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Belang van voeding ‘op maat’ 

Voor gezonde paarden is het belangrijk om een correct 

voederschema op te zetten voor een goede conditie en welzijn. 

Voor veulens, fokmerries en oude paarden geldt dat in 

versterkte mate om het paard gezond te houden en voor de 

preventie van o.a. over- en ondergewicht, koliek en OCD. 

Voor sport- en werkpaarden zal onder andere een 

uitgebalanceerd rantsoen ervoor zorgen dat het paard de 

prestatie kan leveren die van hem verwacht wordt. Afhankelijk 

van de discipline en het niveau is het bijvoorbeeld mogelijk om 

verschillende energiebronnen zoals koolhydraten en vetten in 

verschillende verhoudingen te gebruiken. De dienst 

dierenvoeding kan hiervoor gericht individueel advies geven.  

Voor paarden met specifieke problemen en aandoeningen, maar 

ook bij herstellende paarden na blessures, ziekte of operatie, 

kan het voedingsrantsoen een belangrijke, zo niet het 

belangrijkste onderdeel van het behandelplan vormen. 

 

Voeding bij specifieke 

problemen 

Ieder dier zal de aangeboden voeding op een andere wijze 

‘verwerken’: stoffen uit de voeding halen die het lichaam op dat 

moment nodig heeft. Het afstemmen van het rantsoen op die 

behoefte is in feite bij alle paarden wenselijk, maar zeer zeker 

als er sprake is van aandoeningen en problemen zoals: 

• maag-darmproblemen zoals koliek, maagzweren en 

diarree 

• hoefbevangenheid, overgewicht, insulineresistentie, 

equine metabool syndroom 

• spierproblemen 

• lever- en nierproblemen 

• tandproblemen 

• moederloze opfok van veulens 

• voedselallergie 

De Dienst Paardenvoeding kan in deze gevallen een passend 

rantsoen adviseren, in overleg met uw dierenarts. 

 

 

 

 

 

 

 

Ons aanbod 

• onze Dienst Dierenvoeding beschikt over 
specialisten, uitgebreide databank, 
wetenschappelijke studies en praktijkkennis 
van vergelijkbare situaties 

• volledig onafhankelijk advies 
 



Dienst Paardenvoeding  

Goed voederen is belangrijk in het ‘management’ van een 
gezond paard. Vooral wanneer het paard (of pony of ezel) een 
aandoening heeft, prestaties moet leveren of niet goed 
reageert op de gebruikte voedingswijze. 
De paardeneigenaar heeft keuze uit een groot aanbod van 
krachtvoeders, ruwvoeders en supplementen voor het paard. 
Daarnaast speelt ook weidegang een rol. Het is vaak moeilijk 
om een juiste keuze te maken in de samenstelling van het 
rantsoen. Het gaat er om dat de stoffen die nodig zijn ook 
daadwerkelijk aanwezig zijn en opgenomen kunnen worden. 
Wat nodig is verschilt in iedere situatie. 
 
Om u bij die keuze te helpen, heeft de Universiteit Gent de 
Dienst Paardenvoeding opgezet. U kunt bij deze Dienst terecht 
voor een wetenschappelijk onderbouwd voedingsadvies op 
maat. Advies kan worden aangevraagd via de website 
www.orsami.be. U vindt er ook uitgebreide info.  
 

Hoe werken wij?  

Aan de hand van uw gegevens en waar nodig na verder overleg, 
wordt de voedingssituatie van uw paard geanalyseerd. De 
Dienst beschikt daarvoor over specialisten, een uitgebreide 
databank, wetenschappelijke studies en praktijkkennis van 
vergelijkbare situaties. Indien verder onderzoek nodig is, 
werken wij samen met andere instellingen voor 
labofaciliteiten. Aan de hand van die analyse selecteren wij de 
samenstelling van het passende rantsoen: een praktisch advies 
over ruwvoer, krachtvoer, weidegang, supplementen, enz. 
De dienst werkt volledig onafhankelijk in haar advies. Waar 
mogelijk worden de voedermiddelen die u nu al geeft, verder 
gebruikt.  
 

Prijsindicatie 

De prijs voor een volledig en uitgebreid voedingsadvies paard 
bedraagt € 120 (excl. BTW). 
 
Het is ook mogelijk om beknopt voedingsadvies te krijgen 
tegen verminderd tarief. Bij het beknopt voedingsadvies 
worden er geen uitgebreide berekeningen of opzoekingen 
verricht maar ontvangt u wel praktische tips & tricks en enkele 
eenvoudige berekeningen. 

Uw stappenplan voor advies 

1. Bespreek de adviesaanvraag met uw dierenarts*. U kunt het 

advies zelf aanvragen, uw dierenarts kan u doorverwijzen of 

uw dierenarts kan het advies aan de Dienst vragen. 

2. Ga naar www.orsami.be , download het intakeformulier, lees 

de toelichting en volg de verdere instructies in het formulier. 

3. Vul de gevraagde gegevens over het paard in. Ook die van 

eventuele prestaties, geschiedenis en mogelijke bevindingen 

van uw dierenarts. 

4. Vul de gevraagde gegevens over voer, voedingsrantsoen en 

voedingsgeschiedenis in. 

5. Neem foto’s zodat de Dienst Paardenvoeding een duidelijk 

beeld krijgt van het paard en eventueel de situatie per plaatse.  

6. Verstuur de adviesaanvraag met gegevens. We bevestigen de 

ontvangst van uw aanvraag. 

7. U ontvangt een onderbouwd advies per e-mail, waar 

wenselijk nemen wij eerst nog contact met u op voor 

bijkomende gegevens en overleg.  

1. Terugkoppeling indien noodzakelijk van 

adviesresultaat en waar nodig bijstelling. 

 
  
 
 
 
  

CONTACT 

Dienst Paardenvoeding 

dienstpaardenvoeding@ugent.be 

T +32 9 264 76 18 (afspraak) 

T +32 9 264 78 26 (info en contact) 

 

Dienst Paardenvoeding, Salisburylaan 133, 9820 

Merelbeke 

 

www.orsami.be 

www.ugent.be 

http://www.orsami.be/

