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Warm weer tips

Hieronder een aantal tips om de paarden tijdens 

de warme zomermaanden fit, gezondheid en 

koel te houden:

Zet het paard tijdens koelere tijden van de dag 

buiten.

Gedurende de nacht is ideaal, maar als dat niet 

mogelijk is, kies er dan voor dat het paard zo 

vroeg mogelijk in de ochtend wordt buiten gezet.

Zorg voor voldoende schaduw in de wei.

Koelere schaduwplekken moeten aanwezig zijn, 

elk moment van de dag, ongeacht vanuit welke 

hoek de zon schijnt.

Ventilatoren op stal

Het in beweging zetten van de lucht door ventilato-

ren zorgt voor verkoeling, maar zorg er natuurlijk 

voor dat je paard niet bij de snoeren kan.

 Zorg voor koel water.

Voldoende koel, vers drinkwater moet altijd 

aanwezig zijn. Een volwassen paard drinkt 

18-25 liter water per dag in rust in een 

gematigd klimaat afhankelijk van welk voer hij 

krijgt. Maak emmers/teilen waarin het water 

aangeboden wordt vaker schoon als het warm 

is, want algen en bacterieën groeien sneller in 

warm weer.

De zomer is een fantastische tijd om van je paard te genieten en 
er op uit te trekken, maar zomerse hitte kan gevaarlijk zijn. Het 
kan resulteren in dehydratie, sloomheid en zonnesteek. Normaal 
kunnen paarden hun overschot aan warmte kwijt door te zweten: 
door evaporatie van het zweet op het huidoppervlak verliest een 
paard zijn warmte. Wanneer de luchtvochtigheid hoog is, kan 
een paard veel minder warmte kwijt door deze evaporatie. 
Paarden die weinig of niet kunnen zweten zijn daarom extra 
gevoelig voor de hitte.  
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 Mineralenblok en electrolyten bijgeven.

Mocht je paard erg veel zweten dan kan je 

electrolyten bijgeven. Wel in een andere emmer 

water naast het gewone water. Teveel electrolyten 

kunnen schadelijk zijn. 

Een mineralenblok voorziet je paard van zouten 

en mineralen en zorgt ervoor dat het paard meer 

gaat drinken. Dit moet wel met mate opgenomen 

worden. Vraag je dierenarts om passend advies.

Vraag niet teveel tijdens het rijden/bewegen.

Je kunt beter meerder korte arbeidsessies doen dan 

één lange rit  vooral als de luchtvochtigheid hoog is.  

Zorg voor een goede cooling down: lang uitstappen 

en laat het paard kleine beetjes drinken na de 

gedane arbeid. Direct na het rijden afzadelen en 

spons/spuit je paard af na arbeid met koud water. 

Een paard dat hard werkt in de hitte kan makkelijk 

7-15 liter vocht verliezen per uur!

 Voorkom verbrande huid.

Vooral witte, licht gekleurde paarden en onbehaar-

de lichaamsdelen zijn gevoelig voor de zon. Smeer 

het paard zonodig in met zonnebrandolie of bedek 

de gevoelige lichaamsdelen. Extreem verbranden 

kan duiden op een leverafwijking.

 Scheer paarden met lange, dikke vachten.

Denk hier vooral aan paarden met Cushing. 

Niet te kort scheren, want haren bieden ook 

bescherming tegen de zonnestralen.

Ken je paard en herken de eerste  

symptomen van een zonnesteek.

Zorg ervoor dat je weet wat het paard zijn 

normale temperatuur (< 38,5 celcius), hartslag  

(30-44 slagen per minuut) en ademfrequentie 

(8-12 ademhalen per minuut) is.

De eerste tekenen van een zonnesteek zijn: 

–   een verhoogde hartslag en ademfrequentie 

die niet normaliseren na 20 min. rust.

–   extreem veel zweten of juist extreem weinig 

zweten.

–   een lichaamstemperatuur van ruim boven de 38,5  

graden celcius.

–  erge sloomheid, niet alert zijn, incoördinatie.

–  verminderde eetlust

–   dehydratie: droge slijmvliezen, vertraagde 

capillaire vullingstijd van 4-10 seconden (tijd die 

nodig is voor het bloed om terug te komen 

wanneer je op de mondslijmvliezen duwt met een 

vinger), verlengde huidplooitest (als je met je 

hand een huidplooi in de hals pakt en weer 

loslaat, moet deze direct weer terug in normale 

positie komen.)

Een oververhit paard kan je afkoelen door zijn 

hoofd, rug, nek , romp en benen af te sponsen 

met koud water. Het is erg belangrijk om het 

water direct weer van het paard af te halen 

met een zweetmes en dit “sponsen-zweetmes” 

blijven herhalen totdat het paard is afgekoeld.

Mocht je twijfelen of je paard een zonnesteek 

heeft of de hitte niet goed verdraagt, breng 

hem/haar naar een koele plek en vraag uw  

dierenarts om advies. 

DE RISICO’S VAN OPPER-
VLAKTEWATER VOOR PAARDEN

In de zomermaanden zijn 

veel paarden voor hun 

drinkwater afhankelijk van 

water uit sloten of ondiepe 

bronnen. Oppervlaktewater 

kent een aantal risico’s. 

Water afkomstig uit 

veenachtige gebieden, 

bevat soms veel ijzer. Als de 

sloot rood tot roodbruin 

gekleurd is, dan is er zeker 

sprake van veel ijzer. 

Paarden zijn gevoelig voor 

een ijzerovermaat, dit leidt 

gemakkelijk tot intoxicatie. Laat paarden 

daarom nooit uit sloten drinken waar 

overmatig veel ijzer in zit.

Een ander risico is botulisme. Dode vogels 

(eenden, enzovoort) in de sloot betekenen 

dat het water in de sloot ongeschikt is als 

drinkwater. 

Ook slib kan gevaarlijk zijn. Vooral bij 

plotselinge buien kan veel slib in het water 

komen, dit kan het zuurstofgehalte van het 

water erg verlagen. Vissen kunnen daardoor 

sterven, en dat maakt het water ook 

ongeschikt. Tenslotte zijn er nog de 

zogenaamde blauwalgen: dit zijn cyanobac-

teriën die het water een kleur geven, 

meestal groen. Die bacteriën produceren 

toxinen die lever- en nierschade kunnen 

veroorzaken. Het advies is daarom: als een 

paard afhankelijk is van slootwater, kijk 

dan goed naar de sloot. Bij afwijkende 

kleur of dode dieren, laat het paard dan 

niet uit de sloot drinken. 

Wilt u weten of het water geschikt is voor uw 

paard? Laat het dan onderzoeken bij GD
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Afbeelding 2Afbeelding1 Afbeelding 3

VOORKOMEN
Huidschimmelinfecties tasten verhoornde weefsels 

aan zoals haren, de bovenlaag van de huid en soms 

de hoeven. Bij het paard spelen twee groepen 

schimmelsoorten een rol: Microsporum en 

Trichophyton. Binnen deze twee groepen (zogenaam-

de genera) zijn er zes soorten die een rol spelen. 

Alleen door middel van een kweek en soortdetermi-

natie is het mogelijk met zekerheid te vast te stellen 

welke schimmelsoort een rol speelt. Dit duurt 2-3 

weken. Als het er alleen om gaat of er wel/geen 

schimmel een rol speelt kan dat ook via een 

zogenaamde PCR en dat duurt slechts 1-2 dagen.

Huidschimmels (dermatofyten) leven op de 

hoornstof (keratine) van de huid, de haren en 

eventueel de hoeven. De schimmels tasten alleen 

haren aan die zich in de groeifase bevinden. 

Overdracht van schimmelinfecties gebeurt via direct 

contact of via de omgeving (handen, borstels, 

palen, tuigen, muren et cetera). Het is van belang te 

beseffen dat de schimmelsporen buiten het dier tot 

zo’n 18 maanden lang infectieus kunnen blijven. 

Een andere mogelijke bron van infectie zou een 

zogenaamde ‘drager’ kunnen zijn. Dit is een dier, dat 

klinisch geen afwijkingen vertoont, maar waarvan 

de vacht wel door de schimmel is geparasiteerd en 

dus besmettelijk is voor zijn omgeving. Drager-

schap is bij paarden echter tot nu toe niet 

bewezen. Waarschijnlijk zijn bij een bedrijfspro-

bleem zowel de paarden als ook de omgeving 

gecontamineerd met schimmelsporen.

Het is opmerkelijk bij schimmelinfecties dat 

blootstelling aan infectieus materiaal lang niet altijd 

leidt tot klinische verschijnselen. Er is een groot 

Besmettingen met een huidschimmel komen bij paarden nogal eens voor. Hoe kan de 
diagnose met zekerheid worden gesteld en wat is een goede behandeling?

Tekst & foto’s: Prof.dr. M.M. Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan Universiteitskliniek voor Paarden - Utrecht

Huidschimmel
bij paarden
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Afbeelding 4 Afbeelding 5 Afbeelding 6

plaatsen waar het tuig ligt (hoofdstel, zadel, 

gareel). Vooral op plaatsen waar tuig schuurt 

kunnen de laesies zich, al dan niet door secundaire 

bacteriële infecties, sterk uitbreiden (Afbeelding 4). 

Soms uit de schimmelinfectie zich echter veel 

subtieler met geringe schilfering en wat alopecia 

(Afbeelding 5). Een schimmelinfectie gaat bij het 

paard, in tegenstelling tot bij de mens (Afbeelding 

6), doorgaans niet met jeuk gepaard.

DIAGNOSTIEK
Als de infectie wordt gekenmerkt door de klassieke 

ringwormlaesie, kan de diagnose vaak op basis van 

het typische klinische beeld worden gesteld. Om 

een dermatofytose met zekerheid te kunnen 

vaststellen moet een nader onderzoek op 

huidschimmels worden uitgevoerd. Dit kan door 

middel van microscopisch onderzoek van haren. Bij 

paarden die al behandeld zijn, valt dit onderzoek 

vaak tegen en is een schimmelkweek of PCR 

noodzakelijk. De dierenarts zal veel moeite doen 

om de monsters hiervoor op de juiste wijze te 

verzamelen. Een ziektebeeld dat op schimmel kan 

lijken is bijvoorbeeld een bacteriële infectie met 

Dermatophilus congolensis.

BEHANDELING
Hoewel huidschimmelinfecties over het algemeen de 

gezondheid van een paard slechts weinig beïnvloe-

den, zijn er toch belangrijke redenen om een 

behandeling in te stellen:

-  binnen een groep gevoelige dieren treden 

gemakkelijk contactbesmettingen op 

- een natuurlijke genezing duurt relatief lang 

-  aangetaste dieren kunnen vaak niet gereden of in 

het tuig gebruikt worden 

-  schimmelinfecties bij dieren kunnen ook mensen 

besmetten (zoönose) 

-  aangetaste dieren kunnen niet mee naar 

wedstrijden of andere evenementen en zijn niet 

te verkopen. 

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk en deze 

moeten altijd in overleg met de dierenarts worden 

gekozen. Meestal is het gehele dier wassen met een 

antischimmelmiddel het beste. Het paard dient 

tenminste drie keer helemaal te worden gewassen, 

telkens met een tussenpoos van 3 tot 5 dagen. Het 

herhalen van de wassingen is noodzakelijk omdat 

niet alle schimmelsporen door de wasmiddelen 

worden gedood. Naast wassingen dient een zo 

grondig mogelijke reiniging van de omgeving van het 

paard plaats te vinden. Borstels, zadeldekens en 

tuigen kunnen eveneens met de antischimmelmid-

delen worden gewassen. Stallen voor paarden 

kunnen (na een mechanische reiniging, goed 

boenen en veel warm water, en daarna bijvoorbeeld 

soda en weer spoelen) met formaline-bevattende 

middelen worden gedesinfecteerd. Bij de behande-

ling en reiniging dienen aparte kleding, schoeisel en 

handschoenen te worden gedragen. Zadelkamers en 

stallen (zonder paarden!) kunnen na huishoudelijke 

reiniging eventueel ook behandeld worden met een 

rookkaars met een antischimmelmiddel (op dit 

moment niet in Nederland verkrijgbaar). 

PREVENTIE
Preventieve maatregelen op een bedrijf bestaan uit 

isolatie en behandeling van besmette dieren. Op 

een goed geleid bedrijf heeft ieder paard zijn eigen 

harnachement en eigen poetsgerei. Er is bij het 

paard vaccinatie mogelijk tegen schimmel. Dit 

vaccin is echter niet meer geregistreerd in 

Nederland; overleg met uw dierenarts. Gezien de 

lange incubatietijd van een schimmelinfectie 

(gemiddeld 2 tot 3 weken) moeten dieren die nieuw 

in een groep komen eigenlijk tenminste vier weken 

in quarantaine worden gehouden. In de praktijk 

gebeurt dit op paardenbedrijven slechts zelden. 

verschil in gevoeligheid tussen individuen. Om een 

infectie te laten aanslaan zijn vocht en ‘inwrijven’ 

vaak noodzakelijk. Vaak zijn jonge dieren gevoeliger 

dan volwassen dieren. Dit verschil is mogelijk toe te 

schrijven aan biochemische veranderingen in de 

huid- en haaruitscheidingsproducten, het 

verharingspatroon en de afweerstatus. Zo hebben 

de vetzuren in talg en zweet een schimmelrem-

mende werking. Een eenmaal doorlopen infectie 

kan tot een (levens)lange immuniteit leiden. 

Behalve door de leeftijd wordt de natuurlijke 

weerstand ook beïnvloed door de geslachtsrijpheid 

en de voedingstoestand. Ook het al of niet aanwezig 

zijn van andere aandoeningen of het toepassen van 

bepaalde geneesmiddelen kunnen de weerstand 

zodanig beïnvloeden, dat schimmelinfecties eerder 

een kans krijgen. De incubatietijd (tijd die verloopt 

tussen infectie en het optreden van symptomen) 

van schimmelinfecties bedraagt meestal 1 tot 6 

weken, maar kan onder optimale omstandigheden 

vier dagen zijn.

VERSCHIJNSELEN
De klinische beelden van de verschillende 

schimmelsoorten zijn doorgaans niet van elkaar te 

onderscheiden. Bij het paard treedt vaak de 

klassieke ringwormlaesie op. Na een infectie 

ontstaat een scherp omschreven ronde plek of 

plekje waar de huid verdikt is (Afbeelding 1). Als 

gevolg daarvan gaan de haren overeind staan. 

Vervolgens breken de haren af met als gevolg 

haaruitval en kale plekken (Afbeelding 2). In een 

later stadium wordt de huid schilferig en ontstaan 

de min of meer ronde plekken (laesies) met de 

typische grijswitte asbestkleurige schubjes en 

korsten (Afbeelding 3). De laesie geneest vanuit 

het centrum. Dit klassieke beeld wordt ook wel 

aangeduid als ‘ringschurft’, ‘ringworm’ of 

‘huidworm’. De laesies worden vaak gezien op die 
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