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Hoe oud is jouw paard?
Dát je paard ouder wordt kun je niet voorkomen.

Hoe hij ouder wordt bepaal je zelf!

Vul de checklist in en weet of 
jouw paard extra aandacht en 
zorg nodig heeft.

Is jouw paard oud?

Nieuw voer wordt samen met  
experts en klanten ontwikkeld.  
Hoe dat in zijn werk gaat lees je  
in deze Newsfeed

De geboorte van een voer

•	Goed verteerbare vezels ondersteunen 
de spijsvertering

•	Met essentiële aminozuren voor  
conditiebehoud 

•	kan droog én nat gevoerd worden

Pavo 18Plus



Heb jij een 18-plusser?
Bij oudere paarden wordt de spijsvertering 
trager en minder efficiënt. Dit zorgt ervoor 
dat minder voedingsstoffen uit het eten worden 
gehaald. En al geef je hem genoeg voer, het 
bevat misschien niet die voedingsstoffen 
die jouw senior nodig heeft om gezond te 
blijven. ook als je nog helemaal niets ziet, 
kan er inwendig al wel van alles aan de 
hand zijn. Wacht niet tot je de symptomen 
gaat zien. Natuurlijk kun je veroudering niet 
tegengaan, maar je kunt er wel voor zorgen 
dat je paard alles krijgt wat hij of zij nodig 
heeft om de gevolgen te beheersen. specia-
le seniorenvoeding in combinatie met goed 
ruwvoer of ruwvoervervanging zorgt ervoor 
dat jouw paard alle benodigde voedingsstof-
fen binnen krijgt. 

Bewegen is gezond
Een topsportcarrière is misschien wat teveel 
van het goede, maar 18-plussers zijn nog 
lang niet versleten. Net als bij mensen zorgt  
beweging ervoor dat gewrichten soepel blijven 
en de spieren in stand gehouden worden.  
Houd er wel rekening mee dat oudere 
paarden soms iets langer nodig hebben om 
op gang te komen. En ook het herstel kost 
meer tijd, dus een goede cooling down is 
belangrijk. Wordt je paard mager of sloom? 
Dit kan duiden op een tekort van bepaalde 
voedingsstoffen. Vooral eiwitten en fosfor 
zijn belangrijk voor oudere paarden.

Senior in een kudde
staat jouw paard met vriendjes in de wei? 
Dat is heel fijn want sociaal contact met 
soortgenoten is voor ieder paard een eerste 
levensbehoefte. Als een paard ouder wordt, 
kan ook de rangorde binnen een groep 
veranderen. krijgt hij nog wel de tijd om zijn 
eten volledig op te eten? of is alles al op als 
hij erbij mag? Houd dit goed in de gaten en 
haal je paard desnoods even uit de groep, 
zodat hij in alle rust kan eten.

Bekijk op www.pavo.nl 
de video’s over de signalen 
en problemen van een ouder 
wordend paard.

´limerick (Fruhling x Almher Z) is 18 jaar oud en loopt dressuur op Z niveau. 
We maken af en toe een buitenrit en een sprongetje. We trainen thuis voor 
het Z2. Hij staat overdag een paar uur in de wei. limerick is met zijn 18 jaar 
echt wel een sportpaard. Niemand ziet aan hem dat hij ouder is. Van dichtbij 
zie je wat grijze  haren rond zijn ogen. Zelf begin ik het wel te merken. In een  
training is hij de eerste 2 à 3 rondjes wat stijver dan voorheen. Maar na een 
goede warming-up kan ik hem weer alle kanten op buigen. Het belemmert hem 
niet in zijn beweging en prestatie.´  

´Ik voerde altijd sportsFit en op verzoek van pavo test ik nu pavo 18plus. Aan de 
buitenkant merk ik weinig verandering aan mijn paard. Hij wordt er niet dikker 
van, is zeker fit genoeg met rijden en wordt er niet slomer van. Het is wel een 
veilig gevoel dat ik nu een voer heb dat speciaal voor zijn leeftijd is gemaakt. 
Ik voer het droog; 3 x daags een halve schep en hij vindt het hartstikke lekker.´  

Met 18 jaar nog steeds een sportpaard

Marlies en Limerick 

Is jouw paard oud?

Is je antwoord ‘ja’ op één of meer van deze vragen, dan is het 
verstandig om speciale zorg aan je paard te besteden. Dat hij ouder 
wordt kun je niet voorkomen, maar hoe hij oud wordt bepaal je zelf.

Info: De Paardenkamp, Soest

Eet jouw paard niet al zijn krachtvoer op? □  □
Duurt het lang voor hij zijn voer op heeft? □  □
Maakt hij proppen van het ruwvoer? □  □
laat hij hooi of lang gras staan? □  □
Zie je dat hij lager in de rangorde kom te staan? □  □
kauwt hij moeizaam? □  □
Heeft hij vaak last van kwaaltjes, snotneuzen,  

kleine ontstekingen? □  □
Is hij ’s ochtends erg stijf? □  □
kost het hem moeite om op te staan als  

hij is gaan liggen? □  □
Duurt het lang voor hij zijn wintervacht verliest? □  □
Is zijn vacht langer dan anders, krullerig of  

anders van kleur? □  □
Wordt je paard mager, ondanks dat hij wel goed eet? □  □
Neemt de bespiering af, vooral van de bovenlijn? □  □
Is hij slomer? □  □
Drinkt en plast je paard meer dan anders?  □  □

Ja  NeeIs jouw paard oud?
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Vezels tegen koliek
Ben jij de trotse eigenaar van een ouder paard? Dan wil je 
natuurlijk dat hij of zij niets tekort komt. Voeding voor paarden 
moet veel vezels bevatten, anders kunnen ze koliek krijgen. 
Goed ruwvoer is erg belangrijk, ook voor oudere paarden.  
Bij senioren doen zich drie problemen voor:

 De voedingsopname vermindert
 Het gebit gaat achteruit
 De vertering van vezels verloopt minder goed

Vezels zijn van levensbelang voor ieder paard.  Deze komen 
normaal uit ruwvoer zoals gras, hooi of voordroogkuil.  Maar 
wanneer het gebit zo slecht wordt dat het paard dit niet meer 
kan eten, moet je op zoek naar andere vezelbronnen. Naast 
zemelen en luzerne is geweekte bietenpulp een goede en ge-
zonde vezelbron waar het paard ook energie uit haalt. paarden 
die helemaal niet meer kunnen kauwen hebben wel 10 – 12 kg 
aangemaakt product per dag nodig.  

De stofwisseling van een ouder paard wordt minder efficiënt. 
Dat betekent dat meer voer nodig is om er hetzelfde uit te 
halen. Een andere mogelijkheid is om het paard te helpen door 
de voedingsstoffen beter opneembaar te maken. Muesli’s met 
gepofte grondstoffen zijn gemakkelijker verteerbaar. Het paard 
neemt de stoffen op daar waar het moet en doordat er minder 
onverteerd voedsel doorstroomt naar het darmkanaal is de 
kans op koliek niet zo groot. 

Eiwitten zijn van levensbelang
Heb jij ook altijd gehoord dat eiwitten slecht zijn voor een paard? 
Veel mensen denken dit, maar het klopt niet. Eiwitten zijn gemaakt 
van aminozuren. Dit zijn juist onmisbare bouwstoffen die beperkt 
in het lichaam worden opgeslagen. Vooral oudere paarden moeten 
hiervan voldoende binnen krijgen om bijvoorbeeld de spierafbraak 
te vertragen.

Een normaal gezond paard heeft zo’n 8-10% eiwitten in het totale 
dagrantsoen nodig, een gezond ouder paard wel 14 -16%.

Wanneer de lever of de nieren slechter gaan functioneren is het 
verstandig het hele dieet eens goed onder de loep te nemen. 

Hoe oud je paard ook is, ruwvoer moet het hoofdbestanddeel 
van het dagelijks menu zijn. Maar als je niet weet wat daar 
precies in zit, weet je ook niet of je paard alle benodigde 
voedingsstoffen binnen krijgt. Daarom is het verstandig om 
een monster van je ruwvoer te laten analyseren.

oudere paarden hebben meer eiwitten, extra fosfor en  
vitaminen nodig. pavo 18plus is uitgebalanceerd voer speciaal 
voor paarden van boven de 18 jaar. Twee kilo pavo 18plus per 
dag, verdeeld over zoveel mogelijk kleine porties, is voor een 
paard van gemiddelde grootte een uitstekende aanvulling 
(uitgaande van 330 gram per 100 kilo lichaamsgewicht). 

Voor probleempaarden die moeite hebben met het opnemen 
van ruwvoer kan dit eventueel worden opgevoerd tot vier à 
vijf kilo per dag (800 gram per 100 kg lichaamsgewicht). 

Voeradvies: Jonge senior

Leeftijd in mensenjaren

Paard  Mens
1 = 4 jaar
10 = 30/40 jaar
15 = 50 jaar
20 = 60 jaar
25 = 70 jaar
30 = 80 jaar
35 = 85 jaar

Voedingsweetjes

  Bij oudere paarden is de kans op vermagering in de  
  winter vele malen groter dan in de zomer. 
  Geef in de winter topkwaliteit ruwvoer dat niet al te  
  stengelig is. 

  oudere paarden hebben minder calcium nodig,   
  maar juist meer fosfor, zink, koper en selenium. 

  Heel belangrijk is vitamine c, een belangrijke stof  
  voor een goede werking van het immuunsysteem.  
  Alle paarden kunnen dit zelf aanmaken uit glucose  
  maar oudere paarden kunnen dit minder goed.   
  Daarom is aanvulling in de voeding nodig.  

  paarden die helemaal geen ruwvoer meer kauwen  
  en dus overleven op bietenpulp, zemelen en   
  krachtvoer hebben ook extra vitamine B en   
  vitamine k nodig in het rantsoen. 
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kijk eens in de mond van een ouder paard.  
De stand van de tanden is heel anders dan bij  
jongere soortgenoten. Dat komt omdat de 
tanden en kiezen het hele leven doorgroeien. 
Ze slijten af, doordat ze tijdens het kauwen 
over elkaar malen. Helaas gebeurt deze 
slijtage niet altijd even gelijkmatig. Daardoor 
kunnen randjes ontstaan die ‘haken’ worden 
genoemd. De kiezen glijden niet meer over  
elkaar, waardoor het paard niet goed kauwt 
en vermagert. Er kunnen grote kieren tussen 
de tanden en kiezen ontstaan (‘diastasen’) 
waarin voedsel blijft hangen. Daardoor 

kunnen ontstekingen optreden. soms vallen 
tanden of kiezen uit, waardoor het tegen-
overliggende exemplaar te ver doorgroeit.

Zie jij resten voer in de voerbak of op de 
grond? of maakt je paard ‘proppen’ van zijn 
ruwvoer? Dan bestaat de kans dat hij moeite 
heeft met kauwen. laat een gespecialiseerde 
dierenarts of een erkende gebitsverzorger 
minstens twee keer per jaar het gebit van 
jouw paard controleren. Want als dat niet in 
orde is en je paard niet goed kan kauwen, 
wordt het verwerken van voeding moeizaam. 

Naar de tandarts

Goofy (28) is door omstandigheden heel erg mager geworden. Hij was lusteloos en stond 
te wiebelen op zijn benen. Tijd voor een rampenplan. Goofy is weer verhuisd naar zijn oude 
vertrouwde stal waar hij weer flink begon te eten. 

Ik ben gestart met Grasbrokken en care4life omdat ik mij zorgen maakte over suiker. 
suiker is altijd een gevoelig thema geweest bij Goofy. Vroeger was hij vaak opgeblazen en 
ging na zijn muesli erg staan uitbuiken. We hadden er echt last van met rijden en hij had 
regelmatig water bij zijn mest.

In overleg met pavo ben ik begonnen met pavo 18plus en speediBeet. We bouwen heel 
voorzichtig op richting 2 kg 18plus en 1,5kg speediBeet. Daarnaast krijgt Goofy een gras-
mengsel en hooi en staat hij overdag in de wei, waar hij wel proppen maakt van gras. 
Ik voer 18plus droog én nat. Droog is makkelijk als iemand anders hem voert. Met warm 
water maak je er een heerlijke slobber van. Het valt heel snel uit elkaar en hij eet het graag. 
Inmiddels is Goofy actiever en we zien weer een drafje en soms zelfs een galopje. 

Eerlijk gezegd dacht ik ze bij pavo gek waren om 2kg krachtvoer aan een fjord te adviseren. 
Ik heb hem altijd heel sober moeten voeren maar nu heb ik beseft dat je het eetpatroon bij 
een ouder paard moet aanpassen. Dat is echt moeilijk, ik heb me in het begin veel zorgen 
gemaakt. Nu zie ik dat het beter gaat met hem. We gaan hier zeker mee door!

Tijd voor een rampenplan

Lia en Goofy

Als je paard niet meer kan kauwen
 
paarden die niet kunnen kauwen krijgen 
onvoldoende ruwvoer. Het kan lijken alsof ze 
de hele dag staan te knabbelen terwijl ze in 
werkelijkheid nauwelijks iets binnenkrijgen. Als je 
dan niet ingrijpt kan je paard verhongeren.

Een speciaal dieet met ruwvoervervangers kan in 
zo‘n situatie uitkomst bieden.

•	 Geef 4 à 5 kilo pavo 18plus (verdeeld over 
meerdere kleine porties per dag) met water 
aangelengd tot slobber in de verhouding 1 : 1 
(evenveel water als voer). Het mag met zowel 
koud als lauw water worden aangevuld.  
laat het minimaal een kwartier weken. 

•	 Meng dit met een ruwvoervervangend 
product, zoals geweekte pavo speediBeet 
(maximaal 400 gram per 100 kilo 
lichaamsgewicht) en/of pavo Dailyplus 
(dit kun je onbeperkt geven, het heeft de 
samenstelling van kwalitatief goed hooi)  

•	 Wanneer je 300 gram / 100 kg lichaamsgewicht 
per dag (of meer) aan bietenpulp voert 
adviseren wij dit aan te vullen met zemelen, 
40 gram / 100 kg lichaamsgewicht. Dit om 
een optimale ca/p (calcium/fosfor) balans in 
het rantsoen te brengen.
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De geboorte van een nieuw product
Een nieuw seniorenvoer ontwikkelen begint met uitgebreid onderzoek naar de behoeften 
van oudere paarden. Voor de praktijktesten is hulp ingeroepen van de twee specialisten op 
het gebied van seniorenpaarden in Nederland, namenlijk IJsbrand Muller van stichting De 
paardenkamp in soest en karin Jefferson van paardenverzorgcentrum De Wildtshof in uddel. 
 Alle deelnemende paarden werden gewogen en in groepen verdeeld. De ene helft kreeg het 
nieuwe product, de andere groep niet. “Het eerste testproduct was een heerlijk ruikende en 
smakende muesli, ik heb het zelf geproefd”, vertelt karin. Maar daar dachten de testpaarden 
anders over. “Ze lieten de sojabonen liggen, terwijl juist dat een belangrijke eiwitbron is”, legt 
IJsbrand uit. Daarop besloot pavo om de bonen samen met nog enkele belangrijke ingrediën-
ten te verwerken in een klein, makkelijk te eten brokje, dat door de muesli werd gemengd. 
Voordeel daarvan was ook dat het met water een heerlijke slobber werd, voor paarden die 
niet goed meer kunnen kauwen.

Deze nieuwe versie is een succes. “Ze vinden het heerlijk en zien er qua conditie fantastisch 
uit”, zeggen de deskundigen. “Voor achttien plussers heb je met pavo 18plus in één keer de 
juiste balans qua benodigdheden. Het is daardoor nog goedkoper ook, want je hoeft niet 
meer met allerlei potjes en poedertjes in de weer.”

50 - 60% van alle paarden boven de 18 jaar ontwikkelt ppID. Dat is geen
drama, een paard met ppID hoeft nog niet afgeschreven te worden, maar 
aangepaste voeding en extra zorg is wel nodig. 

Je kunt je paard laten testen op ppID, vraag dit aan je dierenarts of aan de Gezondheidsdienst 
voor Dieren: www.gd-deventer.nl 
‚Het is een typische ouderdomskwaal‘, zegt dierenarts Gepco van Bokhorst van De paarden-
kamp over ppID (pituitary pars Intermedia Dysfunction). Dat is de correcte naam voor ‘ziekte 
van cushing’. Het meest bekende kenmerk is de lange en krullende vacht. Toch zijn er veel 
paarden die al cushing hebben zonder dat dit aan de vacht te zien is. 

paarden met ppID eten veel, maar worden toch mager. Ze zijn sloom, zweten, drinken en plas-
sen veel. Vaak hebben ze ook een hangbuik en onstaan er vetophopingen in de kuiltjes boven 
hun ogen. De weerstand neemt af, waardoor ze gevoeliger zijn voor infecties en wondjes die 
vervolgens slecht genezen. suikerziekte en hoefbevangenheid zijn complicaties die levens- 
bedreigend kunnen zijn.
De problemen ontstaan doordat de hormoonproductie ontregeld raakt, dit komt door dat de 
hypofyse in de hersenen niet meer optimaal werkt. ppID is niet te genezen. Er zijn wel middelen 
die, in combinatie met een aangepaste verzorging en voeding, de symptomen verlichten.  
paarden met ppID hebben extra eiwit nodig, maar zo min mogelijk suiker en zetmeel.

De ziekte van Cushing (PPID)

Eet jouw paard niet al zijn krachtvoer op? □  □
Duurt het lang voor hij zijn voer op heeft? □  □
Maakt hij proppen van het ruwvoer? □  □
laat hij hooi of lang gras staan? □  □
Zie je dat hij lager in de rangorde kom te staan? □  □
kauwt hij moeizaam? □  □
Heeft hij vaak last van kwaaltjes, snotneuzen,  

kleine ontstekingen? □  □
Is hij ’s ochtends erg stijf? □  □
kost het hem moeite om op te staan als  

hij is gaan liggen? □  □
Duurt het lang voor hij zijn wintervacht verliest? □  □
Is zijn vacht langer dan anders, krullerig of  

anders van kleur? □  □
Wordt je paard mager, ondanks dat hij wel goed eet? □  □
Neemt de bespiering af, vooral van de bovenlijn? □  □
Is hij slomer? □  □
Drinkt en plast je paard meer dan anders?  □  □

Ja  Nee

De Paardenkamp in Soest: Hemel op Aarde voor Bejaarde Paarden
stichting De paardenkamp is het bekende nationaal rusthuis voor oude paarden in soest. sinds de 
oprichting in 1962 hebben ruim 500 oude paarden hier van hun welverdiende rust kunnen genieten. 

Bijzonder aan dit rusthuis is dat de exploitatie op non profit basis geschiedt. Het werk wordt mogelijk 
gemaakt door vele donateurs. Zo kunnen ook oude paarden waarvan de baasjes geen commerciële 
pensionstal kunnen betalen, een fijne oude dag krijgen. 
De paardenkamp is een ANBI geregistreerd goed doel. 

Zij biedt onderdak aan zo’n 120 paarden en pony’s vanaf 20 jaar. 
De boerderijen zijn dagelijks geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur en 
gratis te bezoeken. www.paardenkamp.nl

Pavo steunt De Paardenkamp
Bij pavo zijn we blij met een initiatief als De paardenkamp. We koesteren het welzijn van paarden en  
eigenlijk gunnen we ieder ouder paard een plekje op De paardenkamp. Daarvoor is natuurlijk geld nodig,  
want de stichting krijgt geen  subsidie en draait volledig op donaties. pavo steunt daarom dit initiatief 
van harte! Met geld en met voer. Wilt u ook een bijdrage leveren? Dat kan door donateur te worden 
via de website www.paardenkamp.nl maar ook tweedehands paardenspullen zijn welkom. Die worden 
verkocht tijdens de open Dagen. De opbrengsten komen volledig ten goede van de paarden. 

Paardenverzorgcentrum De Wildtshof in uddel bestaat sinds 1991. Er genieten zo’n 65 oude 
paarden van eigenaren van hun pensioen. Voor zover mogelijk leven ze 
in groepen, maar als dit niet meer gaat is er ook speciale zorg op maat. 
www.dewildtshof.nl

Karin Jefferson
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Contact
Pavo Nederland
Hoofdstraat 4, 6598 AD, Heijen
Tel: 0900 - 7227 336 E-mail: voeradvies@pavo.net

Pavo België
Zuidkaai 6, 8770 Ingelmunster
Tel: +32 (0) 51 33 51 08 E-mail: info@pavo.be

Tip:
Pavo 18Plus is ook 

uitstekend geschikt voor 
paarden die door wat voor 

reden dan ook een  
achterstand in conditie  

hebben.

Kalium 1,2%
Magnesium  0,5 %
Lysine 7,5 g 
Methionine 2,1 g 
Vitamine A  23.400 IE 
Vitamine D3 3.000 IE 
Vitamine E  460 mg 
Vitamine C 250 mg
Koper  55 mg
IJzer  180 mg 
Zink  215 mg 
Mangaan  160 mg
Selenium  0,6 mg 
Jodium 1,0 mg 

GEHAlTEs pEr kG proDucT
Ewpa 0,84    
VREp 13,0 %
Ruw eiwit 16,0 %
Ruw vet  7,5 %
Ruwe celstof  15,0 %
Ruw as  7,7 %
Suiker 5,0 %
Zetmeel 17,0%
Calcium  0,8 %
Fosfor 0,5 %
Natrium 0,4 %

Deels organisch gebonden  
spoorelementen

pavo speediBeet is een hoogwaardig ruwvoer dat de darmgezondheid ondersteunt. De vlokken 
zijn gemaakt van ontsuikerde bietenpulp en bevatten geen enkele toevoeging dus ook geen 
melasse. De vlokken worden bewerkt via een gepatenteerd verhittingsproces. Hierdoor kan 
het product snel –  in 10 - 20 minuten -  geweekt worden, in warm én koud water. 
lekker, handig en gezond voor álle paarden.

Voorbeeldrantsoenen kun je vinden op pagina 3 en 4.

Pavo SpeediBeet is een ongemelasseerde bietenpulp vlok zonder toevoegingen of smaakstoffen

 
 Snel wekende bietenpulp vlokken
	Met prebiotisch effect voor gezonde darmen
 Zeer laag suiker, zonder zetmeel en melasse

Echte gezondheid komt van binnenuit

Pavo SpeediBeet

En wanneer er op latere leeftijd gebitsproblemen ontstaan is pavo 18plus in combinatie met 
pavo speediBeet het complete voer voor de dagelijkse verzorging. 

Pavo 18Plus
Muesli voor een fitte senior 

 Boordevol goed verteerbare vezels ter compensatie  
van verminderde spijsvertering

 Met essentiële aminozuren voor conditiebehoud 
 Aangepast suiker/zetmeel gehalte voor oudere paarden
 Kleine brokjes die gemakkelijk uit elkaar vallen voor  

paarden met gebitsproblemen
 Extra omega 3- en 6-vetzuren 
 Aangepaste calcium-fosforverhouding 
 Anti-oxidanten ter ondersteuning van de weerstand
 Extra vitaminen en mineralen
 Kan droog én nat gevoerd worden

Speciaal geschikt voor
 actieve 18+ paarden 
 paarden met een conditieachterstand
 magere paarden 

Met pavo 18plus verzorg je het ouder wordende paard 
met alles wat het lichaam vraagt zonder het systeem  
onnodig te belasten. Deze stofvrije muesli helpt jouw  
senior om vitaal en fit te blijven. 

Want dat je paard ouder wordt kun je niet voorkomen,  
maar hoe hij ouder wordt bepaal je zelf.

5x zoveel water als product - 10 tot 20 minuten weken - NIET droog voeren
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Lysine 3,2 g 
Methionine  0,9 g 
Calcium  0,7 %
Fosfor 0,1 %
Natrium 0,24 %
Kalium 1,14 %
Magnesium  0,3 %

GEHAlTEs pEr kG proDucT
Ewpa 0,83
VREp 4,2 %
ruw eiwit 10,0 %
ruw vet  0,7 %
ruwe celstof  16,0 %
ruw as 9,0 %
Suiker 5,0 %
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