
De Gezondheidsdienst voor Dieren Paard

Van nature zijn paarden en pony’s gewend om dag en nacht in het open veld hun kostje bij elkaar te scharrelen. In die ideale situatie
krijgen zij de hele dag (en nacht) voldoende beweging en eenrantsoen dat vezelrijk en energie-arm is. Tegenwoordig worden de paarden op
stal gevoerd met ruwvoer en geconcentreerd krachtvoer of lopen ze in een klein weiland met kwalitatief hoogwaardig gras. Deze combinatie van 
weinig beweging en energierijk voer leidt in veel gevallen tot overgewicht.

Voorkom hoefbevangenheid
met behulp van het Insulinepakket

Hoefbevangenheid en insulineresistentie
Hoefbevangenheid is een pijnlijke ontsteking
van de plaatjes die de verbinding tussen de
hoornschoen en de hoef vormen. Door deze
ontsteking kan de ophanging van de hoef in 
de hoornschoen kapot gaan, waardoor de hoef
kantelt of naar beneden zakt in de hoornschoen.
Door de hevige pijn gaat het paard in een 
typische stand staan, met de voorbenen naar
voren, om de pijn te verlichten. Een van de
meest voorkomende oorzaken van hoefbevangen-
heid is de stofwisselingsziekte Equine Metabolic
Syndrome (EMS). Deze ziekte is vergelijkbaar
met de stofwisselingsziekte Human Metabolic
Syndrome (HMS) de veroorzaker van diabetes
type 2 bij de mens. Bij het Equine Metabolic
Syndrome is sprake van insulineresistentie.
Doordat regelmatig veel suikers via de voeding
worden opgenomen, moet steeds veel insuline
aangemaakt worden om de glucosespiegel in 
het bloed voldoende laag te houden.

Bij EMS leidt deze hoge insulineproductie tot 
het minder gevoelig worden van de cellen voor 
insuline. Met andere woorden: de cellen worden
resistent tegen insuline. Er wordt steeds meer
insuline aangemaakt om het gewenste glucose-
gehalte te bereiken.
Als dat laatste niet meer lukt, stijgt de glucose -
spiegel en kan hoefbevangenheid ontstaan.

GD onderzoek insulineresistentie
De GD heeft in samenwerking met Pavo
onderzoek gedaan naar insuline-
resistentie bij paarden en pony’s. Daaruit bleek 
dat meer dan 30% van de paarden en pony’s
met een goede tot zeer goede conditie een te 
hoge insulinespiegel in het bloed had. Opval-

lend was dat er niet altijd sprake was van een 
overmatige conditie bij de paarden of pony’s.
Het ras van de paarden bleek erg belangrijk.
Welsh Cob pony’s zijn bijvoorbeeld erg gevoelig,
terwijl Friezen veel minder vaak last hadden van
insulineresistentie.
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Insulineresistentie meten
Door in het bloed van nuchtere paarden of pony’s  
zowel de insulinespiegel als het glucosegehalte 
te meten, kan worden vastgesteld of het dier 
insulineresistent is. 

Voordat de paarden of pony’s krachtvoer krijgen 
of het weiland ingaan worden twee bloedmonsters 
afgenomen: één met heparine voor de insuline-
bepaling en één met NatriumFluoride voor de 
glucosebepaling.

Noot voor de practicus: 
De GD heeft een speciaal insulinepakket ontwikkeld. Dit pakket bevat alle materialen die nodig 
zijn om het bloedonderzoek naar insulineresistentie uit te voeren:
• 5 heparinebuizen
• 5 NaFbuizen
• 5 naalden
• 5 inzendformulieren
• Koelbox met -element
• Instructie voor monstername en inzending

Het Insulinepakket kunt u gratis bestellen via 0900-1770. Elk afgenomen monster dient nog dezelfde 
dag gekoeld aan de GD te worden verstuurd. U kunt daarvoor gebruik maken van de GD DAP Afhaal-
service. Voor meer informatie over deze service kunt u contact opnemen met Abe Hukema via 0900-1770.

Mager Normaal Dik
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Tabel Body Condition Score (BCS)

BCS 1-3
Ribben te zien

BCS 4-6 
Ribben niet te zien, wel te voelen

BCS 7-9
Ribben niet te voelen

Is insulineresistentie te genezen? 
Afhankelijk van de oorzaak kan insuline-
resistentie genezen. In geval van overgewicht 
valt daarbij te denken aan rantsoenmaatregelen 
(minder en gelijkmatiger) in combinatie 
met meer bewegen in de vorm van training. 

Dit kan het beste gebeuren onder begeleiding 
van een dierenarts. Het regelmatig bijhouden 
van de conditiescore is een belangrijk hulp-
middel bij gewichtsbeheersing. 
U kunt dit eenvoudig doen met behulp van 
onderstaande tabel.

Interpretatie resultaten:

Glucosegehalte Insulinegehalte Wat te doen?

<5,5 mmol/L < 10 mU/L Niks, de resultaten zijn goed
  10 - 20 mU/L  Licht verhoogd, mogelijk als gevolg van 

recente voeding. Test herhalen
  20 mU/L >  Gecompenseerde insulineresistentie, rantsoen 

bijstellen, test na 4 weken herhalen
>5,5 mmol/L < 10 of 10 - 20 mU/L  Tijdstip monstername t.o.v. voeding nagaan, 

monster mogelijk niet gekoeld verzonden

  20 mU/L >   Insulineresistentie met verminderde compensatie


