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AANPASSINGEN IN 
EN ROND DE STAL

START DE 
VERBRANDING

HOEVEEL MAG  
MIJN PAARD ETEN

LEER HOE JE JOUW PAARD OP EEN  
VERANTWOORDE MANIER KUNT LATEN AFVALLEN
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Complimenten
De eerste stap is gezet

Je paard is te zwaar en daar wil je wat aan doen. Wat goed! Alleen is het best een stap om te beseffen  
dat je paard overgewicht heeft, want niemand laat zijn paard express te dik worden. Waarschijnlijk is het 
vetlaagje beetje bij beetje toegenomen en is je paard steeds iets ronder geworden. Ineens zag je in dat je 
paard te dik was, of iemand vroeg aan je of je paard drachtig is, terwijl het misschien wel een ruin is. Tijd voor 
actie, want je wilt niet dat je paard gezondheidsproblemen krijgt zoals insulineresitentie of hoefbevangenheid.

Natuurlijk wil je erachter komen hoeveel je paard te zwaar is en hoe je ervoor kunt zorgen dat hij op een 
verantwoorde manier kan afvallen. Daar gaan wij je bij helpen. Nadat we bekeken hebben hoe de conditie  
van je paard daadwerkelijk is, geven we je richtlijnen en tips voor aanpassingen in management, beweging 
en voeding. Met dit programma kun je gaan toewerken naar een passend gewicht voor je paard en daarmee 
dus meteen een gezonder paard.
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Pavo InShape Program
Het Pavo InShape Program is een compleet programma om je 
paard op een gezonde en verantwoorde manier te laten afvallen. 
Het programma bestaat uit drie belangrijke pijlers die hierbij 
cruciaal zijn: management (hoe houd je je paard), beweging en 
voeding. Deze pijlers vind je ook terug in de hoofdstukken van dit 
programma, afgewisseld met ervaringsverhalen van paardenhouders 
die jou voorgingen. Waar liepen zij tegenaan tijdens het afvaltraject? En 
hoe hebben ze dit opgelost? We zijn trots dat verschillende deskundigen 
met ieder hun eigen expertise hebben bijgedragen aan dit prachtige 
programma.

Het leeuwendeel is tot stand gekomen door de input van nutritionist en dierenarts Veerle Vandendriessche. 
Met haar titel Diplomate of the European College of Veterinary and Comparative Nutrition (ECVCN) behoort 
Veerle tot de absolute wereldtop op het gebied van voeding. Veerle heeft zich gespecialiseerd in paarden 
en gezelschapsdieren en is nu één van de 36 Europese Diplomates, waarvan er zich slechts twee fulltime 
toeleggen op paardenvoeding. Veerle begeleidde al meerdere afvaltrajecten bij paarden en weet dus als geen 
ander wat hierbij komt kijken, maar ook waar je tegenaan loopt als eigenaar.

Bij afvallen is beweging van essentieel belang. Hiervoor hebben we een beroep gedaan 
op de kennis van Dr. Carolien Munsters (PhD). Zij is gepromoveerd op gebied van 
sportfysiologie van het paard. Door wetenschappelijke kennis te vertalen naar de praktijk 
helpt ze ruiters en coaches hun prestaties te verbeteren. Binnen haar bedrijf Moxie Sport 
hielp ze al een groot aantal topsportruiters met analyses en/of begeleiding, onder meer 
richting de Olympische Spelen in Londen en Rio de Janeiro en bereidt ze nu diverse 
combinaties voor op Tokyo. Tot slot geeft Carolien cursussen op gebied van sportfysiologie 
voor paarden en is ze actief als onderzoeker bij de faculteit Diergeneeskunde en 
embedded scientist in de paardensport (NOC*NSF).

Voor het hoofdstuk beweging raadpleegden we een tweede expert, namelijk sportfysioloog 
Irene Tosi. Zij studeerde diergeneeskunde aan de Universiteit in Milaan en heeft zich 
daarna toegelegd op fysiologisch onderzoek bij paarden aan de Diergeneeskundige 
Faculteit van de Universiteit in Luik. Ze geeft colleges en begeleidt studenten op het vlak 
van fysiologie bij sportpaarden. Ook doet ze onderzoek naar de gevolgen van inspanning 
op spieren in het paardenlichaam.

“Afvallen is zwaar, maar als je volhoudt krijg je daar een energieker en 
gezonder paard voor terug. Weet dat je niet de enige bent die het zover 

heeft laten komen. Zo’n 55% van de recreatiepaarden is te zwaar.”

Nutritionist en dierenarts  
Veerle Vandendriessche

Tip!
Voordat je begint met het 
laten afvallen van je paard, 
kun je met een algemene 

bodycheck door je dierenarts 
uitsluiten dat je paard vanwege 
gezondheidsredenen (bijvoorbeeld 
insulineresistentie) overgewicht 

heeft.

 
Naam paard: 

Ras: 

Leeftijd:
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Zelf scoren
Door middel van onderstaande illustraties en beschrijving kun je per gebied bekijken welke score je paard heeft.  
Het gemiddelde daarvan bepaalt de uiteindelijke lichaamsconditiescore. Wees eerlijk bij het invullen hiervan,  
ook al kan het soms best confronterend zijn. Hou je zelf dan voor dat je hier wat aan gaat doen.

Body Condition Score
Hoeveel is mijn paard te dik?

Voordat we beginnen met het programma is het belangrijk te weten waar je nu staat. 
Hoeveel is je paard eigenlijk te dik? Om dit te bepalen gaan we een paar dingen doen. We 
gaan kijken naar de lichaamsconditiescores en we gaan het gewicht bepalen.

BCS
Bij het bepalen van de lichaamsconditiescore (ook wel Body Condition Score, BCS, 
genoemd) kijken we naar zes verschillende gebieden: de nek, schoft, rug, staartbasis, 
ribben en het gebied net achter de schouder van je paard.
Op de illustratie hiernaast zijn de punten waar je naar moet kijken duidelijk aangegeven. 
Deze zijn belangrijk om een goede BCS van je paard af te lezen.

1.  Extreem mager
De botstructuren bij de nek, schouder 

en schoft zijn makkelijk te voelen. Op de rug 

zijn de doornuitsteeksels zichtbaar, net als 

de ribben. De staartbasis steekt duidelijk uit. 

Er kan geen vetweefsel worden gevoeld. 

5.  Gemiddeld
De nek en schouder gaan vloeiend over in het lichaam. 

De schoft is afgerond. Het vetweefsel rondom de staartinplant 

begint sponsachtig aan te voelen. De ribben zijn niet met het blote 

oog van elkaar te onderscheiden, maar wel makkelijk voelbaar.

9.  Extreme obesitas
Bij de nek, schoft, bij de staartbasis en net achter de 

schouder bevindt zich overdadig, uitpuilend vetweefsel. Vet 

langs de binnenkant van de billen kan tegen elkaar wrijven 

en de flanken zijn gelijk met de loop van het lichaam gevuld, 

het lichaam en de flanken lopen dus in elkaar over. Langs de 

ruggengraat is een zeer duidelijke verdikking te zien. Over de 

ribben zit eveneens royaal vetweefsel waardoor je de ribben niet 

kunt voelen. 

3.  Mager
De botten in de nek, schouder 

en schoft zijn geaccentueerd, maar er is 

geen botstructuur te onderscheiden. De 

dwarsuitsteeksels zijn niet meer voelbaar. 

De staartbasis is voelbaar, maar individuele 

wervels zijn niet meer zichtbaar. De ribben 

kun je nog steeds zien, maar zijn wel licht 

bedekt met een vetlaagje.

2.  Erg mager
De botstructuren bij de 

nek, schouder en schoft zijn vaag te 

onderscheiden. De doornuitsteeksels zijn 

voelbaar, net als de staartbasis. De ribben 

zijn zichtbaar.

6.  Matig rond
Rond de nek, net achter de schouder en aan de zijkant 

van de schoft begint zich vetweefsel te ontwikkelen. Langs de 

ruggengraat is een lichte verdikking mogelijk. Het vetweefsel 

rondom de staartbasis voelt zacht aan. Het vetweefsel over de 

ribben voelt sponsachtig aan, maar je kunt de ribben nog wel 

voelen. 

7.  Overgewicht
Vetafzetting ter hoogte van de nek, de schoft en achter 

de schouders. Langs de ruggengraat is een lichte verdikking 

mogelijk. Het vetweefsel rondom de staartbasis voelt zacht aan. 

Individuele ribben zijn nog wel voelbaar, maar merkbare vulling 

met vetweefsel tussen de ribben.

8.  Obesitas
De nek is merkbaar verdikt. De schoft en het gebied net 

achter de schouder zijn gevuld met vetweefsel. Er bevindt zich 

een verdikking langs de ruggengraat. Het vetweefsel rondom de 

staartbasis voelt erg zacht aan. De ribben zijn moeilijk voelbaar 

als gevolg van vet. 

4.  Slank
De nek, schouder en schoft zijn 

niet overdreven dun. Langs de ruggengraat 

is een lichte richel zichtbaar. De mate van 

uitsteken van de staartbasis hangt af van 

de lichaamsbouw en er is ietwat vetweefsel 

voelbaar. Je ziet een vage omtrek van de 

ribben. 

“Maak iedere maand een foto van je paard van de zij- en 
achterkant. Na een paar maanden ga je het verschil goed zien.”
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Om een inschatting te maken van het gewicht van je paard, gaan we hem ook meten. Hiervoor zijn speciale 
meetlinten beschikbaar. 

De meest nauwkeurige manier is door het meten van de borstomtrek en de lengte van je paard, deze in de 
formule van Carroll en Huntington te zetten en zo het gewicht te berekenen. Dat doe je als volgt:

Zo gebruik je het meetlint:
1. Zorg dat je paard vierkant staat. Het gewicht moet gelijk verdeeld zijn over vier 

benen en het paard moet naar voren kijken.

2. Plaats het meetlint licht schuin voorwaarts om de borstkas van je paard. Dit doe je 

door het meetlint net achter de schoft te leggen en vervolgens om het paard heen 

te doen als een singel.

3. Trek voorzichtig aan het lint, maar zorg ervoor dat je de huid hierbij niet indrukt. 

Lees nu de centimeters af. Dit is de borstomtrek.

4. Meet nu de lengte je paard van: deze loopt vanaf de punt van de schouder 

(middenvoor bij de aanzet van de hals) tot aan de zitbeenknobbel achter net onder 

de staart.

5. Maak nu het volgende rekensommetje:  

[borstomtrek (cm) x borstomtrek (cm) x lengte (cm)] : 11.877 = het huidige gewicht. 

Een handige, maar minder nauwkeurige manier, is het aflezen van de kilogrammen op je 

meetlint. In dat geval volg je alleen stap 1 tot en met 3, en in plaats van de centimeters 

lees je dan de kilogrammen af. Het heeft sterk de voorkeur om de formule van Carroll 

en Huntington te gebruiken.

Hoeveel moet je paard afvallen?
We raden aan om het gewicht van je paard wekelijks te meten. Dit is een 
mooie graadmeter of je op de goede weg bent. Het streven is om iedere 
week een gewichtsverlies te realiseren van 0,5 tot 1%. Door te meten 
kun je iedere keer bijsturen als dat nodig is. Het te snel teveel afvallen 
is namelijk niet goed en kan leiden tot gezondheidsproblemen. Je denkt 
misschien ‘fijn, dat gaat snel’, maar als je boven de 1% per week komt 
zal je moeten bijsturen.  Blijf ook regelmatig meten en controleren 
nadat je paard het ideale gewicht heeft bereikt.

Het is niet goed te zeggen hoeveel kilo je paard precies af moet vallen of wat het ideale gewicht voor jouw 
paard is. Daar is geen standaard voor. Ieder paard en elk ras is anders. Het meetlint is een hulpmiddel om te 
controleren of je op de goede weg bent. De lichaamsscore is altijd leidend bij het afvallen. Dat er niet meteen 
de eerste weken veel resultaat te zien is, is normaal.  Mocht je na twee maanden nog geen verschil merken, 
dan is het goed om contact op te nemen met een dierenarts.

Noteer je metingen in het schema op pagina 6.

Tip!
Doe de meting drie keer  
en neem het gemiddelde  

van de uitkomsten

Meten is weten

“Het meten van je paard doe je wekelijks. Dit is een mooie  
graadmeter of je op de goede weg bent. Het streven is om  

iedere week een gewichtsverlies te realiseren van 0,5 tot 1%.

Nutritionist en dierenarts  
Veerle Vandendriessche
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Maandelijks scoren: heb geduld
De ideale score is een 5, daar gaan we naartoe werken. Deze Body Condition Score ga je vanaf nu maandelijks bepalen. Verwacht niet dat je 
meteen na de eerste maand al resultaat ziet. In de eerste weken zie je vaak vooral de buik wat dunner worden, maar dat heeft geen invloed op de 
lichaamsscore. Meestal zie je na twee maanden pas echt resultaat.

Noteer je bevindingen in het schema.

Week Datum Gewicht Lichaamsscore

0 (start)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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“Hij is veel slanker en beweegt veel makkelijker.”

Patricia de Leeuw: “Mijn Lusitano Zartouche was altijd al aan de zware 
kant. Dat ik met hem kon deelnemen aan het gewichtsverliesprogramma 
van Pavo en de GD zorgde voor een stok achter de deur om hem af te 
laten vallen. Toen Zartouche aan het gewichtsverliesprogramma begon 
had hij een BCS van 8. Tijd voor actie dus. Bij de stal waar Zartouche 
stond, gaan de paarden vanaf het voorjaar 24 uur per dag de weide op. 
Er waren geen andere mogelijkheden. Maar Zartouche moest afvallen. 
Dus was dit eigenlijk een no-go. Het weideseizoen zou beginnen tijdens 
de laatste periode van het afvalprogramma, alsmede onze vakantie, 
daarom ging Zartouche een maand in training. Na de training is 
besloten naar een andere stal te gaan, waar de condities beter zijn voor 
Zartouche. Hier waren meer mogelijkheden, waardoor het makkelijker 
zou zijn Zartouche op gewicht te houden. Want weer 24 uur op de 
grasweide zou het programma teniet hebben gedaan.”

Beweging
“Zartouche kwam uit een langdurige blessure en was tijdens de start 
van het programma in de opbouwende fase qua training. Door die 
maand training kwamen we erachter dat hij de inspanning die we van 
hem vroegen weer aan kan na de blessures die hij heeft gehad. Nu train 
ik Zartouche samen met mijn zus. We proberen 5 à 6 keer per week 
fanatiek met hem te trainen. Door zijn blessures waren we misschien 
wel onbewust te voorzichtig met hem geworden.”  

Bewustwording
“Ik ben blij dat ik heb meegedaan aan het programma. Voor mij is de 
bewustwording het belangrijkste leerpunt geweest. Ook weet ik nu hoe 
ik mijn paard zo goed mogelijk kan managen. Het programma was voor 
ons een goede stok achter de deur. We volgden de aanbevelingen netjes 
op. Met rijden merken we een duidelijk verschil. Hij is gewoon slanker 
en beweegt daardoor vele malen makkelijker. Het is nog steeds een 
stoer gebouwde Lusitano, echt een barok paard, maar het is wel een 
heel verschil met hoe het was. Zartouche blijft een paard dat van weinig 
voer snel te dik wordt. Hij staat nog steeds op voordroogkuil aangevuld 
met Pavo Vital. Daar doet hij het voor nu prima op. Als we denken dat 
hij meer nodig heeft en we komen er zelf niet uit, dan weten we waar 
we advies kunnen vragen. Eigenlijk was het programma niet eens heel 
zwaar. Het was een nieuwe mind-set. Soms voelde het echt als een stok 
achter de deur. Door de keuzes die we maakten, hebben we een heel 
ander paard teruggekregen.” 

Ervaringsverhaal 
“Door van stal te wisselen heb  

ik mijn paard weer terug.”
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Wetenschappelijk onderzoek
Gezond gewichtsverlies bij paarden met obesitas

Ter voorbereiding op het Pavo InShape Program heeft Pavo – samen met een aantal 
(onderzoeks)partners, waaronder de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) – aan twee 
langdurige veldstudies meegewerkt waarbij paarden met overgewicht werden begeleid 
om op een gezonde manier gewicht te verliezen.

Bij Pavo proberen we altijd trends die we in de markt zien te vertalen naar een oplossing 
om jou als paardenhouder te helpen jouw paard(en) gezond te houden. Vanuit het feit dat 
meer dan de helft, zo’n 55%, van alle recreatief gehouden paarden overgewicht heeft, 
zijn we samen met een aantal partners onderzoek gaan doen naar de gevolgen hiervan 
op de gezondheid en een juiste aanpak in de strijd tegen de kilo’s.

Wat was het doel?
Het doel van deze twee onderzoeken was om te kunnen vaststellen:

• Wat de invloed is van gezond vermageren op het suikermetabolisme 
(insulinedysregulatie) bij paarden.

• Welke aanbevelingen voor arbeid gehanteerd moeten worden om 0,5 - 1% 
gewichtsverlies per week te realiseren (-3 tot -6 kilo voor een paard van 600 kilo).

• Hoe de paarden tijdens het afvalproces reageren op de samenstelling en opname 
van onze eiwitrijke muesli Pavo Inshape, die we speciaal voor dit doeleinde 
hebben ontwikkeld.

De onderzoeken in het kort

Onderzoek 1
Dit onderzoek i.s.m. de GD richtte zich op het 
verband tussen obesitas en insulinedysregulatie bij 
paarden.

• Veldstudie onder 39 paarden met 
overgewicht  
(Body Condition Score 7, 8 of 9)

• 16 van de 39 paarden hadden een verstoord 
suikermetabolisme (insulinedysregulatie)

• Duur: 6 maanden
• Ruwvoeranalyse
• Individuele begeleiding op management,  

beweging en voeding
• Maandelijkse meet- en weegmomenten
• Maandelijks aangepast advies op beweging 

en voeding n.a.v. de tussentijdse metingen
• Bij aanvang en na afloop werd het 

suikermetabolisme vastgesteld d.m.v. een 
dynamische test

Onderzoek 2
Dit onderzoek i.s.m. de KNHS richtte zich op het 
gezond laten afvallen van paarden met overgewicht.

• Veldstudie onder 11 paarden met 
overgewicht  
(Body Condition Score 7, 8 of 9)

• Duur: 4 maanden
• Ruwvoeranalyse
• Individuele begeleiding op management, 

beweging en voeding
• Maandelijkse meet- en weegmomenten
• Maandelijks aangepast advies op beweging 

en voeding n.a.v. de tussentijdse metingen
• Bij aanvang en na afloop werden de 

bloedwaarden getest

Onderzoekspartners
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Hoe werd er gemeten en bijgestuurd in de onderzoeken?
Suikermetabolisme
Om de invloed van overgewicht op het suikermetabolisme te kunnen vaststellen, hebben alle paarden in het eerste 
onderzoekstraject een dynamische test ondergaan. Hiermee kun je meten hoeveel insuline er in het bloed circuleert na het 
toedienen van een suikerdosis. Deze test deden we aan het begin en het eind van het traject.

Arbeid
De arbeid van de deelnemende paarden werd tijdens het traject vastgelegd met een app, zodat we een mooi beeld kregen van 
het type en de hoeveelheid arbeid die de eigenaren met hun paarden deden. Dankzij deze registratie konden we heel gericht 
advies geven hoe de arbeid aan te passen bij onvoldoende gewichtsverlies.

Voeding
Wat de voeding betreft, werd van iedere deelnemer het ruwvoer geanalyseerd op nutritionele waarde, waaronder suiker-, eiwit- 
en energiegehalte. Op deze manier kon er voor ieder paard individueel een voedingsadvies opgesteld worden en op een veilige 
manier worden bijgestuurd om in combinatie met de arbeid toch het gewenste gewichtsverlies te realiseren.

Goed om te weten:
Tijdens beide projecten zijn er geen negatieve bijwerkingen ontstaan bij de deelnemers (zoals koliek, hoefbevangenheid of 
diarree) en ook de eiwitconcentratie in het bloed bleef mooi op peil. Dit laatste is een goede indicatie voor een gebalanceerd 
dieet.

Bloedwaarden
In totaal zijn er 50 paarden met overgewicht op deze manier individueel begeleid, waarvan 
er in het eerste project 16 een verstoord suikermetabolisme hadden. Van deze 16 paarden 
hadden 9 er na afloop een normaal suikermetabolisme en 2 waren al sterk verbeterd. 
Vooral de daling in BCS, oftewel een daling in het onderhuidse vetpercentage, bleek 
verantwoordelijk voor deze verbetering. Een super uitkomst dus! 

Body Condition Score
In beide onderzoeken zijn de deelnemende paarden, die allemaal een BCS van minimaal 
7 hadden, gemiddeld 1,5 BCS-score gedaald. Deze daling is te danken aan de gouden 
combinatie van management, beweging/arbeid en voeding

Gewicht
Ondanks de verbetering in BCS en bloedwaarden, waren de veranderingen in het gewicht 
minder veranderlijk dan gedacht. Het eerste onderzoek resulteerde slechts in een gemiddeld 
gewichtsverlies van 6% na zes maanden (het streven was tussen de 12 en 24%). Het tweede project 
in 9.5% na vier maanden, dankzij een strenger bewegingsregime (streven was tussen de 8 en 16%). 
Sommige paarden zijn ook gelijk gebleven in gewicht of zelfs enkele kilo’s aangekomen. Minder 
motiverend voor de eigenaar, maar dit laat wel goed zien dat het gewicht in heel het afvalproces 
niet de leidende factor mag zijn en je BCS wel! Hoe meer je met je paard beweegt, hoe meer 
spiermassa hij namelijk gaat aanmaken en spiermassa weegt drie keer zoveel als vetmassa.

Omvang in centimeters
Tot slot zagen we dat de paarden opvallend minder centimeters borstomtrek kregen 
naarmate het traject vorderde. Dit was te verklaren vanwege het vetmassa dat op deze 
meetbare plekken reduceerde (daling BCS).

“We ontdekten dat de 
zogenaamde ‘easy keepers’, 
oftewel sobere rassen, er langer 
over doen om vetmassa te 
verminderen in vergelijking met 
andere rassen. Volhouden is dus 
de boodschap!”

Nutritionist en dierenarts 
Veerle Vandendriessche

De resultaten

Van de 16 paarden met een verstoord 
suikermetabolisme (insulineredysregulatie), 

hadden er 9 na afloop een normaal 
suikermetabolisme. 2 waren er sterk 

verbeterd.

Na het eerste onderzoeksproject met een looptijd 
van 6 maanden hebben de deelnemende paarden 
gemiddeld 6% gewicht verloren. Na het tweede 
project (looptijd 4 maanden) was dit dankzij een 

strengere bewegingsaanpak gemiddeld 9,5%. Dat 
is 57 kilo voor een paard van 600 kg!

Gemiddeld daalden de deelnemende paarden 
met overgewicht -1,5 Body Condition Score 

(BCS) op een schaal van 1 tot 9.

-57 kilo
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Management
Afvallen lukt alleen  

met duidelijke afspraken
Om je paard goed te kunnen laten afvallen is het heel belangrijk dat het management rondom je paard goed op orde is. Of je je paard nu thuis 

hebt staan of op een pensionstal, het is belangrijk dat iedereen die met je paard in aanraking komt op de hoogte is van de afspraken die er 
gelden rondom jouw paard. Het werkt namelijk niet als jij je stinkende best doet, terwijl anderen nergens rekening mee houden.

Voorkom verveling
Een paard is in de natuur gewend om 18 uur per dag te kunnen grazen, daar moet 
je een alternatief voor bieden. Verdeel het ruwvoer daarom in zoveel mogelijk 
verschillende kleinere porties per dag. Ons advies is 6 porties waarvan de grootste 
in de avond voor de nacht.

Het verdelen over zoveel mogelijk porties is belangrijk om de spijsvertering van 
je paard goed op gang te houden. Om ervoor te zorgen dat je paard ook tijdens 
het afvallen zoveel mogelijk blijft kauwen, kun je bijvoorbeeld gebruik maken van 
ruwvoervertragers. Denk hierbij aan slowfeeders of meerdere hooinetten, maar wees 
ook zelf creatief: maak bijvoorbeeld gaatjes in een grote ton, of leg kippengaas op het 
ruwvoer. Zoek uit wat bij je paard past en voorkom dat hij zich gaat vervelen. Let erop 
dat de vloer onder het ruwvoer glad is, in elk geval geen zand. Tijdens de afvalperiode 
zal je paard letterlijk ieder sprietje hooi opeten. Je wilt niet dat hij te veel zand eet 
en daardoor koliek krijgt. Is er geen harde of gladde bodem, leg dan bijvoorbeeld 
rubberen matten neer waarop je het ruwvoer kunt geven.

“Zorg dat je 
paard altijd 

voldoende vers 
water heeft.  

Let erop dat het 
niet te koud is. Te 

koud water vergroot 
namelijk de kans op koliek.”

Nutritionist en dierenarts  
Veerle Vandendriessche

Geen weidegang
Om een paard af te laten vallen is het belangrijk 
dat je weet wat hij of zij eet. Je moet controle 
krijgen over het aantal calorieën dat binnenkomt. 
Als je paard een lichaamsscore heeft van 7 of 
meer, dan is het belangrijk dat hij voorlopig even 
niet meer op de weide komt. Je hebt dan namelijk 
geen controle over wat hij binnenkrijgt. Er zijn 
paarden die binnen een uur de hoeveelheid gras 
eten die ze eigenlijk maar per dag mogen hebben.

Denk niet dat een weide met kort gras wel kan, 
onderzoek wijst uit dat juist in kort gras vaak 
veel meer suikers zitten dan in lang gras. Mocht 
het echt niet anders kunnen, dan is het nog een 
overweging je paard een graasmasker op te doen 
en het aantal uren op de weide sterk te gaan 
beperken (max. 4 uur per dag) om zo toch de 
calorie-inname te beperken, maar alleen als het 
echt niet anders kan.

Wat dan wel?
Moet je jouw paard dan op stal houden? Zeker 
niet. Laat je paard zoveel mogelijk buiten lopen 
in bijvoorbeeld een zandpaddock. Het liefst met 
een maatje of in een groep. Je paard zal dan meer 
bewegen. Een paard dat alleen buiten staat is niet 
gelukkig. Helemaal als het paard moet afvallen is 
sociaal contact en dus ‘afleiding’ belangrijk.
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Zoutsteen
Hang op alle locaties waar je paard 
staat, dus zowel in de paddock als 
in de stal, een zoutsteen op. Je 
paard kan zijn zoutopname dan 
naar behoefte zelf regelen. Let wel 
op dat je een neutrale zoutsteen 
gebruikt. Aan een zoutsteen met 
een smaakje gaat je paard likken 
omdat hij het lekker vindt en niet 
vanwege een zoutbehoefte. Ze 
gaan dus te veel zout (en vaak 
mineralen) opnemen, wat negatieve 
gevolgen kan hebben. Lees het 
etiket dus goed na. Enkel een 
zoutsteen met alleen zout en geen 
toevoegingen van andere mineralen 
of sporenelementen is goed.

Bodembedekking
Zet je paard niet op eetbare 
bodembedekking, zoals stro. 
Een paard eet van nature 
de hele dag door. Als er stro 
beschikbaar is, zullen ze dit dus 
opeten. Echter nemen ze op 
deze manier dan meer calorieën 
op dan gewenst om af te vallen. 
Als je paard veel stro eet, is 
er ook een verhoogd risico op 
verstoppingskoliek. Een niet-
eetbaar strooisel als zaagsel of 
vlas is beter.

Geen winterdeken
Je bent misschien gewend om 
je paard in de winter een lekker 
warme winterdeken op te doen. 
Als je je paard wilt laten afvallen, 
kun je die deken beter achterwege 
laten. Om op temperatuur te 
blijven zal een paard zonder 
deken namelijk vet gaan 
verbranden. Je mag wel na het 
rijden een zweetdeken gebruiken, 
zodat je paard sneller opdroogt. 
En je kunt je paard eventueel 
lokaal scheren zodat ze na de 
arbeid sneller opdrogen.
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Om af te vallen moet je een zeer positieve energiebalans tijdelijk omzetten naar een negatieve. Simpel gezegd: je paard moet meer energie Om af te vallen moet je een zeer positieve energiebalans tijdelijk omzetten naar een negatieve. Simpel gezegd: je paard moet meer energie 
verbruiken dan hij binnenkrijgt, zónder dat dit ten koste gaat van de spiermassa. Om ervoor te zorgen dat de vetverbranding goed op gang verbruiken dan hij binnenkrijgt, zónder dat dit ten koste gaat van de spiermassa. Om ervoor te zorgen dat de vetverbranding goed op gang 
komt, is beweging belangrijk. Hoe je dit precies aanpakt is erg van je paard en de situatie afhankelijk. Sportfysiologen Dr. Carolien Munsters komt, is beweging belangrijk. Hoe je dit precies aanpakt is erg van je paard en de situatie afhankelijk. Sportfysiologen Dr. Carolien Munsters 
en Irene Tosi geven advies.en Irene Tosi geven advies.

We gaan je door middel van een stappenplan proberen op weg te helpen. Let wel: iedere situatie is anders. Als we het hebben over We gaan je door middel van een stappenplan proberen op weg te helpen. Let wel: iedere situatie is anders. Als we het hebben over 
‘normaal werk’ voor een paard dan verschilt dit per paard, afhankelijk van ras en discipline. Bij sportpaarden is normaal werk namelijk ‘normaal werk’ voor een paard dan verschilt dit per paard, afhankelijk van ras en discipline. Bij sportpaarden is normaal werk namelijk 
heel anders dan bij recreatiepaarden. Voor een recreatiepaard is normaal werk bijvoorbeeld dat ze, naast de dagelijkse vrije beweging, heel anders dan bij recreatiepaarden. Voor een recreatiepaard is normaal werk bijvoorbeeld dat ze, naast de dagelijkse vrije beweging, 
regelmatig worden gereden. Normaal werk is een berekening op basis van het individuele paard, rekening houdend met zijn huidige en regelmatig worden gereden. Normaal werk is een berekening op basis van het individuele paard, rekening houdend met zijn huidige en 
gewenste gewicht, omgeving en eventuele gezondheids- of leeftijdsproblemen.gewenste gewicht, omgeving en eventuele gezondheids- of leeftijdsproblemen.

Blijf te allen tijde goed naar je paard kijken en vraag advies aan een deskundige als je niet zeker bent van je zaak. Je wilt immers Blijf te allen tijde goed naar je paard kijken en vraag advies aan een deskundige als je niet zeker bent van je zaak. Je wilt immers 
voorkomen dat je je paard overvraagt en hij door een blessure stil komt te staan.voorkomen dat je je paard overvraagt en hij door een blessure stil komt te staan.

Beweging
Zet de vetverbranding in beweging
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Dr. Carolien Munsters
Sportfysioloog

Carolien is gepromoveerd op gebied van sportfysiologie van het paard. Door 
wetenschappelijke kennis te vertalen naar de praktijk helpt ze ruiters en coaches 
hun prestaties te verbeteren. Binnen haar bedrijf Moxie Sport hielp ze al een 
groot aantal topsportruiters met analyses en/of begeleiding, onder meer 
richting de Olympische Spelen in Londen en Rio de Janeiro en bereidt ze nu 
diverse combinaties voor op Tokyo. Tot slot geeft Carolien cursussen op gebied 
van sportfysiologie voor paarden en is ze actief als onderzoeker bij de faculteit 
Diergeneeskunde en embedded scientist in de paardensport (NOC*NSF).

Irene Tosi
Sportfysioloog

Irene studeerde diergeneeskunde aan de Universiteit in Milaan en heeft 
zich daarna toegelegd op fysiologisch onderzoek bij paarden aan de 
Diergeneeskundige Faculteit van de Universiteit in Luik. Ze geeft colleges en 
begeleid studenten op het vlak van fysiologie bij sportpaarden. Ook doet ze 
onderzoek naar de gevolgen van inspanning op spieren in het paardenlichaam.
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Stap 1

Test de fitheid van je paard
Allereerst is het belangrijk om te weten hoe fit je paard eigenlijk is. Is je paard volledig ongetraind, dan weet 
je dat er op dit vlak nog winst te behalen valt. Word je paard wel getraind, vraag je dan af: hoe fit is hij nu 
eigenlijk echt? Er kan verschil zitten in het gevoel van de ruiter en de daadwerkelijke fitheid van een paard. 
Soms denk je als ruiter dat je je paard heel hard aan het werk zet tijdens de training, maar blijkt in de praktijk 
dat vooral de ruiter heel hard gewerkt heeft en de hartslag van het paard amper gestegen is. Andersom kan 
het ook. Er zijn paarden die met een hartslag van 180/190 nog steeds met de oren naar voren doorgaan.

Fitheidstest
Het advies is om toch een keer een fitheidstest bij je paard af te nemen. Voor de basistest en een eerste 
indicatie, heb je geen deskundige nodig, dit kun je helemaal zelf. Het enige dat je wel nodig hebt, is een 
hartslagmeter voor je paard.

Volg het onderstaande schema:
• 2 minuten stappen op de linkerhand
• 2 minuten stappen op de rechterhand
• 2 minuten draven linksom
• 2 minuten draven rechtsom
• 2 minuten galop linksom
• 2 minuten galop rechtsom

Let op: Las tussendoor geen stap- of rustmomenten in voor je paard

Fitte getrainde paarden moeten deze basistest (als ze ontspannen zijn, want stress verhoogt de hartslag) 
kunnen afleggen binnen de ‘normale’ waardes. Bij de stap mag de hartslag tussen de 60 en 75 slagen per 
minuut zijn, in de draf 90-110 en in galop 100-120. Als je paard hier boven zit, of de twee minuten galop niet 
kan volhouden, is zijn basisconditie nog onder de maat.

Help! Ik heb geen hartslagmeter
Heb je geen hartslagmeter en kun je er ook geen lenen, dan kan het nog steeds goed zijn om de test eens te 
doen. Uit de praktijk weten we namelijk dat twee minuten galopperen best lang kan zijn. Als je paard dat niet 
vol kan houden, weet je dat hij eigenlijk niet slaagt voor de fitheidstest.
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“Ik heb bij de begeleiding goede ervaringen met de de App van Equilab. De 
app registreert nauwkeurig waar je gereden hebt, hoe lang en in welke gang.”

Nutritionist en dierenarts 
 Veerle Vandendriessche

Via www.equilab.horse kun je de app downloaden, 
hij is zowel beschikbaar voor IOS als Android

Stap 2

Analyseren en monitoren
Heeft je paard moeite om de test uit te lopen, of is zijn hartslag erg hoog? Dan weet je dat je eerst aan zijn 
basisconditie moet gaan werken. Alleen daardoor zal hij al meer energie gaan verbranden. Bouw je training 
langzaam verder op. Daarvoor moet je eigenlijk wel weten wat je tot nu toe altijd deed. Daarom is het goed 
om eerst een paar trainingen te monitoren. Dit kun je doen door zelf eens de tijd bij te houden met een 
stopwatch of via een stopwatch app. Kijk hoe lang je stapt, draaft en galoppeert. Voor het beste resultaat zou 
je ook de bijhorende hartslagintensiteit van de training hierbij moeten weten, omdat je anders nog niet weet 
of je paard er nu wel of geen moeite mee heeft om die training uit te voeren

Stap 3

Bepaal je doel
Voor een goed resultaat moet je er naartoe werken om vier tot zes dagen in de week met je paard aan het 
werk te zijn. Rijd je nu maar twee dagen in de week met je paard, ga dan niet eens naar zes dagen, maar 
bouw het heel langzaam op. Als een paard echt ongetraind is (jong paard, paard dat langdurig stil heeft 
gestaan) kan het enkele maanden tot een jaar duren voordat een paard 6 dagen in de week 60 min kan 
werken. Stel je doelen dus niet te hoog, maar bouw de training met kleine stapjes uit. Is je paard wel fit, dan 
kun je wat meer van hem gaan vragen.

Stap 4

Starten met trainen
Je weet nu hoe je paard ervoor staat en waar je naartoe wilt trainen. Het is belangrijk je trainingen uit te 
gaan bouwen. Eerst in frequentie, dan in lengte en daarna in intensiteit. Train je met een hartslagmeter 
dan is het goed om je te richten op een hartslag tussen de 130 en 150, bij deze hartslag gaat je paard vet 
verbranden.

Om je op weg te helpen hebben we voor de trainingsopbouw twee verschillende adviezen gemaakt. Een voor 
het ongetrainde, niet fitte paard en een voor paarden die slagen voor de fitheitstest. Op de volgende pagina’s 
vind je een trainingsschema en trainingstips. Kies op basis van de fitheidstest de training die bij jouw paard 
past, bekijk het advies van Dr. Carolien Munsters en start met trainen.

Wist je dat....
Je paard niet altijd even hard werkt als jij?
Als je zelf hard moet werken tijdens het rijden, kun je het idee hebben dat je paard ook heel hard aan 
het werk is. Dat hoeft alleen niet zo te zijn. Let er dus goed op dat je er niet automatisch van uitgaat dat 
wanneer jij moe bent, je paard dat ook is. Sommige paarden zijn namelijk heel fit voor het basiswerk (zie 
de fitheidstest die je kunt afnemen) en geven jou de indruk dat ze hard werken, terwijl ze eigenlijk alleen 
maar licht intensief werk verrichten. Als je daar geen weet van hebt, kan het zijn dat hij als het ware altijd te 
licht werkt en je juist moet gaan kijken of hij niet 2 à 3 keer in de week wat intensiever getraind kan worden. 
Daarnaast ga je je paard misschien meer voer geven vanwege het harde werk dat je denkt dat hij verricht, 
maar eigenlijk krijgt hij dan veel te veel, omdat jij degene bent die zo hard aan het werk is.
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Heeft je paard tot nu toe alleen nog maar op de wei gestaan of misschien een tijd stil gestaan vanwege een 
blessure, dan is het belangrijk de training goed op te bouwen. Bewegingsfysioloog Dr. Carolien Munsters geeft 
advies hoe je dit kunt doen.

1. Begin met 2-3 keer per week rijden of longeren. Dat doe je dan voor een duur van 20 tot 30 minuten. 
Als je kiest voor longeren hoeft dit niet per se met een bijzet. Kijk hiervoor goed naar je eigen paard. 
Voor sommige paarden is longeren zonder hulpteugel al intensief genoeg, let er wel op dat hij dan 
wel zijn lijf goed gebruikt en niet alleen maar rondjes aan het draven is. Voor andere paarden is een 
dubbele longe of hulpteugel wel aan te raden.

2. Elke training start je met een warming up van 5-10 minuten in stap, gevolgd door korte blokjes 
drafwerk van enkele minuten, afgewisseld met herstelmomenten in stap.

3. Galop wordt als krachttraining geschouwd bij ongetrainde of jonge paarden en 
moet in het begin dus van korte duur zijn (denk aan ongeveer 30 seconden). 
Bouw langzaam de frequentie van de galopblokjes op, OF voer de duur van de 
galopblokjes steeds meer op.

4. Tussen de trainingen door plan je actieve hersteldagen: dat kan weidegang, 
paddocktijd, grondwerk of wat stappen aan de hand zijn. Het is in ieder geval niet 
de bedoeling dat je paard tijdens een hersteldag de hele dag op stal staat.

5. Bouw de training langzaam op, als een paard lange tijd niks gedaan heeft of 
ongetraind is, duurt het enkele weken tot maanden alvorens hij in staat is 4-5 keer 
in de week 30 minuten te worden gereden.

6. Zorg dat je paard ook buiten de trainingen genoeg beweging krijgt. Bijvoorbeeld 
door hem met (jongere/actieve) maatjes in de paddock te zetten of speelgoed te 
geven. Als je een uur traint en hij daarnaast 23 uur per dag stilstaat in de stal, 
heeft dat geen nut.

Om je goed op weg te helpen heeft Dr. Carolien Munsters een schema voor je opgesteld 
voor de eerste 4 weken dat je (weer) begint met trainen.

Tip!
Het is belangrijk dat je paard 
plezier houdt in het werk. 
Zorg daarom voor de nodige 
afwisseling. Als het kan, ga 

dan vooral rijden met je paard 
en niet teveel longeren. Draaf 
eens een keer over wat balkjes 
of spreek af om samen met 

iemand anders een buitenrit te 
maken.

Trainingsschema
Het ongetrainde paard
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Voorbeeld trainingsschema ‘Ongetraind paard’
Door Dr. Carolien Munsters
Ongetraind = paard wat al enkele maanden niet tot nauwelijks onder het zadel of aan de longe getraind wordt 
(<1x per week)

• Wil je het schema verder uitbouwen? Zorg dan dat je minimaal elke training 2 tot 3 keer herhaalt 
alvorens je hem gaat verzwaren/ intensiever gaat maken. 

• Kies per trainingstype hoe je hem wilt intensieveren; zorg dat je OF OF doet en niet EN EN (dat wil 
zeggen, de ene keer voeg je een extra interval toe aan de draf gedeeltes, dus ga je naar 5 x 2 min 
draf, en pas weer 2-3 trainingen later ga je bijvoorbeeld de duur van de galopstukken wat langer 
maken naar 4 x 40 seconden galop). Kleine stapjes zijn hier essentieel. 

• Varieer daarnaast in duur en frequentie. Bij voorbeeld 4 x 2 min draf = totaal 8 min draf. 
De volgende intensievere training kan zijn 5 x 2 min draf (totaal 10 min draf) of, als je meer 
duurvermogen wilt, ga je juist naar 3 x 3 min draf (totaal 9 min). Beide trainingen kunnen een 
goed vervolg zijn voor je trainingsprogramma, afhankelijk van jouw paard en wat op dat moment 
het beste aansluit.
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Trainingstips
Afvallen met een fit paard

Als je paard al fit is (kan de fitheidstest goed aan en daarnaast makkelijk 4x in de week 60 minuten basis 
dressuurwerk verrichten), dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de verbranding nog meer omhoog 
gaat. Duurtraining is dan nog steeds een prima basis, maar je moet ook krachttraining gaan toevoegen.  
Met alleen maar meters maken kom je er dan namelijk niet meer. Dat kost je paard niet genoeg energie.
Het advies is om 3 duurtrainingen te doen van 1 en soms 1,5 uur (bijvoorbeeld tijdens een buitenrit) met 
daarin voldoende galopwerk (minimaal 4 minuten per 60 minuten werk) en daarnaast 2 à 3 intensievere 
trainingen toe te voegen. Deze trainingen mogen dan korter zijn, maar wel zwaarder.

Tip!
Zorg dat je paard plezier houdt in zijn werk. 

Train niet te eentonig, maar denk aan afwisseling. 
Introduceer eens nieuwe dingen voor jou en je paard.

Tips voor een 
intensieve training

• Ga veel schakelen, en dan ook echt schakelen. 
Een paar passen flink naar voren en weer terug.  
Ga veel overgangen kort op elkaar rijden: 
vanuit de galop een overgang naar de stap 
en andersom, kan je paard dat niet, dan kun 
je natuurlijk ook overgangen tussen de stap 
en draf of draf en galop rijden. Houd hierbij 
een duur aan van ongeveer 30 seconden tot 1 
minuut en wissel af met stap of drafmomenten 
van 1 tot 2 minuten. Herhaal deze oefening 
minimaal 3 tot 4 keer. 

• Ga cavaletti’s/balkjes draven of galopperen. 
Ook hier weer, minimaal 4 x 30 seconden, 
afgewisseld met 1-2 minuten herstel in stap of 
draf. 

• Spring een lijntje (bijvoorbeeld 3-4 in-uitjes 
of 2 hindernissen op 2 of 3 galopsprongen) en 
herhaal dit ook enkele keren achter elkaar. 

• Tijdens het buitenrijden 1 tot 2 minuten flinke 
middengalop. Let op: zeker niet gaan scheuren 
of te hard rijden, maar gecontroleerd en aan 
elkaar middengalop rijden. Geef vervolgens 
je paard even te de tijd om te herstellen en 
herhaal dit dan nog 1 tot 2 keer. 

• Heuveltraining. Denk dan niet dat je echt 
heuvels in de buurt moet hebben. Een viaduct 
op stappen kan al genoeg zijn. Dat doe je dan 
een aantal keer (4-6 keer). Deze oefening kun 
je bijvoorbeeld ook meepakken tijdens het 
uitstappen: stap eens uit langs de weg en ga dan 
even een paar keer het viaduct op en af.
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“Ze veranderde van een slome dodo in een fit paard.”

Ervaringsverhaal 
“Tina werd zuur en vals om maar te kunnen eten.”

Monique Haaijer: “Eigenlijk was Tina altijd al te zwaar. Al vanaf het 
moment dat ik haar kreeg. Ze stond altijd in de wei en werd daarin 
ook nog eens bijgevoerd. Waar je andere paarden wel eens lekker zag 
liggen, zag je Tina alleen maar eten. Als ze de kans krijgt, staat ze de 
hele dag met haar hoofd aan de grond.”

Voeding
“De eerste verandering was om Tina van de wei te halen. Door 
onderzoek kwamen we erachter dat ze insulineresistent is, op de wei 
staan is dus helemaal niet goed voor haar.
Het voordroogkuil werd getest en we wogen alles heel nauwkeurig 
af. Tina was het er niet mee eens dat ze van de ene op de andere dag 
minder te eten kreeg. Ze werd zuur, zelfs vals. Als ik langs het voer liep, 
dan beet ze me gewoon om bij het voer te komen. Als ze haar kwamen 
voeren, viel ze de mensen zelfs aan. Ze was een bonk chagrijn. Toen 
heb ik wel eens gedacht:, ‘Arm dier, waar ben ik aan begonnen’. Omdat 
haar gedrag echt extreem werd, hebben we in overleg haar voer iets 
opgehoogd. Haar gedrag werd iets beter, maar ze bleef wel narrig. Ik 
maak graag buitenritten, maar dat was in die tijd ook lastig. Ze deed 
namelijk alles om bij het gras te komen.”

Vrolijk fit paard
“Het narrige gedrag duurde zeker drie tot vier maanden, maar ik ben 
blij dat ik heb doorgezet. Tina is van een zure merrie veranderd in een 
vrolijk, fit beest. Zo fijn! Zoals ze nu is, is ze nog nooit geweest. Ze 
heeft nog steeds een obsessie voor eten, maar is niet meer zuur. Ze 
is gewoon veel vrolijker. Het was eerder een slome dodo, maar nu is 
ze lekker fit en loopt soms bokkend van blijdschap in haar paddock. 
We moeten nog wel steeds goed op haar voeding blijven letten. Ze eet 
gewoon heel graag. Daarom wegen we het hooi nog steeds af. Maar dat 
is niet erg. Ik ben zo blij dat ik heb doorgezet.”
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Het allerbelangrijkste bij het laten afvallen van je paard is dat er een negatieve energiebalans ontstaat. Met 
andere woorden: je paard moet meer energie verbruiken dan dat hij binnenkrijgt. Maar dan moet je natuurlijk 
wel weten wàt hij precies binnenkrijgt en hoeveel je paard binnen mag krijgen om af te vallen. Veerle 
Vandendriessche, dierenarts met als specialisme paard en tevens nutritionist, geeft advies.

De hoeveelheid calorieën die je paard mag verorberen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals ras, 
leeftijd, het gewicht en hoeveel je paard beweegt. De meeste energie en calorieën haalt je paard uit ruwvoer: 
gras, hooi of kuil. Zo’n 70 tot 100% van wat paarden eten is ruwvoer. Ruwvoer is belangrijk om je paard 
gezond te houden. Ieder paard moet dagelijks minimaal 1,5% van zijn lichaamsgewicht aan drogestof uit 
ruwvoer binnenkrijgen. Dat is voor een volwassen paard van 600 kg ruim 10 kg hooi.

Doe de Pavo Ruwvoer QuickScan om de precieze 
waardes van je ruwvoer te bepalen.

Voeding
Weet wat je paard eet
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Laat voordat je aan het 
afvalprogramma begint, eerst het 
gebit van je paard controleren.
Alleen met een goed gebit kan 
je paard het ruwvoer namelijk 

optimaal benutten.
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Veerle Vandendriessche
Nutritionist, dierenarts (Diplomate ECVCN)

Met haar titel Diplomate of the European College of 
Veterinary and Comparative Nutrition (ECVCN) behoort 
Veerle tot de absolute wereldtop op het gebied van 
voeding. Veerle heeft zich gespecialiseerd in paarden 
en gezelschapsdieren en is één van de 36 Europese 
Diplomates, waarvan er zich slechts twee fulltime 
toeleggen op paardenvoeding.

Ruwvoer beperken
De meeste paarden die moeten afvallen, krijgen te veel binnen. De vuistregel voor paarden die moeten 
afvallen is: beperk het ruwvoer in eerste instantie tot 1,5 kilo drogestof per 100 kilo lichaamsgewicht. 
Drogestof is het ruwvoergedeelte dat overblijft als je al het vocht eruit haalt.

Het is belangrijk om te weten wat de waardes van het ruwvoer zijn dat jij je paard voert. Het drogestofgehalte 
verschilt namelijk sterk per ruwvoerproduct. Zo heeft gras een gemiddeld drogestofgehalte van 20-25%, 
voordroog (kuil) van gemiddeld 60-70% en hooi van gemiddeld 80-90%.

Ook het suikergehalte in het ruwvoer kan nogal verschillen. Over het algemeen geldt dat grofstengelig hooi 
het beste is. Dat is vaak van een late snede, waarmee we niet een tweede of derde snede bedoelen, maar een 
snede waarbij het gras heel lang door heeft mogen groeien en in de aar geschoten is, ze noemen dit ook wel 
doorgeschoten gras; gras dat zo lang heeft door kunnen groeien dat er pluimen in komen.
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Tip!
Weeg je ruwvoer altijd af. Je kunt ruwvoer wegen aan een unster of een haakschaal.

Hoeveel ruwvoer mag mijn afvallende paard per dag?
Uitgaande van gemiddelde waardes ziet het dagelijkse ruwvoeradvies er zo uit.

Let wel, voor het beste advies is het belangrijk om de waardes van je eigen ruwvoer te kennen. Die kun je 
laten bepalen door middel van de Pavo Ruwvoer Quickscan of de Pavo Ruwvoer Quickscan plus. Dan kun je 
ook bepalen of je paard misschien nog aanvullende voeding nodig heeft naast het ruwvoer. 

Lichaamsgewicht
Geadviseerde 
maximale dagelijkse 
drogestofopname

Gras (23 % 
droge stof)

Voordroogkuil (67% 
droge stof)

Hooi (88% droge stof)

100 kg 1,5 kg 6,5 kg 2,2 kg 1,7 kg

200 kg 3 kg 13 kg 4,5 kg 3,4 kg

300 kg 4,5 kg 19,6 kg 6,7 kg 5,1 kg

400 kg 6 kg 26,1 kg 9 kg 6,8 kg

500 kg 7,5 kg 32,6 kg 11,2 kg 8,5 kg

600 kg 9 kg 39,1 kg 13,4 kg 10,2 kg

Pas in eerste instantie het voer aan naar 1,5 kg drogestof per 100 kg lichaamsgewicht. Denk niet na de 
eerste week dat het geen effect heeft, pas na een maand ga je eventueel bijstellen. Maar geef nooit of te 
nimmer minder dan 1% per 100 kg lichaamsgewicht van het lichaamsgewicht aan ruwvoer. Te weinig ruwvoer 
kan namelijk ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van je paard. Dit kan leiden tot onder andere 
koliek, maagzweren, verhoogd risico op kribbebijten, hout eten, weven of andere gedragsveranderingen / 
stalondeugden.

Verdeel het ruwvoer over zo’n 6 porties per dag. Zo voorkom je dat je paard zich gaat vervelen. Geef de 
grootste hoeveelheid in de avond, omdat je dan de langste periode moet overbruggen. Lukt 6 keer per dag 
echt niet? Kijk dan wat wel lukt en verdeel de porties naar gelang het aantal uren dat ertussen zit. Laat je 
paard nooit langer dan 6 uur zonder ruwvoer staan.

Doordat je iedere week je paard meet, weet je hoe het gaat. Met een gewichtsverlies tussen de 0,5 en 1% per 
week ben je op de goede weg.

Humeurig of niet vooruit te branden?
Is je paard humeurig of is het tijdens de training niet vooruit te branden, weet, het gaat over! Op een gegeven 
moment krijgt je paard een energiedip. Het lichaam is namelijk gewend de energie uit snelle suikers te halen, 
het duurt even voor het lichaam eraan gewend is de energie op een andere plek te halen. Een energiedip en/
of humeurig paard kan daarvan het gevolg zijn. 
Duurt de energiedip langer dan een maand, neem dan contact op met je dierenarts.
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Week Weeknummer Hoeveelheid ruwvoer Aanvullende voeding

0 (start)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Noteer precies hoeveel je voert in het voerschema. 
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Aanvullende voeding
Eiwitarm ruwvoer: bijvoeren

Er is nog een reden waarom het belangrijk is de voedingswaarde van je ruwvoer te kennen. Een paard dat 
aan het afvallen is, heeft namelijk wel voldoende eiwitten nodig. Komt uit de Pavo Ruwvoer Quickscan dat je 
eiwitarm ruwvoer hebt, dan is het belangrijk om eiwitten bij te geven. In de uitslag van de ruwvoeranalyse 
staat het duidelijk aangegeven wanneer het eiwit onvoldoende is bij een paard dat moet vermageren.

Pavo InShape
Pavo InShape is speciaal ontwikkeld voor paarden 

die moeten afvallen. Het is eiwitrijk en bevat alle 

dagelijkse vitamines en mineralen, zodat je zeker weet 

dat je paard hierin niks tekortkomt. 

 

Lees meer over Pavo InShape op pagina 26.

Pavo Vital
Mocht uit de Pavo Ruwvoer Quickscan blijken dat 

je ruwvoer genoeg eiwit bevat voor je afvallende 

paard, dan is het nog steeds noodzakelijk om extra 

vitamines, mineralen en sporenelementen bij te 

geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vitaminen- 

en mineralenbalancer Pavo Vital.

Beloningssnoepje
Waar je mee op moet passen, zijn kleine 

beloningen tussendoor. Misschien ben 

je gewend om deze te geven. Dit zijn 

echter wel allemaal calorieën die je 

beter als ruwvoer kunt geven, daar 

heeft je paard langer wat aan.

Wil je je paard wel graag met iets 

lekkers belonen? Denk dan aan de Pavo 

Healthy Treats.
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Afwisseling
Wil je je paard naast ruwvoer wat 

meer afwisseling bieden in zijn 

rantsoen, dan kun hem als alternatief 

wat Pavo SpeediBeet geven. Hier zit 

weinig energie in, maar het vult wel 

heel goed. Het paard zal na het eten 

van Pavo Speedibeet lang een vol 

gevoel hebben en niet meteen weer 

op zoek gaan naar eten.

Alternatief
In plaats van hooi kun je ook wat Pavo 

HayChunks in een hooinet doen voor 

je paard. HayChuncks zijn gezonde 

paardensnoepjes op basis van weide- en 

plantaardige vezels. Met het opeten ervan 

zijn paarden ook net wat langer bezig dan 

met het eten van normaal hooi. Een Pavo 

HayChunk is ook goed te gebruiken als 

beloningssnoepje.

“Ook het krachtvoer, of eigenlijk beter gezegd het ruwvoersupplement, 
moet je nauwkeurig afwegen. Een voerschep staat namelijk niet altijd 

gelijk aan een kilo. Om precies te weten wat je geeft, moet je dus wegen. 
Verdeel Pavo InShape of Pavo Vital over twee tot vier porties per dag.”

Nutritionist en dierenarts 
 Veerle Vandendriessche

Wil je meer informatie over deze producten?
Ga dan naar de website van Pavo.
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Pavo
Inshape
Voorkom spierafbraak  
tijdens het afvallen

Voeding is één van de drie pijlers van het Pavo InShape Program. Voeding is één van de drie pijlers van het Pavo InShape Program. 
Als je bezig bent om je paard te laten afvallen, is het – net als Als je bezig bent om je paard te laten afvallen, is het – net als 
bij mensen – belangrijk om spierafbraak te voorkomen. Doordat bij mensen – belangrijk om spierafbraak te voorkomen. Doordat 
je paard meer gaat bewegen, worden de spieren ook aan het je paard meer gaat bewegen, worden de spieren ook aan het 
werk gezet. Extra eiwitten zijn dan nodig om de spieren na de werk gezet. Extra eiwitten zijn dan nodig om de spieren na de 
arbeid te helpen herstellen en om afbraak van de spiermassa als arbeid te helpen herstellen en om afbraak van de spiermassa als 
vervangende energiebron te voorkomen. Je kunt het vergelijken vervangende energiebron te voorkomen. Je kunt het vergelijken 
met dat wij mensen een eiwitshake nemen als we (ineens) meer met dat wij mensen een eiwitshake nemen als we (ineens) meer 
gaan sporten, je paard heeft naast zijn ruwvoer genoeg aan Pavo gaan sporten, je paard heeft naast zijn ruwvoer genoeg aan Pavo 
InShape.InShape.

Optimale voerondersteuning van het 
Pavo InShape Program

Pavo InShape is een volledig gevitaminiseerde muesli met Pavo InShape is een volledig gevitaminiseerde muesli met 
natuurlijke antioxidanten en speciaal ontwikkeld om paarden natuurlijke antioxidanten en speciaal ontwikkeld om paarden 
optimaal te ondersteunen tijdens het afvallen. Naast een optimaal te ondersteunen tijdens het afvallen. Naast een 
uniek hoge kwaliteit eiwit (methionine) die de vetverbranding uniek hoge kwaliteit eiwit (methionine) die de vetverbranding 
ondersteunt, bevat Pavo InShape ook een extra hoge hoeveelheid ondersteunt, bevat Pavo InShape ook een extra hoge hoeveelheid 
eiwit om spieren na arbeid te helpen herstellen en spierafbraak te eiwit om spieren na arbeid te helpen herstellen en spierafbraak te 
voorkomen. Daarnaast geef je met Pavo InShape alle benodigde voorkomen. Daarnaast geef je met Pavo InShape alle benodigde 
vitaminen, mineralen en sporenelementen die je paard dagelijks vitaminen, mineralen en sporenelementen die je paard dagelijks 
nodig heeft en is het vrij van granen. Dit zorgt ervoor dat het nodig heeft en is het vrij van granen. Dit zorgt ervoor dat het 
suiker-, zetmeel- én energiegehalte heel laag is. In de strijd tegen suiker-, zetmeel- én energiegehalte heel laag is. In de strijd tegen 
de kilo’s is het namelijk belangrijk dat je paard geen extra energie de kilo’s is het namelijk belangrijk dat je paard geen extra energie 
binnenkrijgt en het lage suiker-/zetmeelgehalte ondersteunt de binnenkrijgt en het lage suiker-/zetmeelgehalte ondersteunt de 
paarden met een verstoord suikermetabolisme (vaak veroorzaakt paarden met een verstoord suikermetabolisme (vaak veroorzaakt 
door overgewicht).door overgewicht).

Belangrijke eigenschappen

• Onderdeel van het Pavo InShape Program
• Optimale ondersteuning tijdens het afvallen
• Hoge kwaliteit eiwit (methionine) om vetverbranding te 

ondersteunen
• Extra hoog eiwitgehalte om spierherstel te bevorderen en 

spierafbraak te voorkomen
• Volledige dagelijkse vitaminen, mineralen en sporenelementen
• Graanvrij
• Zeer laag suiker- en zetmeelgehalte
• Zeer laag in energie 

Toepassing 

• Voor paarden en pony’s die actief aan het afvallen zijn
• Voor paarden en pony’s die het Pavo InShape Program volgen

Voervoorschrift

Voer naast ruwvoer dagelijks 150 gram Pavo InShape per 100 kilo 
lichaamsgewicht als je het Pavo InShape Program volgt en bezig bent 
om je paard te laten afvallen. Voor een pony (300 kilo) komt dit neer 
op 450 gram per dag, voor een paard (600 kilo) op 900 gram per dag. 
Verdeel indien mogelijk over meerdere voerbeurten per dag.  

• Dagelijks advies: 150 gr/100kg lichaamsgewicht
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Waarom deed ik dit  
ook alweer?

Uit ervaringen weten we dat er een moment komt dat je het allemaal even 
niet meer ziet zitten. Je paard is humeurig, in de training niet vooruit te 
branden of je bent het wel een keer zat om iedere keer maar weer alles af 
te wegen en alles en iedereen te instrueren jouw paard geen extra lekkere 
dingen toe te stoppen. Het is daarom goed er soms even bij stil te staan 
waarom je hieraan begon.

Voordelen
Wat zijn de voordelen van een paard dat mooi op gewicht is?

• Je paard krijgt meer energie en levenslust

• Gezondere bloedwaardes

• Een langer en gelukkiger leven om samen van te genieten.

Weet: je bent niet alleen. Veel paardenhouders 
worstelen met het laten afvallen van hun paard.

“Als je bezig bent om je paard te laten afvallen, 
is het belangrijk om spierafbraak te voorkomen. 
. Extra eiwitten zijn dan nodig om de spieren 
na de arbeid te helpen herstellen en om afbraak 
van de spiermassa als vervangende energiebron te 
voorkomen. Pavo InShape helpt daarbij.

Nutritionist en dierenarts  
Veerle Vandendriessche

Ervaringen delen
Soms kan het helpen ervaringen te delen of tips 
uit te wisselen. Daarom hebben we een speciale 
Pavo InShape Program-facebookgroep in het leven 
geroepen. Word ook lid (gratis), deel jouw valkuilen 
en tips en doe je voordeel met die van anderen!

Facebook/Pavo InShape Program
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Veerle Vandendriessche

Dierenarts en nutritionist

Rob Krabbenborg

Voedingsdeskundige

Ragne Verhoeven

Voedingsdeskundige

Persoonlijk voeradvies
Lukt het je niet om de voeding van je paard goed af te stemmen:  

valt je paard te snel af of juist helemaal niet?

Neem dan contact op met een van onze deskundigen.

Mail ons: voeradvies@pavo.net

Of bel: +31(0)485-490700

Disclaimer
Dit is een uitgave van Pavo. Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Pavo. Hoewel Pavo uiterste zorg heeft besteed aan deze online uitgave, aanvaardt Pavo geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden in het magazine.


