
 

 

Insulineresistentie: hoe kan mijn paard verantwoord afvallen? 
 

Overgewicht en obesitas zijn een steeds groter wordend probleem bij mensen, honden en katten 
maar ook bij het paard. Zo heeft men bijvoorbeeld in de Verenigde Staten onderzoek gedaan naar 
het voorkomen van deze aandoeningen bij paarden: 32% van de paarden  kampte met overgewicht 
en 19% was obees. Ook in het Verenigd Koninkrijk loopt het voorkomen van overgewicht en obesitas 
hoog op, 45% van de paarden lijdt aan één van deze aandoeningen.  
Obesitas wordt onder ander geassocieerd met insulineresistentie (IR) en een verhoogde kans op 
hoefbevangenheid. In dit artikel zullen een aantal tips and tricks aangehaald worden om een paard 
met overgewicht op een goede manier gewicht te doen verliezen. 
 

 
Aangezien obesitas gepaard gaat met heel wat gezondheidsrisico’s (zie tabel 1), is het belangrijk om 
objectief te kunnen vaststellen of een paard te zwaar is of niet. Hiertoe gebruiken we een 
lichaamsconditiescore (LCS) voor paarden (zie fig. 1). Aan de hand van het inschatten van de dikte van 
de vetopstapeling op zes plaatsen op het lichaam (nek, schoft, achter de schouder, ribben, rug en aan 
de staartbasis) wordt een LCS op een schaal van 1 tot 9 toegekend (1= extreem mager, 2= erg mager, 
3= mager, 4= slank, 5= gemiddeld, 6= matig rond, 7= te rond, 8= vet,  9= obesitas). Een LCS van 5/9 is 
optimaal, 4/9 en 6/9 kunnen naargelang de discipline die het paard uitvoert ook normaal zijn. Vanaf 
een LCS hoger dan 6/9 spreekt men van overgewicht (LCS 6/9 en 7/9) of obesitas (LCS 7/9, 8/9 en 9/9) 
en moet ingegrepen worden.  

 

Tabel 1. Risico’s verbonden aan overgewicht en obesitas bij paarden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Insulineresistentie 

 Hoefbevangenheid 

 Verminderde prestatie door verhoogde stress op hart en 

longen 

 Verminderde vruchtbaarheid 

 Problemen met gewrichten, pezen en banden 

 Chronische ontstekingen 

 Hyperlipidemie (vet in het bloed) 

 



 

 

 
Fig 1. Op bovenstaande figuur zijn de plaatsen op het lichaam van het paard te zien waar de dikte van het vet wordt 
beoordeeld. Naar Henneke et al., 1983 
 
 

Overgewicht en obesitas worden veroorzaakt door een onevenwicht tussen de energie die opgenomen 
wordt via het voeder en de energie die verbruikt wordt bij onderhoud en eventueel dracht, lactatie en 
arbeid. Naast aandacht schenken aan de voeding is het dus ook erg belangrijk dieren met aanleg tot 
overgewicht voldoende te laten bewegen. 
 
 

Wat is insulineresistentie? 
 
Wanneer paarden suiker en zetmeel opnemen via het voer, zal bij de vertering hiervan de suikerspiegel 
(=glucosespiegel) in het bloed stijgen. Hierop zal het lichaam reageren door insuline te gaan 
produceren. Deze insuline zorgt ervoor dat de glucose door de cellen van het lichaam opgenomen 
wordt, waar het als brandstof kan dienen. Na zo’n insulinepiek daalt de suikerspiegel in het bloed 
opnieuw.  
 
Bij een paard met insulineresistentie is de opname van glucose door de cellen verstoord. Als reactie 
hierop zal het lichaam steeds grotere hoeveelheden insuline produceren om toch maar te proberen de 
glucose door de cellen te laten opnemen. Er is dus meer insuline nodig om dezelfde hoeveelheid 
glucose te doen opnemen door de cel.  



 

 

Deze hoge hoeveelheid insuline in het bloed speelt onder andere een belangrijke rol bij het ontstaan 
van hoefbevangenheid.  
 
 
Bepaalde rassen zijn gevoeliger voor insulineresistentie dan andere. De paarden en pony’s die leefden 
in gebieden waar voldoende voedsel aanwezig was in de zomer konden op dat ogenblik sterke 
vetreserves opbouwen. Deze dieren werden in deze periode echter ook insulineresistent. In de winter 
spraken ze deze opgebouwde vetreserves aan en vielen ze weer af. In deze omstandigheden was een 
zekere graad van insulineresistentie dus voordelig en nodig om de strenge winters te overleven. 
De hedendaagse paardeneigenaren doorbreken echter deze seizoenale variatie door het ganse jaar 
door een overvloed aan voeder te voorzien. Het evolutionaire voordeel van insulineresistentie leidt op 
deze manier tot een verhoogde vatbaarheid voor overgewicht en hoefbevangenheid.  
 
 

 
Fig 2. In bovenstaande figuur kan u het verschil in de opname van glucose zien tussen een normaal paard (rode curve) 
en een insulineresistent paard (blauwe curve). Naar Burke, 2012. 
 

 
Hoe kan insulineresistentie worden vastgesteld? 
 
Het typisch voorkomen van deze paarden en pony’s kan vaak reeds een aanwijzing zijn: 
insulineresistente paarden zijn meestal obese paarden en pony’s met algemene of lokale 
vetopstapelingen, waarbij de vetopstapeling ter hoogte van de nek (zie fig. 3) de belangrijkste indicator 
blijkt te zijn. Het is echter belangrijk om te weten dat een insulineresistent paard niet altijd 
overgewicht heeft en een paard met overgewicht niet altijd insulineresistent is.  



 

 

 
Fig 3. Cresty Neck Score. Score 0 wordt gegeven wanneer er geen vetopstapeling te zien is ter hoogte van de nek. Score 
5 wordt gegeven wanneer er extreme vetopstapeling te zien is ter hoogte van de nek. Deze vetopstapeling kan zo groot 
worden dat de manenkam permanent omklapt naar één kant. Op dat ogenblik is het niet langer mogelijk om dit terug te 
draaien. Naar Carter et al., 2009. 
 
Bloedonderzoek kan helpen bij het stellen van de diagnose van insulineresistentie. Wanneer bij 
nuchter (minstens 6 uur volledig uitgevast) bloedonderzoek herhaaldelijk een verhoogde waarde voor 
insuline wordt gevonden, is dit een aanwijzing dat het paard mogelijk insulineresistent is. Een 
definitieve diagnose gebeurt dan aan de hand van simultane insuline en bloedglucosebepaling. Een 
juist analyse methode is in dit geval zeer belangrijk. 
 
Wat is EMS? 
 
EMS staat voor Equine Metabool Syndroom. De belangrijkste kenmerken van dit syndroom zijn:  

- Obesitas/vetopstapeling: veralgemeend of op specifieke plaatsen van het lichaam. Hierbij blijkt 

vooral de vetopstapeling ter hoogte van de nek ook weer belangrijk (zie fig. 3). 

- Insulineresistentie (IR). 

- Gevoeligheid voor hoefbevangenheid. 

Het onderkennen van dit syndroom is van belang bij hoefbevangen paarden en pony's die daarbij ook 
overgewicht hebben. Het is bovendien aangeraden om na te gaan of deze dieren niet  leiden aan 
insulineresistentie.  



 

 

Dit om op die manier niet enkel en alleen de hoefbevangenheid te gaan behandelen maar te begrijpen 
dat deze onderdeel is van een groter probleem waarbij ook onder andere de voeding moet worden 
aangepakt. 
 
Hoe kan men een paard verantwoord laten afvallen? 
 
Het is belangrijk om - alvorens een dieet voor een paard met overgewicht op te stellen - de 
leefomstandigheden van ieder paard individueel te bekijken. Het is hierbij aangewezen om 
professioneel advies van een dierenarts of nutritionist in te winnen. Bij het opstellen van een 
voedingsadvies moet er rekening gehouden worden met de huisvesting van het paard, eventuele 
arbeid, dracht of lactatie. Wanneer duidelijk wordt dat het paard te zwaar is, of een vermoeden 
bestaat dat het paard lijdt aan insulineresistentie, is het belangrijk om het paard op een verantwoorde 
manier te laten afvallen.  
Het is hierbij van zeer groot belang dat de eigenaar of de trainer van het paard erkent dat het paard 
overgewicht heeft en gemotiveerd is om het opgestelde vermageringsschema te volgen. 
 
Er bestaan twee manieren om gewichtsverlies te bekomen: (1) het verminderen van de energie-
opname en (2) een aangepast bewegingsprogramma. In de praktijk wordt vaak een combinatie van 
beide aangewend om het beste resultaat te bekomen. 
 
Verminderen van de energieopname 
Een paard moet ten minste twintig (tot dertig) percent minder energie opnemen dan de aanbevolen 
behoefte -deze aanbevolen behoefte wordt berekend op basis van  het streefgewicht en niet het 
huidige gewicht- om af te vallen.  De andere nutriënten zoals eiwit, vitamines en mineralen moeten 
natuurlijk wel naar behoefte gevoerd worden.  
Het is bij het paard met overgewicht of obesitas belangrijk om voor 100% controle te hebben op de 
voederopname van het paard. Om die reden wordt aangeraden het paard geen weidegang te geven. 
Het paard kan in een zandpaddock gezet worden met een afgewogen hoeveelheid energie- arm hooi 
(graszaadhooi of stengelig hooi van een latere snede). Om de tijd die het paard spendeert aan eten te 
verlengen en om gedragsproblemen te vermijden wordt dit hooi best verdeeld over verschillende 
maaltijden. Het is ook mogelijk het hooi aan te bieden in dubbele hooinetten (2 hooinetten boven 
elkaar, maasgrootte 30 mm) om op die manier het paard de opname van het hooi te bemoeilijken 
zodat hij trager zal eten. Eventueel kan er ook een kleine hoeveelheid stro gegeven worden om de 
droge stof opname te verhogen. Een aangepast eiwitrijk vitaminen- en mineralen supplement zal er 
voor zorgen dat er geen tekorten ontstaan.  
Het gebruik van krachtvoeder is af te raden bij paarden met overgewicht of obesitas. Dit onder andere 

aangezien krachtvoeder vaak veel graan bevat, dat een hoge glycemische index heeft.  



 

 

Dit betekent dat de glucose en de insuline in het bloed een hoge concentratie zullen aannemen bij het 

voeren hiervan. 
Het is heel belangrijk om een paard ook niet te drastisch op dieet te zetten. Bij pony’s en bepaalde 
rassen zoals Quarter Horses, Tennessee Walking Horse en Paso Fino kan dit kan namelijk leiden tot 
hyperlipidemie. Dit is een abnormale mobilisatie van vet uit de verschillende vetdepots van het 
lichaam bij obese paarden. Dit vet wordt dan opgeslagen in de lever en in het bloed. Wanneer deze 
aandoening niet tijdig en adequaat behandeld wordt kan dit leiden tot sterfte. Dit toont nogmaals het 
belang aan van professionele begeleiding tijdens het afvallen. 
 
Aangepaste beweging 
Naast de beperking van de energieopname is het belangrijk om een aangepast bewegingsprogramma 
op te stellen. Om bijvoorbeeld de energie uit 1.5 kg onderhoudsbrok te verbranden, moet een paard 
van 600 kg dagelijks één uur recreatieve arbeid verrichten. Daarnaast zal beweging ook een gunstige 
invloed hebben op insulineresistentie. 
Bij een paard dat normaal geen arbeid verricht, kan er bijvoorbeeld gestart worden met twee of drie 
sessies licht werk per week: aan de longe of stappen onder het zadel gedurende twintig tot dertig 
minuten. Daarna kan de duur en de intensiteit van het werk geleidelijk opgebouwd worden naar vier 
tot vijf keer per week. Soms is arbeid echter niet mogelijk vanwege de conditie ( bv. bij 
insulineresistente paarden met hoefbevangenheid). 
 
Eens het paard op ideaal gewicht is, is het belangrijk om dit gewicht te behouden. Krachtvoeder en 
ruwvoeder gift moeten aangepast worden aan levensomstandigheden en de intensiteit van het werk. 
Weidegang wordt best blijvend beperkt. Dit kan door strookbegrazing toe te passen of eventueel door 
het gebruik van een graasmasker (zie fig. 4). Studies hebben namelijk aangetoond dat indien paarden 
op de weide gezet worden met een graasmasker, de opname tot 83% kan verminderd worden ten 
opzichte van het grazen zonder graasmasker. Uiteraard dient men hier wel rekening te houden met de 
variatie in opnamegedrag van verschillende individuen: sommige paarden eten niets meer met een 
graasmasker op, anderen zijn heel behendig om toch nog grote hoeveelheden gras op te nemen.  
Een graasmasker heeft als grote voordeel dat het paard langere tijd op de weide kan gezet worden en 
niet de hele dag op een kleine paddock moet doorbrengen. Paarden en pony’s een beperkte tijd op de 
weide zetten heeft geen zin. Eens paarden weten dat ze na een aantal uur van de weide zullen 
afgehaald worden zullen ze hun eetgedrag aanpassen en in een korte tijd veel gras opnemen. Paarden 
die bijvoorbeeld vier uur op de weide gezet worden kunnen in deze vier uur evenveel gras opnemen als 
paarden die dag en nacht op de weide staan. 



 

 

 

 
Fig 4. Paard met een graasmasker 
 

Hoe lang duurt dit dan? 
 
Gewichtsverlies bekomen bij een paard is een werk van lange adem: afhankelijk van de hoeveelheid 
overgewicht kan het zes maanden tot een jaar duren vooraleer het ideale gewicht zal bereikt worden. 
Een paard met overgewicht op dieet zetten vraagt een inspanning van de eigenaar, maar is heel 
belangrijk voor de gezondheid van het paard. Het is daarom erg belangrijk even stil te staan bij de 
behoeften van uw paard vooraleer een voederschema op te stellen. Overgewicht voorkomen is nog 
steeds beter dan genezen.  
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