Richtlijnen voor een aanvaardbaar behandelplan.
Nadat uw dierenarts bij u is geweest, dient hij/zij naast het voorzien
van advies een overzicht te geven van de situatie op uw stalling en
jaarplan met eventuele adviezen voor de jaren daaropvolgend. Het
behandelplan is een bedrijfsrapport en uw dierenarts dient een rapportage van voldoende kwaliteit te kunnen overhandigen. Met andere
woorden: het voorgeschreven recept moet degelijk onderbouwd zijn.
Een zo volledig mogelijke situatieschets is van belang. Hieronder
enkele nuttige tips en aandachtspunten voor uw dierenarts.

• Omschrijving van het type bedrijf:

manege/training/handel/stoeterij/hobbymatig houden.

• Verhouding pony’s/paarden? Zijn er zwaardere dieren aanwezig

Advies.
Uiteraard dient de paardenhouder een goed en bruikbaar advies te
krijgen over hoe de besmettingsgraad op het bedrijf verminderd kan
worden. Deze adviezen dienen in het rapport te worden beschreven.
Zeker als er in het verleden problemen zijn geweest op parasitologisch
vlak dient aangegeven te worden hoe problemen in de toekomst vermeden kunnen worden.
(voorbeelden)

• scheiding leeftijden
• het optimale beweidingsschema
• belang van verwijderen mest/extensieve uitbating/juiste bemesting
van het land

• Aantal drachtige merries (met globale uitgerekende datum), enters,

• schoonhouden van stallen bij welke leeftijdsgroepen van belang?
• quarantaine bij nieuwe paarden?
• mestonderzoeken nuttig nu of in de toekomst?

• Aanpak van de afgelopen jaren, het laatst gebruikte product en

De verbeterpunten op het bedrijf dienen te worden aangegeven.

dan 600 kg?

twenters, 3-jarigen, 4-jarigen en het totaal aantal dieren.

wanneer. Zijn er problemen geweest? Zijn er wel eens wormen

gezien in de mest na een behandeling? Wordt er afgewisseld met
actieve stoffen? Wordt ontworming tegen lintworm uitgevoerd?
Tegen spoelworm? Zijn de drachtige merries en veulens op een

•

specifieke manier ontwormd?
Wat is het stalmanagement? Stalbedekking, frequentie uitmesten/
opstrooien. Zelfde aanpak bij de drachtige merries? Potstallen bij
de opfok?

• Het weidemanagement: beweiding van de paarden over het aantal
hectare, worden de weides schoongemaakt, extra bemest (met
wat?), gesleept, wisseling met andere diersoorten? Staan de
paarden van verschillende leeftijden bij elkaar of apart?

• Paddocks, binnen/buitenbakken: schoongemaakt? Hoe vaak?
• Wat is de algemene indruk van het hele terrein? De hygiëne op
het terrein?

• Is er veel wisseling in de paarden? Gaat er opfok naar een
andere locatie?

• Wat is de maximale capaciteit van de paardenhouder?
• Hoe is de aanpak met nieuwe dieren die op het bedrijf
binnenkomen?

• Wordt er regelmatig aan evenementen deelgenomen?

De dierenarts dient per seizoen aan te geven wat de paardenhouder
aan welke paarden moet toedienen.

Overige aandachtspunten.

• De juiste toediening van het geneesmiddel.
• Het voorkomen van resistentie (niet onderdoseren).
• Veiligheidsmaatregelen voor veulens.
• De aanpak van nieuwe dieren op het bedrijf.
• Belang om altijd oplettend te blijven en het uitzicht van het paard
te beoordelen.

• Het belang om mestonderzoek nu of in de toekomst in het schema
te laten voorkomen en tegelijkertijd ook de beperkingen van het
mestonderzoek aan te duiden.

