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HEEFT JOUW  
PAARD EEN  
GOEDE CONDITIE? 
Een intensieve buitenrit, een zware crosscountry of een 
inspannende dressuurwedstrijd, het heeft allemaal invloed 
op de gezondheid van je paard. Is jouw paard fit genoeg 
om het aan te kunnen?

TEKST EN FOTO’S MARIANNE SLOET EN CAROLIEN MUNSTERS

 
Een gezond paard  
heeft 30 minuten  

na een zware 
 inspanning weer  

een  normale 
 ademhaling

Uitdraai van een Polar-hartslagmeter met GPS, met in rood  
de hartslagfrequentie (linkeras) en in blauw de snelheid 
(rechteras). De rechte rode lijn bij het uitstappen betekent dat 
er storing is opgetreden, bijvoorbeeld omdat de ruiter de singel 
een gaatje losser heeft gemaakt of, zoals in dit geval, het zadel 
eraf heeft gehaald in verband met het koelen van het paard. 

E
en paard moet gezond zijn, maar  

kun  je dat als ruiter zelf beoordelen? 

 Jazeker, je moet alleen goed opletten. 

Een oplettende ruiter kan soms zelfs 

meer zien dan een dierenarts, want de 

ruiter verzorgt zijn paard dagelijks en weet het beste 

wat er eventueel verandert aan zijn paard. Een 

gezond paard glanst, eet en drinkt goed, loopt rad 

(regel matig) en produceert enkele malen per dag 

gele urine en goede mestballen.

WAT KUN JE ZELF?
De ademhaling, de pols (hartslagfrequentie) en de 

temperatuur kun je zelf meten. Dit is uitgebreid 

beschreven in het artikel ‘Is mijn paard gezond’ in 

Paard&Sport, januari 2014.  

Als je wilt weten of het paard het gevraagde werk 

makkelijk kan volhouden is het goed om voor en  

na arbeid de ademhaling en de hartslag te tellen  

of te meten. De ademhaling kun je tellen door  

schuin achter het paard te gaan staan, maar je kunt 

het ook voelen als je erop zit. Het tellen van de 

 hartslag kan natuurlijk met de vingers of met een 

 stethoscoop maar een hartslagmeter is natuurlijk  

nog beter, want dan kun je de hartslag ook  tijdens 

arbeid zien. 

VETERINAIR

HARTSLAGMETER
Een hartslagmeter bestaat doorgaans uit twee 

 elektroden met een zender en een polshorloge.  

De elektroden doe je onder het zadel en onder de 

singel op een met water natgemaakte huid. Je ziet 

op de gebruiksaanwijzing waar je de elektroden 

moet plaatsen. Tijdens het rijden gaat het paard 

 zweten en blijven de elektrodenplaatsen vochtig. 

Hartslagmeters kun je in elke discipline voor het 

paard gebruiken. Ook bij mensen wordt dit soort 

hartslagmeters gebruikt. 

HERSTELWAARDEN
Een paard in goede conditie behoort, ook bij zwaar 

werk, binnen 30 minuten na de arbeid weer een 

 normale ademhaling te hebben en een pols bene-

den de 60 slagen per minuut. Binnen een uur moe-

ten ademhaling, pols en ook de temperatuur weer 

normaal zijn (tussen 37,5 en 38,0 ⁰C).  

Daarnaast is een goede maatstaf of het paard direct 

na arbeid weer wil eten en drinken. Als een paard 

geen aandacht heeft voor zijn eten en drinken, is het 

zaak snel een dierenarts te raadplegen.

PANTEN
Na zware arbeid of als het erg warm is gebruiken 

sommige paarden ‘panten’ om extra warmte kwijt  

te raken. ‘Panten’ is snel en oppervlakkig ademen 

om zo veel mogelijk lucht te laten passeren langs 

het slijmvlies van de neus, de keel, de luchtpijp en 

de grote longpijpjes om zo veel warmte kwijt te 

raken. Dit is vergelijkbaar met het hijgen van een 

hond, behalve dat paarden niet hun tong uit de 

mond laten hangen. Dat heeft geen zin, want 

paarden   ademen alleen via de neus. 

HARTSLAG BIJ ARBEID
Tijdens arbeid is de hartslag in stap ongeveer 60-75 

slagen per minuut, in draf 90-110 slagen per minuut 

en in een handgalop 110-130 slagen per minuut.  
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VETERINAIR

Bij endurance wedstrijden 
worden de deelnemende 

paarden in een vetgate 
gemonsterd. Een dieren-  

arts controleert op onder 
andere hartslag.

Bij kleine pony’s is de hartslag altijd iets hoger. 

 Tijdens een marathon of een cross is de hartslag 

natuurlijk wel veel hoger,, namelijk 170-190 slagen  

per minuut en soms zelfs nog hoger. Renpaarden 

kunnen een hartslag van 200-230 slagen per minuut 

bereiken. 

Als het paard na arbeid stopt, zal de hartslag bij een 

gezond paard in goede conditie zeer snel zakken. 

Wanneer je geen hartslagmeter hebt, is het daarom 

van belang de hartslag altijd op een vast tijdstip na 

een standaard hoeveelheid arbeid te meten. Dus 

 bijvoorbeeld vijf minuten na een dressuur proef of 

een springparcours en bijvoorbeeld tien minuten na 

een cross of een marathon. 

KREUPEL? 
Beoordelen aan welk been je paard eventueel 

 kreupel loopt, is niet altijd eenvoudig. Toch voel je 

vaak wel of jouw paard anders dan anders loopt. Je 

kunt jezelf leren wat normaal is voor jouw paard 

door het door iemand anders heen en neer te laten 

stappen en draven op een harde en zachte bodem 

in een rechte lijn en in een grote cirkel op beide 

handen (pas op dat de harde bodem niet te glad 

is). Zo ervaar je wat normaal is voor jouw paard en 

went het paard eraan om gemonsterd te worden.

Je kunt het paard eventueel eerst longeren als het 

te fris is om aan de hand te monsteren.

KEURING TIJDENS WEDSTRIJDEN
Bij dressuur- en springwedstrijden is er doorgaans 

geen veterinaire keuring. Uitputting is in die takken 

van sport slechts zelden een probleem, omdat het 

paard veel wordt getraind om de proef of het par-

cours te kunnen lopen. Als een paard tijdens een 

proef of een parcours onverhoopt kreupel is, grijpen 

de juryleden zeker in.  

Bij eventing en bij het mennen zijn diverse veterinaire 

keuringen waar dierenartsen de gezondheid van 

de paarden in de gaten houden.  

In endurance maakt de veterinaire keuring een 

belangrijk deel uit van de sport. De rijtijd loopt in 

een endurancewedstrijd door tot het moment waar-

op het paard bij de dierenartsen in de vetgate kan 

worden aangeboden. Als het paard dan aan de 

gestelde eisen voldoet, blijft die tijd van aanbieden 

het moment waarop de rijtijd is gestopt.

TOEZICHT TIJDENS RECREATIERITTEN
Tijdens buitenritten is het altijd goed om het welzijn 

van je paard in de gaten te houden en je rijschema 

hierop aan te passen. Veel organisaties die buiten-

ritten organiseren, hebben een dierenarts of een 

ervaren paardenman rondlopen die de conditie  

van de paarden in de gaten houdt en vaak goede 

adviezen geeft. Als ruiter of menner kun je hier wat 

van opsteken. Ook bij diverse KNHS Enjoy the Ride-

ritten is het mogelijk je paard te laten controleren 

bij een veterinaire keuring. 

EIGEN CONTROLE
Een ruiter of menner is zelf de beste controleur van 

zijn paard, want hij kent zijn paard het beste. De 

kunst is om ondanks de druk van de wedstrijd of de 

rit goed op je paard te letten en je niet mee te laten 

slepen door de wedstrijd of de gezelligheid van de 

rit. De gezondheid van het paard is het belangrijk-

ste wat er is, of je nu rijdt op je eigen paard of pony 

of op een geleend of gehuurd dier.  


