voor de wedstrijd werd de spanning en druk toch al wat opgedreven in mijn hoofd 

van ,hoe zal het kegelparcour staan ,de hindenissen moeilijk of niet want ge moet het toch 

allemaal onthouden hé 

Aangekomen op het terrein vrijdagmiddag viel mij al op hoeveel menners er al aanwezig 

waren ,maar nog meer hoe knap en proper het terrein en de hindernissen er bij lagen , het 

terrein was volledig kort gemaaid juist een gazon van de golf een verdienste van Frans 

Vervekken geloof ik ,de hindernissen werden met bloemen versierd door de Rudy en zijn 

vrouwtje samen met hun oudste en tevens hun jongste zoon ze hebben er maar ene (grapje) 

,maar ook het kegelparcour was weerom knap bedacht ,opmerkingen zijn er nisschien altijd 

wel ,maar uiteindelijk is het voor iedereen hetzelde. Ook de tent om de dorstigen te laven was 

uitgebreid met een bijtent zodat men de hopelijk talrijke bezoekers op een gepaste manier zou 

kunnen ontvangen ,al die dingen zouden niet kunnen gebeuren zonder de ,en ik zeg wel de 

zware inspanningen geleverd door de harde kern van het APZ  door de Flor, Liliane, Jan, 

Lisette, Charel ,Martha, Louis, Simon vergeef mij als ik er vergeet ,die zeker ook hun bijdrage 

hebben geleverd. 

Na het kegelparcour enkele keren te hebben doorlopen en alles opgeslagen in mijn hoofd 

hebben we dan de hindernissen eventjes bekeken waarna we de harde kern een gedag gaan 

zeggen zijn PROFICIAT mensen ,dat mag gezien worden knap gedaan. 

De zaterdagmorgen vroeg opgestaan na een toch wat onrustige nacht ,ontbijten? en naar de 

paarden gevoederd en gekuisd opgeladen en weg naar Zandhoven. 

Het was al deftig druk op en rond de terreinen wat de spanning toch wat doet toenemen , de 

nodige papieren gaan afgeven ,het kegelparcour nogmaals enkele keren doorlopen en aftellen 

naar de tijd om de dressuurproef te rijden , die verliep volgens mij persoonlijk tamelijk goed 

zodat ik met een goed gevoel het dressuurterrein kon verlaten en op naar de volgende 

opdracht, de kegels die vielen spijtig genoeg tamelijk tegen ,maar ja gedane zaken nemen 

geen keer ,volgende keer beter zeker hé zodat we met een onzeker gevoel terug huiswaarts 

keerden om de zondag er het beste van te maken in de marathon. 

Zaterdagavond overliepen we samen de hindernissen op onze tekeningen die we van de 

organisatie hadden meegekregen zodat we toch ons parcours zouden kennen. 

De zondagmorgen zelfde van zaterdagmorgen maar toch al iets rustiger zijn we weerom naar 

het terrein vertrokken , na de hindernissen nog eens te hebben doorgelopen viel al op dat de 

toeschouwers toch al talrijk waren opgekomen ,de paarden werden bijtijds opgetuigd ,en we 

waren klaar voor de volgende opdracht 

Het A traject was er eentje om van te snoepen prachtige mooie en brede zandwegen , ook het 

verdere traject was optimaal ,een dikke proficiat ook voor degene die dat heeft uitgestippeld 

,zodat we uiteindelijk aan de hindernissen kwamen, die we met voorons goed en zonder 

fouten hebben afgewerkt. 
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Na de nodige papieren aan het einde van het E traject hebben afgegeven werden de paarden 

uitgestapt en beloond met een fris doucheken en lekker hooi. 

Nadat al dat werk en spanningen zijn we natuurlijk ons ook een lekker pintje gaan halen  aan 

de tent, wachtende op de uitslag die voor mij tamelijk meeviel zodat ik persoonlijk met een 

goed gevoel huiswaards kon keren 

Nogmaals een dikke proficiat aan AL de mensen die de wedstrijd hebben mogelijk gemaakt 

WERKERS, SPONSERS… KNAP   GEDAAN   EN BEDANKT 

 

met sportieve groeten        MONIQUE   DHONDT 

 
 
 
 
 
 
 
MENCURSUS 2013 -2014 

 

Beste  leden en niet-leden, 
  

Het idee om een Mencursus enkelspan te organiseren krijgt stilaan vorm. 

Begin december 2013 zal er een infoavond gegeven worden voor de kandidaat 

cursisten. 

De tweede week van januari 2014 zouden we effectief van start willen gaan met 

de theorie lessen en vanaf de dagen wat beginnen te lengen (maart-april) starten 

we met de praktijklessen.  
  

Om praktische redenen zouden we graag reeds een zicht krijgen op de effectief 

geïnteresseerde menners die een koetsiersbrevet enkelspan willen halen. 

(kwestie van de juiste lokalen en terreinen te vinden) 

Diegene die zich aanmelden worden verder mee op de hoogte gehouden van het 

verdere verloop..... AANTAL DEELNEMERS IS BEPERKT DUS WEES ER SNEL 

BIJ ! 
  

Graag per kerende inschrijven met vermelding van naam + adres + 

contactgegevens (mail + gsm)) 
  

Met vriendelijke MENgroeten, 
  

Het bestuur "Essense Aanspanning" 

  
Mail van essense.aanspanning@hotmail.be van 30 juli 2013 

mailto:essense.aanspanning@hotmail.be
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Van: Frédéric De Meersman [mailto:frederic@vlp.be]  
Verzonden: vrijdag 9 augustus 2013 19:05 

Aan: Frédéric De Meersman 

Onderwerp: Cursus voor nieuwe officials mennen 
 

Beste menner, 
Beste menclub, 

Beste menofficial, 

De VLP-mencommissie organiseert vanaf het najaar een cursus voor iedereen die graag official 
binnen de mensport wenst te worden. 

Tijdens deze cursus worden verschillende onderwerpen besproken zoals het dierenwelzijn, de 
reglementen van FEI en de bijkomende Belgische aanpassingen. Ook de administratieve procedures, 

de werking van de rekenkamer en de technische hulpmiddelen die ingezet worden tijdens de 
menwedstrijden komen aan bod. 

Verschillende zaken, waaronder het jureren, worden tijdens de cursus ook omgezet in praktijk. 

De cursus gaat door op volgende dagen: 
 

- zaterdag 23 november 2013, 9u – 17u 

- zaterdag 18 januari 2014, 9u – 17u 

 

Op de laatste lesdag is er een examen voorzien. Na het slagen kunnen de kandidaten stage lopen op 
diverse officiële menwedstrijden. 

 
Locatie: 

 

Vergaderzaal Vlaamse Liga Paardensport vzw 
Klossestraat 64 

9052 Zwijnaarde (Gent) 
 

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze cursus, kan u steeds contact opnemen 

met Frédéric De Meersman van de VLP (verantwoordelijke mennen). 
 

Indien u iemand kent die hiervoor interesse heeft, aarzel dan niet om dit bericht door te sturen. 
 

Sportieve groeten, 

Frédéric De Meersman 
Verantwoordelijke brevettenwerking en mennen  

Tel. Dir. 09/242 91 41 

Vlaamse Liga Paardensport vzw | Klossestraat 64 - 9052 Zwijnaarde | T: 09/245 70 11 - F: 09/245 70 12 | www.vlp.be  

Met steun van: Officiële partners:  
 

 

 

 

  

http://www.vlp.be/
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Bronchitis, COPD en astma 
 
Achtergrond 
  
Chronisch hoesten (gedurende langere tijd) is een veel voorkomende klacht bij paarden. De meest 
voorkomende oorzaken van chronisch hoesten zijn chronische bronchitis, astma of COPD. COPD staat 
voor chronic obstructive pulmonary (long) disease, wat wil zeggen dat de passage van lucht in de 
luchtwegen bemoeilijkt wordt vanwege de daar aanwezige obstructie. COPD wordt in de volksmond 
dampigheid genoemd. 
  
Al deze termen zorgen nog wel eens voor verwarring en dat wordt versterkt doordat tussen deze 
ziektebeelden een zekere mate van overlap bestaat. De oorzaak van deze aandoeningen is nog niet 
volledig duidelijk. Bij paarden die alleen buiten gehuisvest worden, worden deze aandoeningen nauwelijks 
aangetroffen, terwijl het veel voorkomt bij paarden die op stal gehouden worden en hooi gevoerd krijgen. 
Bij jonge paarden worden deze problemen niet vaak aangetroffen. 
  
Aangenomen wordt dat paarden in de loop van de tijd een allergie of overgevoeligheidontwikkelen tegen 
schimmel(sporen) die in hooi en stro voor kunnen komen. Uit onderzoek is gebleken dat paarden met 
COPD meer antilichamen in het bloed hebben tegen deeltjes uit hun omgeving. Antilichamen worden 
aangemaakt op het moment dat iets lichaamsvreemds zoals bacteriën of schimmelsporen in contact komt 
met cellen van het afweersysteem. Deze antilichamen helpen bij het uitschakelen van schadelijke 
indringers. Een allergische reactie is een overtrokken afweerreactie op iets wat eigenlijk onschadelijk is, 
zoals stof /schimmeldeeltjes uit het hooi. 
  
Virusinfecties kunnen ook een rol spelen bij het ontwikkelen van deze aandoeningen. Vooral in de 
gevallen waarbij er sprake is van verwaarloosde virusinfecties, waarbij het paard niet voldoende tijd heeft 
gekregen om te herstellen. Wanneer een paard een virale luchtweg infectie heeft, zal er door de 
ontsteking wat schade ontstaan aan de binnenzijde van de luchtwegen. Hierdoor is de kans op contact 
tussen schimmelsporen en cellen van het afweersysteem groter, waardoor het lichaam schimmelsporen 
voortaan als lichaamsvreemd en schadelijk zal herkennen. Wanneer een paard vervolgens 
schimmelsporen inademt zal het lichaam reageren met een ontstekingsreactie in de luchtwegen. Er wordt 
gesuggereerd dat de aandoeningen een genetische component hebben waardoor het ene paard 
gevoeliger is dan het andere, maar dit is nog niet aangetoond met behulp van onderzoek. 
  
Opbouw van de luchtwegen en de longen 
  
Tijdens het inademen stroomt de lucht door de neus van het paard naar de keelholte en gaat via het 
strottenhoofd naar de luchtpijp. De luchtpijp splitst zich in twee takken, de hoofdbronchïen. De 
hoofdbronchiën splitsen verder op in bronchiën welke zich ook steeds weer opsplitsen in kleinere takjes. 
Uiteindelijk ontstaan takjes met een hele kleine diameter en worden dan bronchioli genoemd. Deze staan 
in verbinding met de longblaasjes. In de longblaasjes (alveoli) vindt de uitwisseling van zuurstof en 
kooldioxide plaats. De wand van de longblaasjes is uiterst dun en dit geldt ook voor de wand van de 
haarvaatjes die langs deze blaasjes lopen. Het kooldioxide dat als afvalstof geproduceerd wordt in het 
lichaam bij de verschillende verbrandingsprocessen om energie op te wekken kan zich daardoor makkelijk 
van het bloed naar de longblaasjes verplaatsen en zo het lichaam verlaten tijdens het uitademen. Ook 
zuurstof kan om dezelfde reden makkelijk van de longblaasje naar het bloed diffunderen en zo door het 
hele lichaam getransporteerd worden. 
  
De binnenkant van de luchtwegen is bekleedt met slijmvlies en trilhaarcellen. De trilharen van deze cellen 
voeren ongewenste stoffen en indringers zoals bacteriën af naar buiten en worden daarbij geholpen door 
het geproduceerde slijmlaagje. 
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In de wand van de luchtpijp en de 
grotere bronchiën bevinden zich 
kraakbeenringen die ervoor zorgen dat 
deze stucturen niet dicht kunnen 
klappen wanneer er lucht met grote 
snelheid doorheen gaat. In de kleinere 
bronchiën worden niet echte ringen 
aangetroffen maar stukjes kraakbeen 
die voor de stevigheid zorgen. 
  
  
Figuur 1; Schematische tekening 
luchtwegen en longen. 
1. Strottenhoofd 2. Luchtpijp (trachea) 
3. Long 4. Hoofdbronchiën 5. Bronchiën 
6. Bronchioli 7. Longblaasjes (alveoli) 
  
  
  
Chronische bronchitis en COPD 
  
Bij een chronische bronchitis is er 
sprake van een steriele ontsteking van 
de luchtwegen. Dit betekent dat er geen 

bacteriën of bijvoorbeeld virussen bij betrokken zijn. Er ontstaat pussig slijm dat geel/groen van kleur is. 
De slijmvliezen aan de binnenzijde van de luchtwegen zijn bekleed met trilhaarepitheel. Epitheel is het 
eerste laagje aan de binnenkant van de luchtwegen. De slijmvliezen produceren slijm, waardoor het pus 
enigszins opgelost wordt en afgevoerd wordt door de trilhaartjes richting de keel. Ook hoesten bevordert 
de afvoer van het pus. Vaak is het gevormde pus bij chronische bronchitis erg taai en dik, waardoor het 
moeilijk naar buiten toe afgevoerd kan worden. Dit zorgt weer voor een irritatie van de luchtwegen 
waardoor de ontstekingsreactie door blijft gaan en er steeds weer nieuw pus gevormd wordt. Als de 
ontstekingsreactie verder gaat en zorgt voor een ontsteking rond de bronchiën, dan neemt de elasticiteit 
van deze weefsels af, waardoor de luchtwegen wat vernauwd raken. 
  
Op het moment dat de beschadigingen zo uitgebreid zijn dat de longfunctie permanent verminderd is, is 
er sprake van chronic obstructive pulmonary disease. Voor het paard betekent dit dat het meer moeite 
krijgt vooral de uitademing. Een gezond paard haalt actief adem, dat wil zeggen dat het paard spieren 
gebruikt om de borstholte te vergroten, waardoor lucht naar binnen stroomt. Het uitademen gaat vanzelf. 
Door de elasticiteit van onder andere het longweefsel verkleint de borstholte weer zodra het paard de 
ademhalingspieren ontspant. Hierdoor stroomt de lucht weer naar buiten. Bij een paard met COPD is de 
elasticiteit van het longweefsel afgenomen en moet het paard actief gaan uitademen. Dit is te zien aan de 
buikspieren. Aan het einde van de uitademing perst het paard even na met de buikspieren om het laatste 
deel van lucht weg te drukken. Dit wordt ook wel dubbelslag genoemd. Obstructie van de bronchiën kan 
een ventielwerking veroorzaken waardoor de ademlucht niet goed afgevoerd wordt. Er treedt een 
opstapeling van lucht op in de longblaasjes, waardoor deze kunnen verscheuren. Dan is er sprake van 
longemfyseem. 
  
Astma 
  
Bij astma is er sprake van een duidelijke overgevoeligheidsreactie van de luchtwegen 
tegen voornamelijk schimmel(sporen) uit hooi en stro. Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat ook 
bacteriële endotoxinen, die zich in het stof bevinden astma kunnen veroorzaken. Endotoxinen zijn 
toxische (giftige) deeltjes van de celwand van sommige bacteriën. 
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Een astma aanval kan heel snel en heftig verlopen, maar kan ook een langzamer en minder duidelijk 
verloop hebben. Wanneer een overgevoelig paard schimmelsporen inademt, zorgt dit voor een 
allergische reactie. De luchtwegen gaan vocht produceren, het slijmvlies aan de binnenzijde van de 
luchtwegen zwelt op en de bronchiën vernauwen zich. Door deze drie factoren krijgt het paard het 
benauwd tot soms zelfs zeer ernstig benauwd. Ook in dit geval kan er longemfyseem ontstaan doordat 
het paard de ademlucht niet goed kan uitademen en deze zich ophoopt in de longblaasjes. Als er veel 
longemfyseem ontstaat, kan de lucht die buiten de longblaasjes ligt zorgen voor obstructie van de kleine 
bronchiën waardoor ook weer chronic obstructive pulmonary disease ontstaat. 
  
  
Symptomen 
  
De symptomen van chronische bronchitis en astma hangen af van de ernst van de klachten. De paarden 
zijn over het algemeen niet ziek. Ze hoesten met een wisselende frequentie en wisselende kracht. Soms is 
er nauwelijks sprake van hoesten. Het hoesten wordt vooral op stal gehoord en wanneer het paard van 
stal naar buiten gaat. Buiten verdwijnt de hoest meestal vrij snel. Echter als het paard bijvoorbeeld in een 
binnenbak arbeid verricht, wordt het hoesten vaak erger. Naast hoesten is een gebrek aan 
uithoudingsvermogen een vaak gehoorde klacht. 
  
Als er sprake is van een “astma-aanval”, is het paard duidelijk benauwd, ademt met vergrote neusgaten, 
moet het de buikspieren veel meer gebruiken om te ademen en kan het zijn dat de anus meebeweegt 
met de ademhaling. 
Dieren met COPD zijn niet ziek maar hoesten vaak en veel. Het paard gaat moeilijk ademen, waarbij het 
hortende bewegingen maakt met de flanken, een teken van een tekort aan adem. De hoest is krachtloos 
en het dier ademt met een “dubbelslag’. Het paard kan steeds minder goed ademhalen, omdat de 
longblaasjes elasticiteit verliezen. Waardoor het uitademen niet meer vanzelf gaat maar met de 

buikspieren ondersteund moet worden. 
Een ander symptoom is neusuitvloeiing dat bij alledrie de aandoeningen kan 
voorkomen. De hoeveelheid neusuitvloeiing wisselt nogal mede omdat het 
slijm uit de luchtwegen in de meeste gevallen doorgeslikt wordt. Soms is na 
arbeid wel wat meer neusuitvloeiing te zien. Het kan in lichte gevallen 
helderwit en slijmig zijn maar soms is het slijmig en pussig van aard. 
  
   
Foto 1; Paard met lichte witte neusuitvloeiing na het werk. 
   
  
  
  

Diagnose en Therapie 
  
Het stellen van een diagnose is niet altijd eenvoudig. Tijdens het luisteren naar de longen kunnen in 
sommige gevallen bijgeluiden gehoord worden zoals ronchi. Ronchi worden veroorzaakt door slijm dat in 
de luchtwegen zit. Dit slijm wordt in trilling gebracht door de luchtstroom. In het geval van longemfyseem 
kan knisteren gehoord worden. Dit klinkt alsof “je” door de sneeuw wandelt. Waardevolle informatie 
wordt verkregen met een tracheo-bronchoscopie. Hierbij wordt er met een cameraatje in de luchtwegen 
gekeken. Bij paarden met een aandoening aan de voorste luchtwegen zie je vaak een verhoogde 
productie van vloeistof, in de meeste gevallen pussig slijm. 
Er kan gekeken worden naar de cellen van het pussig materiaal in de luchtpijp. Er wordt dan een hoog 
percentage(90%) ontstekingscellen (neutrofiele granulocyten) gevonden. 
Met behulp van een gespecialiseerd longfunctie onderzoek kan vastgesteld worden of de afwijking van de 
longfunctie permanent of omkeerbaar is. Vaak wordt het longfunctie onderzoek herhaald voordat er een 
diagnose gesteld wordt. 
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Het belangrijkste van de therapie is het verminderen van de concentratie stof met schimmelsporen uit de 
omgeving van het paard: 

 Hooi nat maken of kuilgras geven en voeren vanaf de grond 
 Opstallen in een buitenbox, liefst zo veel mogelijk weidegang 
 Stro vervangen door houtkrullen, zaagsel of vlas 
 Box niet opstrooien in de aanwezigheid van het paard 
 Goede ventilatie en schoonmaak van de box, zodat je een minimale concentratie aan ammoniak 

hebt. Ammoniak kan voor irritatie van de luchtwegen zorgen. 
 Opslag van hooi en stro liever niet in de stal waar het paard met luchtwegproblemen staat 
 Tocht vermijden 

  
De medicamenteuze therapie wordt opgesteld om het samenknijpen van de bronchiën te verminderen, 
pusvorming te verminderen en het pus beter te laten afvoeren. Als eigenaar moet je goed beseffen dat 
medicijnen zonder omgevingsmaatregelen “dweilen met de kraan open” is. 
  
De volgende medicijnen kunnen gebruikt worden: 

 Ventipulmin (clenbuterol), zorgt ervoor dat de bronchiën zich verwijden en stimuleert het 
trilhaarepitheel waardoor slijm beter afgevoerd kan worden richting keel. 

 Prednisolon, vermindert de ontstekingsreactie in en rond de luchtwegen. 
 Slijmoplossers (bronchosecretolytica), zorgen ervoor dat het slijm dunner wordt waardoor het 

makkelijker af te voeren is. 
 Aërosolen (druppels in de lucht), met behulp van een aërosol van een zoutoplossing kan getracht 

worden het slijm in de luchtwegen te verdunnen. 

  
De medicatie kan op verschillende manieren toegediend worden. Oraal in de vorm van siroop en capsules. 
Lokaal met behulp van een kapje waardoor het paard de medicijnen inademt en soms wordt er voor 
gekozen om de medicijnen te injecteren, bijvoorbeeld in het geval van een acute aanval van 
benauwdheid. 
  
Lichte arbeid, afhankelijk van de ernst van de symptomen, tijdens de behandeling is gewenst, omdat dan 
het slijm in de luchtwegen makkelijker loskomt. Tijdens de arbeid moet goed op de ademhaling frequentie 
van het paard gelet worden. Het dier mag natuurlijk niet benauwd worden. 
  
Prognose 
  
De prognose van chronische bronchitis en astma hangt af van de ernst van de afwijkingen en van het doel 
waar het paard voor gehouden wordt. En de bereidwilligheid van de eigenaar om een aantal maatregelen 
te treffen om de omgeving zo stofvrij mogelijk te maken. 
De prognose van ‘echte’ COPD is matig tot slecht. 
  
  
Neem contact op met uw dierenarts als uw paard (chronisch) hoest. De ingestelde therapie hangt van 
veel factoren af. Alleen uw dierenarts kan een diagnose stellen en bepalen welke therapie op dat 
moment het beste is. 
  
  
©www.gezondheidvanmijnpaard.nl     
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TE KOOP: 

Marathonkoets voor 6 personen – Onderhoudsvrij getuig 

15 jarige merrie 

Info: Meerts Wim 
Stadstraat 28 
2380  Ravels 
 Tel.: 014656 077 
GSM: 0475/287 732 

 

Vierspan shetten te koop 

Perfect in orde.  Kunnen getest worden.  Weg wegens overgang 
groter 

Info: 0496752188 Noens Robin 

Foto’s te zien bij de koetsiersclub 3zwarten 1 schimmel 

 


