
www.voedingsadviespaard.nl

Voor elk paard heeft een beoordeling van het voerbeleid 
meerwaarde. Het geeft zekerheid dat het paard niets tekort 
komt. Het is weliswaar een momentopname, maar het advies is 
geschikt voor langere tijd. Al kan herhaling nodig zijn bij grote 
veranderingen. Door geregeld de voedingsstatus te bepalen hou 
je controle en voorkom je grote fouten en kans op ziekten.

Wat moet je doen?
Voordat het rantsoen beoordeeld kan worden zijn gegevens 
nodig. Gegevens over het paard, het voer en en het voerbeleid. 
Het heeft wat voeten in de aarde om al deze gegevens te 
verzamelen, maar het geeft een betere uitslag en advies.

1. Van het paard zijn gegevens nodig over de gezondheid. 
Beschrijf de situatie waarin het paard gehouden wordt. De 
leeftijd, het ras en het gewicht, en natuurlijk de body condition 
score zijn nodig. Vermeldt opvallende zaken in gedrag of mest. 

2. Beschrijf hoe het het ruwvoer eruit ziet, voelt en ruikt. En 
weeg de hoeveelheid die het paard per dag opeet. Geef door 
welk krachtvoer het paard krijgt en ook de dagelijkse 
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hoeveelheid. Doe dit ook voor de supplementen. Krijgt het 
paard niet elke dag hetzelfde, wat krijgt hij er op welk moment 
nog bij?

3. De manier van paarden houden en voeren heeft effect op het 
gedrag en de vertering. Vandaar dat het voerschema nodig is. 
Hoeveel krijgt het paard van welk voedermiddel op welk 
moment van de dag?

Je ontvangt een formulier waarop alles staat wat nodig is om de 
juiste gegevens door te geven. 

Wat krijg je terug?
Van de gegevens over het paard maak ik een analyse hoe de 
klachten of vragen gerelateerd kunnen zijn aan het rantsoen. 
Vervolgens wordt het huidige rantsoen in beeld gebracht en 
krijg je uitleg over de goede en de te verbeteren punten. Dit 
kan met individuele voedingsstoffen te maken hebben, de 
ruwvoerkwaliteit of de wijze van voeren. Maar ook over de 
invloed van het rantsoen op de prestatie. Specifieke voereisen 
verschillen per discipline en niveau. 

Dan volgt een conclusie en advies hoe het rantsoen beter 
afgestemd kan worden op het paard. Als het nodig is met 
instructie over de voerverandering  (overgangstraject).

Het advies geeft precies aan hoeveel van welke voedermiddelen 
per dag nodig zijn. 

Begrijpelijk, praktisch en duidelijk!
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Goed voeradvies nodig? 
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