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Vergadering van 30 juni 2016 
 
De voorbije maand(en) is het zeker geen echt menweer geweest. De paarden konden bijna niet op de weiden geplaatst worden als gevolg van de vele regenbuien. De weiden liggen er verzopen bij. Echt "festival-weer" maar zeker geen weer om een ... paard door te jagen. 
Als club hadden we gelukkig geen rit voorzien. Wij hopen dan ook dat de zomer eindelijk zal beginnen want op 17 juli 2016 staat er een APZ-rit gepland gevolgd door een vaardigheidsproef. Hopelijk kunnen we rekenen op een grote belangstelling vanwege onze leden zoals in de "goeie ouwe tijd". Meer informatie vindt u verder in dit clubblad. 
 
Varia 
Ook dit jaar wil het APZ het clubkampioenschap organiseren.  Door deel te nemen aan ritten/wedstrijden die vermeld staan in de kalender in ons maandelijks clubblad kan de menner 1 of 5 punten verdienen zoals vermeld.  Gelieve uw deelname steeds kenbaar te maken aan Liliane zodat een juiste rangschikking kan worden opgesteld. 
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 wij zelf moeten gaan zoeken op het internet.  Een mailtje hebben wij het liefst maar geschreven kan ook. 
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Bij gebrek aan teksten, zal het APZ-bestuur zich soms zelf wagen aan het schrijven van een tekst.  Indien er fouten instaan, gelieve ons hier dan melding van te maken zodat wij dit kunnen rechtzetten. 
 
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. 
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AGENDA  
Datum Ptn Omschrijving 2016   
09/10-07-2016 1 Linden: CAN* AFGELAST 
17-07-2016 5 APZ – Clubrit met vaardigheidsparcours 
29-07-2016  APZ - Ledenvergadering: te Zandhoven, Domein Bruyneel om 20.00 uur 
30/31-07-2016 1 Vlezenbeek: CAN* - CAN** 
31-07-2016  Bokrijk : Koetsenparade met authentieke rijtuigen 

Domein Bokrijk: 
11:00u Eerste route buiten 
het domein  
14:00u Tweede route op 
het domein 

Organisatie Domein Bokrijk, 
programmatie Bokrijkdagen, en 
medewerking van M.Frans 

 06/07-08-2016 1 Saintes: A + B+ C - CAN* - CAN** - CAR 
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INSCHRIJVINGFORMULIER 

 

Organisator van de activiteit 
Naam VAN DESSEL Flor 
Adres Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk 
Tel./GSM 0496 / 25 97 38 
Email apz79@hotmail.com 

 

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 
Naam WARMING-UP-RIT + KEGELPARCOURS 

Informatie We organiseren een wandeling als voorbereiding op een vaardigheidsparcours.  
Het resultaat telt mee voor het clubkampioenschap. 
Op de middag wordt er eten voorzien (broodjes met beleg) voor de clubleden. 
Niet-leden betalen 5,00 €. 

 

WEGPARCOURS 
Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

15  90 10  
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 13 juli 2016 
 

Vertrekplaats “De Populier”, Populierenhoeve te 2240 Zandhoven 
Vertrek Dag 17 juli 2016 
 Uur 11.00 
 

ZEKER TE VERMELDEN WARMING-UP-RIT 
Naam  
Adres  
Polisnummer  
Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD Met hoeveel personen ? 
Te storten op rekening van: APZ vzw Ter plaatse betalen 
Rekeningnummer: BE79 7331 4131 9633  
Formulier bij voorkeur te mailen (apz79@hotmail.com), af te geven aan de organisator of 
bestuur ofwel na TIJDIGE telefonische inschrijving aan de start. 
Door zijn deelname verklaart de deelnemer o verzekerd te zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en ontlast hierdoor de inrichter 

van alle verantwoordelijkheid vóór, tijdens en na de voornoemde activiteit; o de wegcode te respecteren. 

Handtekening van de menner 
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Foto's uit de "oude doos" 
Het water is veel te diep  
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Wat weet jij over Hoefbeslag? 
De redactie van ROS behandelt acht veelgestelde vragen over hoefbeslag.  
   
Foto’s: Holger Schupp, llja v.d. Kasteele, Klaus Jürgen Guni, www.slawik.com, www.toffi-
images.de.  
 
1. Hoeveel vocht kan een hoef aan? Dit hangt af van het soort vocht. "Een nat matras in de stal is gif voor de hoeven. Een 
modderige, maar schone paddock is daarentegen geen probleem”, vertelt Thorsten Mahn van 
de Hufakademie BESW. Vooral de zachte delen van de hoef kunnen vanwege de elastische en 
zachte structuren het vocht goed opnemen.  
Over het algemeen passen de hoeven zich goed aan de omstandigheden aan. In zompige 
gebieden hebben paarden vaak brede hoeven met zacht hoorn. Harde, kleine en smalle hoeven 
zie je eerder bij paarden in een droge omgeving. Als een paard verhuist van een ‘droge stal’ 
naar een open stal met een vochtige wei kunnen er scheuren in de hoef ontstaan, omdat de 
hoeven zich niet zo snel kunnen aanpassen.   
 
2. Moet je een hoef invetten? Niet als de vochthuishouding klopt. Een te droge hoef mist 
elasticiteit zodat deze de fysiologische taken van het 
hoefmechanisme en de absorptie van de schokken niet kan 
uitvoeren. Scheuren, hoorngleuven en kneuzingen kunnen het 
gevolg zijn.  
Bij paarden die voornamelijk op stal staan, is het een optie om 
de hoeven in de olie te zetten of in te vetten, omdat de hoeven 
in deze omstandigheden niet op natuurlijke wijze, bijvoorbeeld 
door weidegang, vocht kunnen opnemen. Vóór het invetten 
moet de hoef voldoende bevochtigd worden, zodat het vocht 
langer in het hoorn blijft zitten. Een andere optie is ervoor te 
zorgen dat de hoef dagelijks tien tot vijftien minuten in de 
vochtige grond/modder staat. 
 
3. Blote voeten en asfalt: sluit het een het andere uit? Dat is afhankelijk van de hoornkwaliteit. Paarden die meestal 
op een droge harde bodem staan, beschikken over een vast 
hoorn, zodat de combinatie van blote voeten en asfalt tijdelijk 
geen probleem vormt. Als het hoorn daarentegen te zacht is, 
slijt de hoef te snel. "Let op dat de hoef niet te erg slijt”, 
waarschuwt Paul Hellmeier. De AANHCP (Association for the 
Advancement of Natural Horse Care Practices) adviseert om 
regelmatig van ‘ondergrond’ te veranderen, zodat de hoef zich 
uitstekend kan aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Hierdoor kunnen paarden op lange 
duur prima zonder ijzers op asfalt lopen.  
 
4. Welke ijzers voor welke bewegingafloop? Als het paard meer vlakke en ruime gangen heeft, is het vooral belangrijk om op het gewicht 
van het gekozen beslag te letten. Veel meer paarden lopen juist met hoge tred. In dit geval is 
het belangrijk om op de schokdempende werking van de hoefbescherming te letten, en zou 
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een kunststof bescherming beter kunnen zijn. Daarom kun je het best je paard samen met je 
hoefsmid eens goed in zijn bewegingen observeren.  
 
5. Wanneer zijn kalkoenen zinvol?  In alle gevallen waarin het paard kan uitglijden door zachte bodem. Het gebruik van 
kalkoenen is afhankelijk van de specifieke bodemeigenschappen en de eisen aan het paard. 
"Voor springpaarden en veelzijdigheidspaarden zijn kalkoenen een ‘must’, omdat de paarden 
anders kunnen uitglijden op grasbodems. Deze kalkoenen zijn niet alleen bedoeld voor de 
veiligheid van het paard, maar ook voor die van de ruiter”, aldus Paul Hellmeier, eerste 
voorzitter van de Deutsche Hufbeschlagschmiedeverband. Wie daarentegen geen sportieve 
ambities bij buitenritten heeft, heeft geen kalkoenen nodig. Het is belangrijk om af te wegen 
hoe groot het risico is in de desbetreffende situatie.  
 
6. Hoe kun je glijden voorkomen? Voor paarden zonder ijzers is glijden niet zo’n item. Voor paarden met ijzers wel. Een beslag 
dat net zo goed op asfalt hecht als een hoef zonder ijzers, bijvoorbeeld eentje uit kunststof of 
met een kunststofcoating, voorkomt glijden. Als je bergopwaarts rijdt of juist van een berg af 
gaat, moet je je zwaartepunt evenredig verleggen, om het paard niet te storen in zijn 
beweging. Bergopwaarts breng je je gewicht naar voren en ontlast je de paardenrug waardoor 
die zich kan bollen. Bergafwaarts ontlast je juist de voorhand en breng je je bovenlichaam iets 
naar achteren. Bij langere afstanden bergafwaarts kun je beter afstappen en het paard aan de 
hand nemen. Bergopwaarts is dat niet aan te raden, omdat je dan het paard in zijn ritme stoort 
(en meestal is het paard sneller dan de mens).  
 
7. Moet je alle steentjes uit de blote hoef krabben? Niet elk steentje veroorzaakt meteen een hoefzweer. Wie de hoef 
te netjes uitkrabt, krabt niet alleen het steentje weg, maar vaak ook 
delen van de hoornlaag. En als er dan een gat is ontstaan, is het te 
laat. Daarom kun je steentjes die kleiner zijn dan twee millimeter 
gerust laten zitten. Een gat in de witte lijn kun je relatief 
eenvoudig met kunsthoorn vullen. Grotere of puntige stenen 
moeten wel worden verwijderd, omdat deze de lederhuid kunnen 
beschadigen of scheuren in de hoefwand kunnen veroorzaken.  
 
8. Welke voordelen (en nadelen) zijn er om in de winter het 
ijzer te verwijderen? De hoornlaag kan zich zonder ijzer prima herstellen, de oude 
nagelgaten groeien uit en het hoefmechanisme kan zich goed 
ontplooien”, aldus Paul Hellmeier. Bovendien is het gevaar dat de 
sneeuw in de ijzers blijft hangen, tot ijs wordt geperst en het paard 
wordt gehinderd in zijn gangen een stuk minder. Maar een 
dergelijke afwisseling is niet bij alle paarden zo maar mogelijk, 
licht Thorsten Mahn van de Hufakademie BESW toe: "Paarden 
die jarenlang op ijzers lopen, hebben vaak vlakke zolen en de 
verzenen ontbreken. Als het ijzer plotseling wordt verwijderd, 
kunnen ze niet meer kunnen lopen. De regeneratie van de hoef zou daarvoor te lang duren.” 
 
(Bron: http://www.rosmagazine.nl/ros-online/verzorging/hoefbeslag.html)  
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Hoefbevangenheid: het ziektebeeld, de 
oorzaken en de behandeling 
De voerton is weer eens geplunderd, je paard heeft teveel gras opgepeuzeld of hij heeft last 
van een infectie; hoefbevangenheid kent een heleboel oorzaken. In ROS lees je alles wat je 
moet weten over deze gevaarlijke ziekte. 
    
Tekst: Kerstin Deeken / Foto’s: PR, Edgar Schrader, www.pferdefotoarchiv.de 
   
Ziektebeeld 
Paardeneigenaren vrezen vaak het ergste bij 
hoefbevangenheid; het zieke paard heeft veel 
pijn, de behandeling duurt lang en niet zelden 
zijn de kansen op volledige genezing gering 
want… op het moment dat de symptomen heel 
duidelijk zijn, is de ziekte al in een 
vergevorderd stadium.  
Hoefbevangenheid is een ziekte van de 
verbindingslaag tussen het hoornkapsel van de 
hoef en het onderliggende hoefbeen. “Deze 
verbinding bestaat uit vele, fijn vertakte hoornwand lamellen en een hoeflederhuid. Deze 
lagen haken in elkaar en functioneren als een klittenbandsluiting”, licht Dr. Thorben Schulze, 
dierenarts aan de paardenkliniek in Burg Müggenhausen, toe. “Bij hoefbevangenheid wordt 
de weefselstructuur vanwege een slechte doorbloeding vernietigd. Het gevolg – en niet de 
oorzaak zoals lang werd aangenomen – is een ontsteking in de lederhuid van de hoef, die 
tussen de lamellenlaag en het hoefbeen ligt. Deze zwelt op en geeft bloedserum af. Er ontstaat 
een pijnlijke druk, omdat de zwelling en de vloeistof in het vaste hoornkapsel geen kant op 
kunnen. Beiden drukken op het omliggende weefsel en zoeken een uitweg door de verbinding 
tussen de hoef en het hoefbeen uit te rekken.  
Vaak is ook de kroonrand gezwollen. Als deze acute ontsteking langer dan twee dagen 
aanhoudt, ontstaat al snel een chronische hoefbevangenheid. Het hoefbeen komt steeds verder 
los van de hoefwand. Er ontstaat een hoefbeenverzakking of hoefbeenrotatie, veelal een 
combinatie van beiden. “Bij de hoefbeenrotatie wordt door de draaikracht van de diepe 
buigpees het hoefbeen in het hoefgewricht uit de verzwakte verankering aan de tenenwand 
getrokken. De lamellenlaag kan deze trekkracht niet meer aan. Het hoefbeen roteert en zijn 
punt oefent steeds meer druk uit op de zool.”  
Bij een hoefbeenverzakking daarentegen, zakt het hoefbeen naar beneden waardoor de afstand 
tot de hoornwand groter wordt. De zool wordt sterk gekneusd, de welving van de zool neemt 
steeds verder af. Bovendien wordt het hoefgewricht erbij betrokken, omdat de 
bewegingsvrijheid bij het neerzetten van de hoef door het verzakken van het hoefbeen steeds 
minder wordt. Het gewrichtskapsel en de ligamenten raken gekneusd. In het ergste geval 
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komt het tot een zoolbreuk waardoor het hoefbeen door de zool heen dringt. Of het hoefbeen 
wordt compleet afgescheurd van de hoornkapsel waardoor het paard ‘ontschoent’. Daarbij laat 
het hele hoefhoorn langs de kroonrand los. 
    
Symptomen 
Meestal zijn de voorhoeven aangetast, de achterhoeven vertonen minder vaak problemen. Bij 
een lichte vorm van hoefbevangenheid ontlast het paard zijn benen meestal om de beurt. Bij 
sterkere pijn vertonen paarden de typische houding waarbij de achterbenen onder het lichaam 
worden geplaatst, de rug naar boven welft en de voorbenen naar voren worden gezet. “Het 
paard probeert op die manier de belasting met de verzenen en de hoefballen op te vangen in 
plaats van op de pijnlijke zool en voorteen te staan”, aldus Dr. Schulze. Als de achterbenen 
aangetast zijn, verplaatst het paard zijn voorbenen naar achteren. Echter, als het paard 
dergelijke symptomen laat zien, is de ziekte al in een vergevorderd stadium. Meestal worden 
de eerste tekenen over het hoofd gezien. Het paard loopt in het begin stijf en stram. De 
hoeven koelen tijdelijk af vanwege slechte doorbloeding waarna de hoeven door de ontstoken 
hoeflederhuid warmer worden en de kroonrand opzwelt.  
Bij acute hoefbevangenheid zijn vaak de ademhaling, de hartslag en de temperatuur van het 
paard verhoogd, het paard heeft drukgevoelige hoeven en het komt tot een pulsatie (kloppen) 
van de bloedvaten in de kootholte. Vaak zweten en trillen deze paarden van de pijn. Het zieke 
paard is duidelijk kreupel en vooral wendingen op harde grond kosten moeite. Als de pijn te 
sterk is, gaat het dier steeds vaker liggen. Bij chronische hoefbevangenheid is de algehele 
conditie van het paard normaal, maar het paard loopt stram en belast bij het lopen vooral de 
achterzijde van de hoef. De hoef vervormt, omdat de bloedtoevoer rondom de tenen minder 
goed is. Vervolgens groeit het hoorn aan de achterzijde van de hoef, bij de verzenen, sneller 
dan aan de voorkant van de hoef. Op die manier ontstaat de typische ‘knolhoef’: het erachter 
groeiende hoorn schuift naar voren. Daardoor ontstaan ook de voor hoefbevangenheid 
klassieke ringen in de hoef, die aan de achterkant naar onderen aflopen. Bovendien is de witte 
lijn veel breder, de zool is naar voren gewelfd en de hoornkwaliteit is in zijn geheel slecht. 
   
Oorzaken 
De meest voorkomende oorzaken zijn fouten in de voeding, maar ook stofwisselingsziekten 
(Metabolisch Syndroom of Ziekte van Cushing) en medicijnen kunnen hoefbevangenheid 
veroorzaken. Vaak vertoont het paard helemaal geen symptomen van een acute 
hoefbevangenheid, maar verloopt de ziekte sluipend. 
Bij voeding als oorzaak is de darmflora verstoord. Giftige stoffen uit in de darm afgestorven 
bacteriën komen in de bloedsomloop terecht en leiden tot gevaarlijke reacties in de 
bloedvaten. De hoef raakt slecht doorbloed.  
Hoefbevangenheid treedt op na weidegang, na het eten van grote hoeveelheden granen of bij 
abrupte verandering van voer. “Hierbij speelt eiwit, anders dan men vaak denkt, een 
ondergeschikte rol”, vertelt Dr. Schulze. “Niet eiwit, maar de koolhydraten suiker, zetmeel en 
fructaan veroorzaken hoefbevangenheid.” Als een paard extreem veel granen eet, kan het 
graan niet voldoende worden verteerd in de dunne darm en gaat het onverteerd door naar de 



  

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk  Pagina 11/14 
 GSM.: 0496 25 97 38 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be. 

dikke darm. Deze is echter niet op de vertering van grote hoeveelheden zetmeel en suiker 
berekend. Het gevolg is verzuring, waardoor bacteriën afsterven en hun giftige bestanddelen 
vrij komen. Hetzelfde gebeurt bij fructaan. Hiervan zijn kleine hoeveelheden al voldoende, 
omdat het paard dit helemaal niet kan verteren in de dunne darm.  
Fructaan wordt direct doorgevoerd naar de dikke darm. Bovendien kunnen vergiftigingen 
door planten en schimmels optreden of kan een te hoge dosering of een te lang toegediend 
medicijn de oorzaak zijn. Andere oorzaken zijn kolieken of infecties. Infecties komen vooral 
voor bij merries die net geveulend hebben, als daarna de nageboorte niet goed van de 
baarmoeder loskomt. Merries zijn ook in gevaar bij hormonale cyclusstoringen. Een andere 
oorzaak is vermoedelijk het drinken van grote hoeveelheden koud water, omdat dit de 
darmflora irriteert. Daarnaast zijn er nog mechanische oorzaken, bijvoorbeeld bij een te grote 
belasting of als het paard vanwege ziekte van een been de andere benen niet goed genoeg kan 
ontlasten. Het bloed wordt uit de hoef geperst en de hoeflederhuid wordt hierdoor 
onvoldoende doorbloed. Het hoefbeen kan echter ook afzakken of roteren door een te grote 
belasting op harde ondergrond of een algemene overbelasting. 
   
Preventie 
De meest voorkomende oorzaak voor hoefbevangenheid is verkeerde voeding. Daarom is het 
belangrijk dat de voeding goed wordt afgestemd op de energiebehoefte zodat de darmflora in 
evenwicht blijft.  
Paarden met overgewicht lopen meer gevaar ziek te worden. Verandering van voer moet 
geleidelijk gebeuren. Een andere belangrijke factor is goed weidemanagement. De paarden 
moeten in de lente heel langzaam kunnen wennen aan het verse gras. Vooral paarden die 
gevoelig zijn voor hoefbevangenheid moeten het hele jaar door uitsluitend beperkte 
weidegang krijgen. Het fructaangehalte van het gras varieert voortdurend, afhankelijk van de 
weersgesteldheid, het jaargetijde en het moment van de dag. Soms zelfs binnen enkele uren. 
“Hoe warmer en vochtiger het is, hoe sneller de door fotosynthese gevormde energie kan 
worden omgezet in groei”, aldus Dr. Schulze. “Als vanwege de weersgesteldheid en de 
lichtomstandigheden geen groei mogelijk is, slaat de plant de energie op in de vorm van 
fructaan. Dat is vooral het geval als het koud is en vriest en tegelijkertijd de zon schijnt. “In 
sommige grassen vind je bij koud weer tot tweehonderd keer meer fructaan dan bij warmer 
weer.” Dat is vooral in de lente het geval, maar ook in de herfst. Weides die in de zomer bijna 
leeg zijn gegeten zijn dan echt gevaarlijk. Het fructaan verrijkt vooral de stelen. Bovendien 
kunnen weelderige weides met misschien maar een laag fructaangehalte toch 
hoefbevangenheid veroorzaken. Zetmeel is namelijk eveneens een energiereservoir dat in de 
bladeren van planten wordt verrijkt. Teveel van dit heerlijke groen heeft dan hetzelfde effect 
als het in een klap leegeten van de voerton.  
Een andere factor zijn de moderne energierijke grassen die vooral bedoeld zijn voor het 
voeren van runderen, waardoor ook het fructaangehalte hoger uitvalt. Sommige grassoorten 
worden in weides gebruikt om de aansluiting van de grasmat te bevorderen. Maar vaak 
bevatten deze grassoorten ook veel fructaan. Het is dan ook beter als de weide slechts voor 
een klein deel uit deze grassen bestaat. Als een paard al verschijnselen van hoefbevangenheid 
heeft, mag het maar zeer beperkte weidegang krijgen, desnoods gemuilkorfd. Hij kan het best 
de meeste tijd in een zandpaddock staan. Hoefbevangenheid, veroorzaakt door een te hoge 
belasting, kan het best met een diepe, zachte laag strooisel worden bestreden.  
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Diagnose 
Voor een dierenarts is het moeilijk om alleen op basis van klinische symptomen 
hoefbevangenheid te diagnosticeren. Het is belangrijk om de kreupelheid met behulp van 
diagnostische anesthesie in de hoefregio te begrenzen. Een belangrijk symptoom is een sterke 
gevoeligheid bij druk met een hoeftang. Bij een infrarode thermografie kan bij een groeiende 
ontsteking in de hoef een verhoogde warmtestraling worden geconstateerd. Om de juiste 
therapie te bepalen moeten röntgenfoto´s worden genomen. Deze kunnen het best binnen 24 
uur na het optreden van de eerste symptomen worden gemaakt en later wekelijks worden 
herhaald.  
Bij het gebruik van analoge röntgenapparatuur wordt een stukje draad op de hoornwand 
bevestigd, om de verhouding van hoornwand en hoefbeen goed te kunnen zien. Bij digitale 
apparatuur is de hoornwand goed zichtbaar, waardoor veranderingen tegenwoordig sneller 
worden opgemerkt dan vroeger. Daarnaast wordt de punt van de straal met een stukje metaal 
gemarkeerd, om de positie van de straal te herkennen. 
   
Behandeling 
Voor de behandeling van het hoefbevangen 
paard moeten eigenaar, dierenarts en hoefsmid 
nauw samenwerken. De eigenaar kan de benen 
met water koelen tot de dierenarts er is. Dat 
kan de hoefbevangenheid weliswaar niet 
remmen, maar verlicht de pijn. “De 
ondersteuning met medicijnen omvat 
voornamelijk ontstekingsremmers zoals 
Metacam”, verklaart Dr. Schulze. “Die nemen 
een groot deel van de pijn weg. Andere 
toegediende medicijnen zijn middelen om de bloedvaten te verwijden, de bloeddruk te 
verlagen en de doorbloeding te bevorderen (Aspirine, Heparine). Daarnaast krijgen de 
paarden ook een rustgevend middel zodat ze vaker gaan liggen.” Bij een acute 
hoefbevangenheid wordt het energierijke voer onmiddellijk van de menulijst geschrapt. Het 
paard krijgt alleen hooi en mineralen. Daarnaast is de mechanische ontlasting van de hoef 
belangrijk.  
Een diep en zacht strooisel met zand of houtsnippers brengt verlichting voor het paard. De 
hoefsmid heeft de taak de drukbelasting in de hoef te herverdelen. Normaal gesproken worden 
de verzenen opgehoogd om de rotatiekrachten in de diepe buigpees tegen te werken. De druk 
moet met behulp van een zacht rubber kussen onder de hoef worden verdeeld en over de straal 
en naar het gebied rondom de verzenen worden geleid om de gevoelige plekken aan de punt 
van het hoefbeen en de teen te ontlasten. De punt van het hoefbeen moet echter vrij blijven, 
het kussen mag pas een duimbreed achter het punt van de straal onder de hoef worden gelegd. 
Dat kan bij een acute hoefbevangenheid ook met een kussenverband met rubber zool 
gebeuren.  
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Een speciaal gips voor hoefbevangen paarden heeft zijn nut bewezen, maar is omstreden. 
Drukplekken kunnen maar moeilijk worden waargenomen en hierdoor kunnen onder het gips 
schuurplekken en ontstekingen ontstaan. Bij een sterke verstoring van de doorbloeding kan 
het zinvol zijn om een gleuf in de hoef te snijden vanaf de kroonrand tot aan de witte lijn. Zo 
krijgt de hoefwand de mogelijkheid weer parallel aan de hoefbeenwand te groeien. Het 
hoornkapsel wordt opgevuld met vochtig desinfecterend verband zodat de hoef niet uitdroogt. 
Daarnaast kunnen beter geen grote delen van de tenenwand worden verwijderd. Dit leidt 
alleen maar tot destabilisatie van het hoornkapsel. Het is trouwens omstreden of een paard 
met acute hoefbevangenheid mag bewegen. Voorstanders benadrukken de bevordering van de 
doorbloeding. “Maar de trekkracht op de diepe buigpees is bij de beweging zo hoog en zo 
pijnlijk voor een paard, dat wij beweging consequent afraden”, benadrukt Dr. Schulze.  
De chronische hoefbevangenheid wordt, afhankelijk van de behoefte, met medicijnen 
behandeld en het voer wordt geleidelijk aangepast. “Bij de meeste paarden is hooi en stro 
voldoende. Daarbij kan een mineraalsupplement worden gegeven zonder licht verteerbare 
koolhydraten.” Als de behoefte van het paard groter is, kan bietenpulp zonder melasse of een 
speciaal menu met een laag energiegehalte worden gevoerd. Wortels, appels en gras zijn 
daarentegen maar beperkt toegestaan. Het bewerken en bekappen van de hoef gebeurt op 
geleide van regelmatig genomen röntgenfoto’s. 
  
Prognose 
De beste voorwaarde voor een succesvolle behandeling is een diagnose in een vroeg stadium 
van de ziekte. Als de hoefbevangenheid eenmaal chronisch is, is het heel moeilijk om er grip 
op te krijgen. De dierenarts kan in drie tot zeven dagen grip krijgen op een acute 
hoefbevangenheid. De nabehandeling duurt ongeveer vier weken. Als het hoefbeen verzakt is, 
is een genezing op zijn vroegst na zes maanden mogelijk. Elke aanval van hoefbevangenheid 
is uniek en maakt een exact afgestemde therapeutische behandeling noodzakelijk.  
De genezingskansen zijn ongeveer af te lezen aan de mate van hoefbeenrotatie. Bij een rotatie 
tot en met zes graden kan het paard, mits gelijk met de behandeling wordt begonnen, nog 
volledig herstellen bij een rotatie tussen de 6 en 12 graden wordt dat steeds minder 
waarschijnlijk en bij een rotatie van meer dan 12 graden is doorgaans geen genezing meer 
mogelijk. Uiteraard bestaan hierop uitzonderingen.  
Behalve het eventuele gebruik van het paard moet ook met de mogelijkheden van de eigenaar 
rekening worden gehouden om het paard tijdens en na de behandeling adequaat op te vangen. 
Een paard dat eenmaal hoefbevangen is geweest, blijft hier zijn hele leven vatbaar voor. 
 
(Bron: http://www.rosmagazine.nl/ros-online/medisch/hoefbevangen.html) 
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