
 

Voorwoord 
Beste lezer, 
 

Paarden betekenen voor heel veel mensen een ware passie. 
Naar schatting zouden er op het Vlaamse platteland 
ongeveer 150.000 paarden zijn en er zouden minstens 
200.000 Vlamingen actief betrokken zijn, als recreant of als 
sporter. Het paardrijden zit dus duidelijk in de lift.  
 

Niettemin kan het verzorgen van paarden, het fokken van 
paarden, het paardrijden zelf, zowel in een manege als op de 
openbare weg, … mogelijke risico’s inhouden. Het omgaan 
met dieren waarvan niet altijd 100% kan ingeschat worden 
hoe ze zullen reageren, vraagt enige voorzorg. Daarom is het 
belangrijk dat aan een aantal veiligheidsvoorschriften wordt 
voldaan. 
 

In de brochure die voorligt, worden een aantal basisprincipes 
aangereikt die kunnen bijdragen tot een betere veiligheid van 
ruiter en paard, maar ook van de andere weggebruikers 
bijvoorbeeld. Vragen als ‘Hoe verzorg je op een veilige 
manier je paard? Wat is de basisuitrusting voor paard en 
ruiter? Welke verkeersregels zijn van toepassing als je je op 
de openbare weg begeeft?’, krijgen een antwoord in deze 
brochure.  
 

Want zoals steeds geldt ook hier ‘beter voorkomen dan 
genezen’. 
 

Ik wens u nog ontzettend veel plezier toe met deze mooie 
sport! 
 

Kris Peeters 
Vlaams minister-president 
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1. Het paard uit de 
weide halen 

Een paard van de weide halen, houdt steeds enkele 
belangrijke risico’s in. Om deze risico’s tot een minimum te 
beperken mag je een paard nooit langs achteren benaderen 
en dienen al je bewegingen rustig te zijn. Tijdens het 
benaderen is het belangrijk om tegen het paard te spreken 
met een zachte stem. Als je merkt dat het paard zijn oren in 
de nek legt, dan is extra voorzichtigheid geboden. Gaat het 
paard op de vlucht, dan moet je nog even wachten zodat het 
paard kan wennen aan het feit dat je de weide betreedt. 
Nadien kan je  weer rustig toenadering zoeken tot het paard. 

Eens je dicht genoeg bij het paard staat moet je het 
geruststellen door 
zacht op de hals te 
kloppen. Liefst doe 
je dit steeds langs 
de linkerzijde, 
omdat je in een 
latere fase ook het 
paard langs links 
gaat opzadelen en 
bestijgen.  

Het gedrag van het paard in de weide wordt beïnvloed door: 
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*Weersomstandigheden zoals onweer en koud weer. 
In deze weersomstandigheden gaan de paarden 
dikwijls lopen om zich op te warmen, waardoor 
benaderen moeilijker en gevaarlijker wordt. 
*De periode van de dag, zonsopgang en –ondergang 
zorgt ervoor dat de paarden rustiger en beter 
handelbaar zijn. Het zijn dan ook de meest geschikte 
periodes om een paard van de weide te halen. 
*De aanwezigheid van insecten zorgen voor onrust 
doordat deze de paarden steken of bijten.  De 
geïrriteerde paarden zijn onrustiger. Ze kunnen hevig 
reageren op hun verzorger door te bijten en te 
stampen. Daarom is het interessant om 
insectenwerende middelen te gebruiken om de 
overlast voor het paard te beperken.  

Een laatste aandachtspunt is de verzorger en zijn kleding. 
Paarden laten zich enkel benaderen door personen die ze 
kennen en vertrouwen. Kleding die wappert, lawaai maakt of 
licht weerkaatst, schrikt de dieren af. Ook negatieve 
ervaringen uit het verleden (ruwe behandeling, injectie en zo 
verder) kan het van de weide halen van een paard 
bemoeilijken. Het dier legt namelijk de link tussen de persoon 
die hem komt halen en de pijn uit het verleden. Het is 
daarom belangrijk om het paard een positieve associatie te 
laten maken met zijn terugkeer naar de box, door 
bijvoorbeeld gebruik te maken van paardensnoepjes als 
beloning. 
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2. Het paard 
verzorgen in de stal 

De box is een gesloten ruimte zonder vluchtroutes en het is 
dan ook ten sterkste af te 
raden om werkzaam-
heden zoals roskammen 
in de box uit te voeren. 
Door de dieren uit de box 
te halen en naar een 
verzorgingsruimte te 
leiden alvorens de 

activiteiten uit te voeren, verminder je de kans op 
ongelukken zoals verplettering. Als je een paard uit een box 
wil halen, moet het dier met het hoofd naar de deur staan, 
om trappen te vermijden. Vervolgens gaat de verzorger aan 
de linkerzijde van het paard staan om de halster om te doen. 
Ga links net voor de schouder staan om eventuele stampen 
en kopstoten te vermijden. Als het halster aan is, moet je het 
touw met beide handen (best met handschoenen) 
vastnemen, echter zonder het touw om de handen te 
draaien. Indien het paard op hol zou slaan, kan het touw voor 
breuken en brandwonden aan de handen zorgen. De 
rechterhand moet ongeveer 20 cm van de musketonhaak van 
het halstertouw verwijderd zijn. De andere hand houdt de 
rest van het touw vast.  
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In de verzorgingsruimte 
moet je de dieren vast 
binden met behulp van 
hun halster aan één of 
meerdere ringen. Dit 
gebeurt best met een 
veiligheidsknoop, zodat 
de dieren in geval van 

nood snel losgemaakt kunnen worden, door aan het uiteinde 
van het touw te trekken. Verder moet de verzorgingsruimte 
uitgerust worden met een systeem met dubbele ring om de 
paarden op Amerikaanse wijze te kunnen vastmaken. Dit kan 
nuttig zijn bij paarden die, wanneer ze op de klassieke manier 
vastgemaakt worden, aan de kanthaak trekken. 

De eigenlijke verzorging begint aan de linkerzijde aan het 
hoofd. Ga vervolgens naar achter en doe tenslotte de 
rechterzijde op dezelfde manier. Sta nooit achter het paard 
om trappen te vermijden. Ook het hoofd van het paard moet 
je  in het oog houden, omdat een stoot kan leiden tot 
ernstige verwondingen.  

Om de benen en hoeven van een paard te verzorgen sta je 
best met je hoofd in de andere richting dan het hoofd van het 
paard. Op deze manier ben je het beste beschermd tegen een 
trap van zowel het voor- als het achterbeen. 
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3. Rijden in een piste 
Voordat je kan beginnen rijden moet je je paard optomen en 
opzadelen. Hierbij is het belangrijk dat je steeds aan de 
linkerzijde van het dier staat, zowel wanneer de teugels over 
de hals worden gelegd als wanneer het bit geplaatst wordt en 
het hoofdstel aangedaan wordt. Sta zeker nooit voor het 
paard, want het dier kan je omverlopen en ernstig 
verwonden als het van iets schrikt.  

Ook tijdens het opzadelen sta je steeds links. Voordat je 
opstijgt moet er nagesingeld worden. Anders bestaat het 
gevaar dat het zadel van het paard schuift.  

Nadat je als ruiter opgestegen bent, moet je steeds met 
rechte rug in het diepste punt van het zadel zitten, de 
ellebogen ontspannen en de knieën niet klemmen. Deze 
zithouding is belangrijk om de schokken tot een minimum te 
beperken en zo gewrichtsproblemen te voorkomen.  

Ongeacht het type piste moet je er steeds op letten dat ze in 
alle omstandigheden zacht blijft. Een val op een te harde 
piste kan ernstige kwetsuren tot gevolg hebben. Buitenpistes 
moeten goed gedraineerd worden om te voorkomen dat ze 
bij regenweer onder water staan en glad worden. Bij droog 
weer moeten de pistes besproeid worden om het vrijkomen 
van fijn stof te beperken. Dit stof is gevaarlijk, daar het diep 
in de luchtwegen doordringt.  
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Een vallende ruiter is een belangrijke oorzaak van letsels in 
de paardensector. Het is dus erg belangrijk dat je, indien je 
toch zou vallen, de schade ervan kan beperken. De piste 
moet een stevige omheining met een beschermende schuine 
zijwand hebben. Dankzij deze wand kan het been van de 
ruiter niet verpletterd worden tussen de muur en de flank 
van het paard. Verder is het zeer belangrijk om te zorgen 
voor een volledig lege piste. Ook de tractor om te egaliseren 
dient buiten de piste gestald te worden. Elke voorwerp 
waarop men terechtkomt na een val vergroot de ernst van 
dat ongeval. Ook de steunpalen van het dak van de piste 
moeten ofwel buiten de piste staan, ofwel moeten zij 
voldoende afgeschermd worden door rubberen matten.  

 

Bij het afstijgen zwaai je het rechterbeen over de rug van het 
paard, vervolgens breng je beide benen naast elkaar en haal 
je de linkervoet ook uit de beugel. Ten slotte kom je zo zacht 
mogelijk neer op de tippen van de tenen om rugproblemen te 
voorkomen.  
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4. Rijden op de 
openbare weg 

De wegcode aanziet ruiters en menners als gewone 
bestuurders. De wet zegt: “zij dienen dus eveneens in staat te 
zijn te sturen, de vereiste lichaamsgeschiktheid te hebben, de 
nodige kennis te hebben en de nodige rijvaardigheid te 
bezitten. Zij dienen steeds in de nabijheid van de paarden te 
blijven en ze steeds in de hand te hebben. Personen die zich 
op de openbare weg wensen te begeven dienen eerst lessen 
te nemen om de nodige vaardigheden te verwerven. Ze 
dienen natuurlijk ook de algemene wegcode te volgen en zij 
moeten zich bijgevolg houden aan de verkeerslichten, de 
voorrangsregels, signalisatieborden en dergelijke. Binnen de 
bebouwde kom mogen de paarden niet galopperen, dit om 
de veiligheid van de menners, ruiters en andere bestuurders 
en voetgangers te garanderen. Niettegenstaande de dieren 
niet beschikken over een signalisatiesysteem, dienen 
richtingswijzigingen aangegeven worden. Dit kan gebeuren 
door een armbeweging in de gewenste richting”. 

Moeilijker is het om te voldoen aan de eis om steeds 
volledige controle te hebben over de paarden. Het zijn 
immers zeer gevoelige dieren die van het minste kunnen 
schrikken en op hol slaan. Hiervoor dient de ruiter of menner 
steeds zoveel mogelijk te anticiperen op de gevaren (zoals 
auto’s, andere dieren, landbouwvoertuigen enz.) en op de 
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mogelijke reacties van zijn paard. Indien het noodzakelijk is 
dient men af te stijgen en het paard bij de halster voorbij het 
gevaar te leiden. Het is zeer belangrijk om de dieren reeds op 
jonge leeftijd in contact te brengen met de verschillende 
omgevingsgeluiden, zodat er gewenning kan optreden.  

Bijkomend zijn er nog een aantal specifieke regels voor de 
ruiters. Zo dient een ruiter die alleen op de openbare weg 
rijdt, ten minste 14 jaar te zijn en ten minste 12 jaar indien hij 
of zij vergezeld is van een ruiter van minimaal 21 jaar. 
Volgens de wegcode mogen twee ruiters 
naast elkaar rijden op de rijbaan. Het is wel 
aangewezen om achter elkaar te rijden indien 
er een voertuig nadert. Buiten de bebouwde 
kom mogen zij ook in de gelijkgrondse berm 
rijden als zij daarbij de andere bestuurders niet hinderen. 
Verder zijn er verkeersborden die enkel bestemd zijn voor 
ruiters, zoals “Verboden toegang voor ruiters”.  

Elke ruiter is verplicht om een veiligheidshelm te dragen. Het 
dragen van signalisatiekleding wordt ten 
sterkste aangeraden, zodat ze in wisselende 
weersomstandigheden steeds goed 
zichtbaar blijven. Naast de wettelijke 
verplichtingen is het ook aangewezen om 
enkele hoffelijkheidregels toe te passen. 
Deze kunnen bijvoorbeeld een 
snelheidsvermindering inhouden als men 

voetgangers nadert, niet buiten de toegestane wegen of over 
akkerland en dergelijke rijden. Voor de veiligheid van de 
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paard en de ruiter is het, zelfs buiten de bebouwde kom, 
afgeraden om te draven of te galopperen op asfalt of beton. 
Dit zijn moeilijke ondergronden voor paarden, waardoor ze 
kunnen struikelen en zichzelf of de ruiter ernstig verwonden.  

Qua leeftijd is de wetgeving strenger voor menners dan voor 
ruiters. Ze moeten ten minste 16 jaar zijn. Verder mogen zij in 
tegenstelling tot de ruiters niet in de bermen 
rijden. Menners worden van zowel de wegen 
met het verbodsteken voor ruiters als van 
wegen met het verbodsteken voor gespannen 
geweerd. De breedte van de koets leidt natuurlijk tot het 
verbod van naast elkaar te rijden. Ook het aantal paarden in 
het span is wettelijk beperkt. Er mogen maximaal drie dieren 
naast elkaar en vier achter elkaar in het span geplaatst 
worden. Als er meer dan vijf paarden aanwezig zijn, dan dient 
er aan boord van de koets een begeleider te zijn. Deze 
begeleider dient te voet achter de koets te lopen indien de 
lengte van de lading meer dan 12 meter bedraagt. De 

breedte van de koets en last is 
beperkt tot 2,55 meter en de 
achterzijde dient voorzien te 
zijn van twee vaste, 
symmetrisch aan de buiten-
zijde geplaatste, reflecterende 
driehoeken. Deze reflectoren 
moeten hoger dan 40 cm en 

lager dan 1,20 m boven de grond geplaatst worden. Uiteraard 
dient de koets steeds uitgerust te zijn met een doeltreffende 
reminrichting. Deze bepaling geldt niet als het gaat over een 
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tweewielig voertuig, waarvan de totale massa (lading 
inbegrepen) lager ligt dan 1000 kg. 

Naast de ruiters en menners zijn er natuurlijk nog meerdere 
personen op de openbare weg. Aangezien het paard niet 
aanzien wordt als een voertuig, worden de ruiters en 
menners door de wet beschouwd als zwakke weggebruikers 
en moeten dus ook als dusdanig behandeld worden. 
Bestuurders van gemotoriseerde voertuigen dienen te 
vertragen en moeten zelfs stoppen indien de paarden 
tekenen van angst vertonen. Er dient steeds rekening mee 
gehouden te worden dat paarden schichtig zijn en 
onvoorziene reacties kunnen hebben. Daarom moet er steeds 
een minimale afstand van 1 meter gerespecteerd worden. 
Verder is het verboden om dieren te laten schrikken door 
lawaai, zoals luide muziek, een fietsbel of door te 
claxonneren. Ook voetgangers mogen de dieren niet laten 
schrikken door te roepen en honden dienen vanaf het 
moment dat de paarden waargenomen worden, aan de 
leiband gehouden te worden. 
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5. Vervoeren van een 
paard 

Bij het op- en afladen van een vervoermiddel kunnen het 
paard en de verzorger soms gewond raken. Een paard dat 
gestresseerd raakt bij de gedachte dat het in het voertuig 
moet stappen, gaat achteruit of opzij. De meest 
voorkomende reactie van mensen is vaak harder aan het 
touw trekken. Het paard voelt zich bedreigd en kan nog 
heviger reageren door te steigeren, soms zelfs zo erg dat het 
achterovervalt.  

Als begeleider hou je het paard vast met een touw, met de 
rechterhand op ongeveer 40 cm van het hoofd van het dier. 
Loop heel rustig en kalm van op een grote afstand in een 
rechte lijn naar de laadbrug van de vrachtwagen. Als het 
paard bij de laadbrug stopt, mag je niet zenuwachtig worden 
en moet je het paard laten ruiken aan de loopbrug.  

Als het paard niet achteruitgaat maar ook niet uit zichzelf 
vooruit wil, kan je een 
voorbeen vastnemen en het 
op de laadbrug van het 
voertuig zetten. Daarna 
herhaal je die handeling 
met het andere voorbeen. 
Als hulpmiddel kun je ook 
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paardensnoepjes gebruiken om het dier naar binnen te 
lokken. 

Als het paard in het vervoermiddel staat is het belangrijk om 
het dier te belonen. Vervolgens maak je het paard zodanig 
vast dat er nog voldoende speling op het touw zit. Het touw 
moet lang genoeg zijn om te vermijden dat het paard zich in 
bochten of bij oneffenheden in de weg ophangt aan zijn 
halster, maar niet te lang om te vermijden dat het dier zich 
tijdens het transport omdraait of zijn been over het touw zet. 

Tijdens de rit is een gepast rijgedrag (schokken of bruusk 
remmen vermijden, snelheid minderen in de bochten, …) erg 
belangrijk om het dier niet bang te maken.  

Na het transport moet het paard ook uit het vervoermiddel 
komen. Dit gebeurt meestal spontaan, maar soms doen ze 
dat te bruusk (zich omdraaien en in galop van de loopbrug, 
uit het voertuig springen, snel achterwaarts afstijgen,…) 
waardoor ze de aanwezige personen kunnen verwonden. Het 
achterwaarts afladen moet heel geleidelijk gebeuren. Hou 
het touw vast, terwijl je voor het dier staat, praat ertegen en 
druk het tegen de borst om het achteruit te laten gaan. Een 
andere persoon, die buiten de trailer staat, zorgt ervoor dat 
het paard in de juiste richting staat, zodat het niet van de 
laadbrug valt. Hierbij moet deze persoon tegen de dijen van 
het paard duwen om het op de brug te houden. De persoon 
moet steeds voldoende ruimte laten achter het paard om 
trappen te vermijden.  
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6. Persoonlijke 
bescherming 

6.1 De ruiterpet 
Tijdens het paardrijden is het dragen van een veiligheidshelm 
met een driepuntsaanhechting, klep en een regelbare kinriem 
sterk aanbevolen. Deze ruiterpet of “tok” beschermt het 
hoofd van de ruiter tegen schokken bij een val, maar 
eveneens tegen stoten zoals tegen een tak.  

De buitenhelm en de beschermende vulling moeten zodanig 
gemaakt zijn dat zij de energie van een schok kunnen 
absorberen door te vervormen. Na elke vervorming of 
krachtige schok moet de helm vervangen worden omdat hij 
niet meer over de nodige weerstand beschikt om de ruiter 
voldoende te beschermen. Om te zorgen dat de helm zijn 
kwaliteiten behoudt, moet je hem opbergen op een propere, 
koele plaats. 

Om doeltreffend te zijn, moet de veiligheidshelm aangepast 
zijn aan het hoofd van de ruiter en moet hij goed afgesteld 
worden. De kinriem moet zodanig ingesteld worden dat hij 
een stevige, maar comfortabele druk uitoefent. De helm mag 
niet gemakkelijk naar voor of naar achter schuiven. In geen 
geval mag je de helm kunnen afzetten zonder de kinriem los 
te maken. Helmen van het oude type, uitgerust met een 
kinstuk, zijn nu verboden omdat ze bij een val een kaakbreuk 
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kunnen veroorzaken. Ook ruiterpetten die op hun plaats 
worden gehouden door een gewone elastiek zijn verboden. 

6.2 De veiligheidsvest of bodyprotector 
Een tweede sterk aan te bevelen 
persoonlijk beschermingsmiddel is een 
veiligheidsvest. Het beschermt je tijdens 
een val of bij een trap van het paard ter 
hoogte van de bovenste lichaamshelft 
(thorax en rug).  

6.3 De veiligheidsschoenen 
Voor de paardenverzorgers zijn hoge veiligheidsschoenen 
met een versterkte punt die beschermt tegen pletten door de 
hoef van het paard onontbeerlijk. De penetratiebestendige 

tussenzool voorkomt dat nagels 
(bvb. nagels achtergelaten door de 
hoefsmid) in de schoen dringen en 
de verzorger verwonden. Ten slotte 
beperken de antislipzolen het risico 
op valpartijen door uitglijden.  

Bij het paardrijden zelf mag je geen veiligheidsschoenen 
dragen, want de brede punt kan bij een val blijven steken in 
de stijgbeugel en kan het ongeval zo erger maken. Als ruiter 
moet dus andere schoenen aantrekken voor je het paard 
bestijgt.  
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6.4 De handschoenen 
Om brandwonden aan de handen door wrijving te vermijden 

(halstertouw bij het dekken, longe 
of leireep, touw, enz.) kan je 
handschoenen met een antislip-
palm dragen. Niet alleen 
mechanisch kan je brandwonden 

oplopen, ook  chemisch door aanraking met bijvoorbeeld 
verzorgingsproducten. De eerste reflex bij het gebruik van 
dergelijke producten moet het etiket lezen zijn om kennis te 
nemen van de risico’s en de preventiemaatregelen. Als het 
dragen van handschoenen aanbevolen is, moet je kiezen voor 
handschoenen die bestand zijn tegen chemische producten. 
Deze zijn gemaakt uit nitril of neopreen. 

6.5 De ademhalingsbescherming 
Fijn stof en ammoniak zijn de belangrijkste risico’s voor de 
luchtwegen waaraan men in de paardensector blootgesteld 
wordt.  

De ammoniak in de urine van de dieren kan irritatie van de 
luchtwegen veroorzaken. Een correcte ventilatie van de 
gebouwen kan dit voorkomen. Bij bepaalde handelingen 
(schoonmaken van de boxen, uitmesten, …) kan je als 
verzorger blootgesteld worden aan verhoogde 
ammoniakconcentraties. Om zich hier efficiënt tegen te 
beschermen, kan je een aangepast ademhalingsmasker 
dragen. Elk ademhalingsmasker is voorzien van een kleurcode 
en een letter die aangeeft tegen welk product het beschermt. 
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Maskers die beschermen tegen ammoniak zijn groen en zijn 
voorzien van de letter K.  

De blootstelling aan stof kan niet volledig uitgesloten worden 
door een goede ventilatie. Vooral tijdens het aanbrengen van 
strooisel en bij het binnenhalen van het hooi komt er veel 
stof vrij. Het is dus aangeraden dat de verzorgers bij die taken 
een stofmasker dragen, minimaal van type P2

6.6 Andere ruiteruitrustingen 

. 

Om paard te rijden moet je een rijbroek dragen. Dit is een 
broek zonder uitstekende naden met een versterkt gedeelte 
tussen de benen. Ze beschermt de ruiter tegen brandwonden 
ten gevolge van de wrijving met het zadel. 
Een jeans is niet geschikt om paard te 
rijden omdat de wrijving van de naden 
ernstige en pijnlijke brandwonden kan 
veroorzaken. Het schoeisel moet ook 
goed gekozen worden. Het moet gaan om 
platte schoenen met een kleine hak om te 
vermijden dat de voet helemaal in de stijgbeugel schuift. De 
punt mag niet te breed zijn, anders kan de schoen bij een val 
blijven haken in de stijgbeugel. Wandel- en 
veiligheidsschoenen moeten dus absoluut vermeden worden, 
net als sportschoenen zonder hak. De ruiter draagt bij 
voorkeur rijschoenen gecombineerd met beenbeschermers 
(chaps) of rijlaarzen. 
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7. Nuttige info 

7.1 De uitrusting van de paarden 
Heel wat ongevallen zijn te wijten aan breuken van 
belangrijke onderdelen van het zadeltuig of aan de slechte 
staat van andere delen van de uitrusting. Dit materiaal moet 
aangepast zijn aan de bouw van het paard en aan de 
beoefende discipline. De lederen onderdelen moeten zodanig 
gekozen worden dat ze niet breekbaar zijn en bestand zijn 
tegen grote druk; de naden moeten stevig zijn en de metalen 
verbindingsstukken zoals musketons, metalen bevestigings-
ringen moeten goed vastgemaakt zijn en moeten voldoende 
stevig en duurzaam zijn. Om te 
zorgen dat ze lang meegaan, 
moeten de lederen onderdelen 
regelmatig onderhouden 
worden (schoongemaakt en 
ingevet). Dit onderhoud zorgt 
ervoor dat ze soepel blijven en 
beperkt dus het risico op scheuren. Lederen onderdelen 
(stijgbeugelriemen, singelgespen, trens, tuig, …) mogen geen 
spleten, barsten of scheuren vertonen.  

De stijgbeugels moeten voorzien zijn van antislipvoetsteunen 
om te voorkomen dat de voet van de ruiter wegglijdt en in de 
stijgbeugel blijft haken. Men moet ook controleren of de 
beveiligingssystemen van de stijgbeugelriemen in goede staat 
zijn en goed functioneren. Die systemen voorkomen dat de 
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stijgbeugelriem wegglijdt en onverwachts loskomt (bvb. bij 
een sprong over een obstakel). Indien de ruiter valt, moet 
deze riem voldoende snel loskomen, zodat de ruiter niet 
meegesleept wordt. Deze uitrusting moet bewaard worden in 
een niet-vochtige ruimte (corrosie van ijzeren onderdelen, 
schimmels op lederen onderdelen, …) en mag niet 
blootgesteld worden aan grote hitte (scheuren van lederen 
onderdelen).  

7.2 Bescherming van ruiter en menner 
Iedereen, en mensen die in contact komen met paarden in 
het bijzonder, wordt aangeraden om zich regelmatig in te 
enten tegen tetanus. Daar de bacterie Clostridium tetani van 
nature voorkomt in de darmen van paarden, komt ze 
wijdverspreid voor. Indien een wonde bevuild wordt met 
bijvoorbeeld aarde of met het zand van de piste, kan de 
bacterie zich in het menselijk lichaam ontwikkelen en door 
haar toxineproductie zelfs de dood veroorzaken. 

7.3 Verzekering 
Het is eveneens aangewezen om de polis van de verzekering 
eens na te lezen om te kijken of, of in hoeverre, een ongeval 
met het paard gedekt wordt. Indien een ongeval niet door de 
verzekering aanvaard zou worden, kan de kost erg hoog 
oplopen. 
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Meer informatie en bronvermeldingen vindt u in de uitgebreide brochure “Veiligheid in de 
Paardenhouderij”, samengesteld door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), 
2009, 123pp. 
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Voorwoord 
Beste lezer, 
 

Paarden betekenen voor heel veel mensen een ware passie. 
Naar schatting zouden er op het Vlaamse platteland 
ongeveer 150.000 paarden zijn en er zouden minstens 
200.000 Vlamingen actief betrokken zijn, als recreant of als 
sporter. Het paardrijden zit dus duidelijk in de lift.  
 

Niettemin kan het verzorgen van paarden, het fokken van 
paarden, het paardrijden zelf, zowel in een manege als op de 
openbare weg, … mogelijke risico’s inhouden. Het omgaan 
met dieren waarvan niet altijd 100 % kan ingeschat worden 
hoe ze zullen reageren, vraagt enige voorzorg. Daarom is het 
belangrijk dat aan een aantal veiligheidsvoorschriften wordt 
voldaan. 
 

In de brochure die voorligt, worden een aantal basisprincipes 
aangereikt die kunnen bijdragen tot een betere veiligheid van 
ruiter en paard, maar ook van de andere weggebruikers 
bijvoorbeeld. Vragen als ‘Hoe verzorg je op een veilige 
manier je paard? Wat is de basisuitrusting voor paard en 
ruiter? Welke verkeersregels zijn van toepassing als je je op 
de openbare weg begeeft?’, krijgen een antwoord in deze 
brochure.  
 

Want zoals steeds geldt ook hier ‘beter voorkomen dan 
genezen’. 
 

Ik wens u nog ontzettend veel plezier toe met deze mooie 
sport! 
 

Kris Peeters 
Vlaams minister-president 
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1. Beschrijving van de 
Belgische 
paardensector 

1.1 Beschrijving van de verschillende 
functies en taken 

In de paardenhouderij is er een enorme diversiteit aan 
beroepen. In deze brochure worden enkel de belangrijkste 
beroepen beschreven waarbij er een rechtstreeks contact is 
tussen mens en dier.  

1.1.1 Fokker 
Fokkers zorgen voor het voortbestaan en de verbetering van 
een paardenras. Ze bezitten een aantal fokmerries die zorgen 
voor de veulens. In een aantal gevallen heeft de fokker ook 
zijn eigen dekhengst, maar in het overgrote deel van de 
gevallen gebeurt de dekking door een hengst afkomstig van 
een andere paarden- of hengstenhouder(8)

De natuurlijke dekking waarbij de hengst bij de te dekken 
merries gelaten wordt op de weide of in de loopstal

. Voor de eigenlijke 
dekking zijn er drie mogelijkheden: 

(25). Een 
tweede mogelijke manier is het dekken aan toom. Dit wil 
zeggen dat de hengst aan toom bij de te dekken merrie 
gebracht wordt. Dit is voor de begeleider(s) de gevaarlijkste 
manier, daar de hengst bruuske bewegingen kan maken of de 
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merrie kan beginnen stampen. Als laatste kan de fokker 
opteren voor kunstmatige inseminatie(43). Het sperma dient 
van de hengst afgenomen te worden met behulp van een 
fantoom. Nadien kan het ofwel gebruikt worden om de 
merrie te insemineren of kan het ingevroren worden in 
vloeibare stikstof bij -196°C 25( )

De fokker kan beslissen om de veulens te verkopen op een 
leeftijd van 6 maanden

.  

Tijdens de laatste drachtdagen dient de fokker extra 
waakzaam te zijn, omdat het gedrag van de merrie kan 
veranderen door de komst van het veulen. Ook na de 
geboorte zal de merrie alles doen om het veulen te 
beschermen tegen belagers. Extra voorzichtigheid rond deze 
periode is dan ook aangewezen.  

Naast het fokken van de paarden staat de fokker ook in voor 
de dagelijkse verzorging van de paarden (roskammen, 
voederen en dergelijke) en voor het onderhoud van de 
stallen en het materiaal. Dikwijls zal de fokker zijn beste 
paarden voorstellen op wedstrijden. Dit houdt in dat de 
paarden getransporteerd moeten worden en dat ze 
vervolgens in een onbekende omgeving komen met veel 
lawaai en publiek. Het is zeer belangrijk dat men de paarden 
reeds op jonge leeftijd vertrouwd maakt met deze ruimten en 
geluiden. 

(43), maar hij kan ze ook zadelmak 
maken rond de leeftijd van 3 jaar. Dit zadelmak maken is een 
gevaarlijke bezigheid en gaat vaak gepaard met valpartijen.  
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1.1.2 Stalknecht – verzorger 
De stalknechten staan in voor de infrastructuur en het 
onderhoud ervan. Ze zorgen dagelijks voor het uitmesten en 
instrooien van de stallen. Verder onderhouden ze de piste en 
de weide en verzorgen ze het materiaal (invetten van het 
leder enz.). Indien de stalknecht tegelijkertijd ook aangesteld 
is als verzorger, voorziet hij of zij de paarden ook van voeder 
en water. Verder staan ze in voor de assistentie van de 
dierenarts en voor het roskammen, scheren en het 
onderhoud van de hoeven.  

1.1.3 Groom 
De groom verzorgt meer specifiek competitiepaarden en 
bereidt hen voor op een wedstrijd. Deze persoon staat 
eveneens in voor het roskammen en toiletteren van de 
dieren voor een wedstrijd en voor het onderhoud van het 
materiaal. Tijdens de wedstrijd staan ze tussen de 
hindernissen om bijvoorbeeld de balken hoger te leggen. Na 
afloop brengt de groom de paarden opnieuw naar hun stal(36)

1.1.4 Paardenhandelaar 

. 

Een paardenhandelaar koopt en verkoopt paarden, meestal 
aan particulieren, maneges of aan het slachthuis. Er zijn twee 
soorten handelaars; deze die de paarden opkopen waarna ze 
direct weer verder verkocht worden en deze die de dieren  
een langere tijd houden om ze op te leren of om ze op kracht 
te laten komen. Om rendabel te werken dient de verblijftijd 
bij de handelaar zo kort mogelijk gehouden te zijn. Deze 
tijdsdruk, in combinatie met de onbekende reacties van de 
aangekochte paarden, verhogen het risico op ongevallen. 
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Ook het op- en afladen van de paarden bij het transport naar 
verkoopsbeurzen houdt risico’s in(43)

1.1.5 Paarden-pensionuitbater 

.  

Uitbaters van een paardenpension hebben stallen en 
eventueel een piste die zij verhuren aan paardeneigenaars. 
De term slaat dus zowel op manegehouders als op 
landbouwers die stallen ter beschikking stellen. Meestal 
worden de paarden door de pensionuitbaters gevoederd en 
gedrenkt. Ze zorgen ook voor het onderhoud van de stallen. 
Het is ook mogelijk dat de uitbaters slechts zorgen voor een 
deel van het werk, bijvoorbeeld enkel het voederen. Soms 
zorgen de uitbaters voor een aantal bijkomende taken zoals 
het zadelmak maken, het berijden en het op de weide zetten 
van de paarden. Deze acties houden steeds bijkomende 
gevaren in.  

1.2 Risico’s gekoppeld aan de 
paardensector 

De risico’s kunnen onderverdeeld in twee groepen. Risico’s 
die samengaan met het rechtstreeks contact met de paarden, 
zoals beten en trappen en de algemenere risico’s zoals 
rugpijn, valpartijen en dergelijke. De activiteiten die een 
belangrijk gevaar inhouden worden in Tabel 1 weergegeven. 
Paarden hebben in normale omstandigheden niet de neiging 
om mensen bewust te kwetsen. Ongevallen vinden veelal 
hun oorzaak in schrik- of vluchtreacties van de paarden.  
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Tabel 1: Belangrijkste risico's 

Activiteit  Risico’s 

Onderhoud van de stallen 
(schoonmaken, vullen met 
stro, enz.) 

-Rugpijn 
-Irritatie van de luchtwegen (stof, 
ammoniak) 
-Uitglijden, struikelen 
-Steekwonde met de hooivork 
(meestal aan de voeten) 

Verzorgen van de paarden -Trap of kopstoot 
-Verplettering 
-Beet 
-Rugpijn (bvb. bij het 
schoonmaken van de hoeven) 
-Irritatie door bepaalde 
verzorgingsproducten 

Paarden naar de weide 
brengen (of van de weide 
halen) 

-Trap, kopstoot, beet, 
verplettering, vertrappeling 
-Brandwonden aan de handpalm 
door het touw als het paard trekt 
-Verstuiking, val 
-Elektrische schok door 
elektrische omheiningen 

Op- of afladen van een 
transportmiddel  

-Specifieke risico’s bij de omgang 
met paarden (trap, kopstoot, 
beet, verplettering, 
vertrappeling).  
-Het paard draait zich om en 
verplettert de werknemer 
-Brandwonden aan de handpalm 
door het touw als het paard 
steigert of trekt 

Berijden -Val van het paard, verplettering 
(onder het paard als het valt), 
kopstoot en rugpijn 
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2. Begrip en kennis 
van paarden 

Een goede kennis van paarden in het algemeen en van de te 
behandelen paarden in het bijzonder is noodzakelijk om 
maximaal te kunnen anticiperen en het risico op ongevallen 
te beperken. Het is zeer belangrijk om te beseffen dat 
paarden hun omgeving heel anders waarnemen dan mensen. 
Situaties die voor een mens eenvoudig en veilig lijken, 
kunnen voor het paard onoverkomelijk zijn.  

2.1 Africhten van paarden: een bron van 
problemen? 

Hoe meer de levenswijze van een paard afwijkt van de 
natuurlijke, hoe groter de kans wordt dat het dier 
gedragsproblemen ontwikkelt. Deze problemen kunnen zich 
uiten in stereotiep gedrag, apathie of agressiviteit. Het 
ontbreken van enkele essentiële factoren, kan ertoe leiden 
dat een paard uitgroeit tot een potentieel gevaar(25). Om deze 
gevaren tot een minimum te kunnen beperken is het nodig 
om het paard in zijn natuurlijke leefwereld te vergelijken met 
zijn leefwereld onder domesticatie. 
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2.1.1 Het paard in zijn natuurlijke 
omgeving 

In het wild zijn paarden natuurlijke prooidieren die in 
kuddeverband leven. Ze dienen dus steeds alert te zijn voor 
alle mogelijke gevaren. De wilde paarden kunnen op vijf 
verschillende manieren (de 5 F’en) anticiperen op een 
gevaarlijke situatie(14) 

Een eerste methode om het gevaar te ontwijken is effectief 
vluchten, in de hoop dat de belager minder snel is (Flight). Dit 
vluchten wordt voorafgegaan door een opgeheven hoofd en 
met de staart licht tussen de benen. De tweede optie, 
aanvallen of vechten gebeurt enkel als het paard ervan 
overtuigd is dat het roofdier minder sterk is (Fight). Een 
derde mogelijkheid om te anticiperen op het gevaar is 
onbeweeglijk blijven staan (Freeze). Met deze actie hoopt het 
paard te ontsnappen aan de aandacht van de belager. 
Paarden die bij menselijk contact op dergelijke manier 
reageren worden vaak ten onrechte aanzien als koppig. Als 
deze dieren vervolgens relatief hardhandig gedwongen 
worden, kunnen ze zeer plotse bewegingen maken ter 
verdediging. Ze gaan als het ware over van hun 
onbeweeglijke positie naar hun aanvalspositie, omdat deze 
eerste niet doeltreffend was. In zeer uitzonderlijke, ernstige 
gevallen kan het centrale zenuwstelsel door de vele impulsen 
blokkeren (Faint). Een paard in deze toestand gaat neer 
liggen en wacht zijn lot af. Ten slotte kunnen belaagde 
paarden blijk geven van overdreven zelfvertrouwen, terwijl 

(Figuur 1).  
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ze eigenlijk zeer bang zijn (Fool Around). In dit geval is 
verhoogde alertheid aangewezen. 

 

Figuur 1: Reacties van paarden op een gevaar 

Het paard leeft in kudden van 3 tot 6 merries samen met hun 
veulens en een hengst. De kudde wordt geleid door een 
dominante merrie, terwijl de hengst een beetje buiten de 
hiërarchische groep staat. Hij zorgt ervoor dat de veulens en 
de merrie beschermd worden tegen de gevaren van buitenaf. 
Geslachtsrijpe veulens verlaten ofwel spontaan de kudde, 
ofwel worden ze door de hengst verjaagd. De merrieveulens 
voegen zich bij andere kuddes. De hengstenveulens zoeken 

GEVAAR
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elkaar op en oefenen zich tot ze zich sterk genoeg wanen om 
een hengst van een kudde uit te dagen en zijn positie over te 
nemen.  

In het wild grazen de paarden ongeveer 60 % van hun tijd. Dit 
is nodig omdat ze een relatief kleine maag bezitten en dus 
slechts kleine hoeveelheden per keer kunnen opnemen. De 
rest van de dag houden ze zich bezig met rusten (25 %) en 
sociale contacten (15 %). 

2.1.2 Het tamme paard 
Paarden zijn normaal gezien vreedzame dieren zolang hun 
levensomstandigheden niet overdreven afwijken van de 
natuurlijke(6). Elk onevenwicht kan echter stereotypen, 
agressief gedrag of apathie uitlokken 23( )

Op het vlak van stallen zijn er twee mogelijkheden: 
loopstallen met of zonder vrije uitloop waar verschillende 
paarden samenzitten waardoor er intens onderling contact 
mogelijk is en aparte boxen. In deze boxen kunnen de 
wanden ofwel met tralies zijn, waardoor de paarden enkel 
visueel contact met elkaar kunnen hebben, ofwel kunnen ze 
bestaan uit volle wanden, waardoor elk contact onmogelijk 
wordt. Hun sociale contacten worden in de twee soorten 
boxen ernstig beknot. In beide gevallen kunnen de dieren nog 
wel communiceren via geur en geluid. Ook de voeding is 
volledig verschillend van wat ze in de natuur vinden. Ze 

. Het is bij dergelijk 
onevenwicht dat de paarden een potentieel gevaar vormen 
voor de mens in het algemeen en hun verzorger in het 
bijzonder.  
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krijgen slechts twee of, in het beste geval, drie 
voederbeurten per dag en slechts weinig tot geen gras. Door 
de gebrekkige sociale contacten en de weinige 
voederbeurten kunnen de paarden zich gaan vervelen.  
Koudbloedpaarden kunnen onder deze omstandigheden 
apathisch worden, terwijl bloedpaarden agressief kunnen 
worden. Bijkomende zaken zoals lawaai kunnen, afhankelijk 
van paard tot paard, een positieve, neutrale of zelfs 
negatieve invloed hebben. Mensen die te dicht in de buurt 
komen van een geïrriteerd paard kunnen gebeten, gestampt 
of verpletterd worden.  

Paarden die stereotype gedrag vertonen zijn niet alleen 
potentiële gevaren voor de mens, maar ze hebben ook een 
negatieve invloed op de andere paarden en materialen. De 
meest voorkomende stereotype gedragingen zijn 
luchtzuigen(43,13) (hierbij steunt het paard met zijn 
boventanden op een hard voorwerp en zuigt lucht naar 
binnen), weven 43( ) (het paard steunt afwisselend met zijn 
volledige gewicht op het linker- en rechtervoorbeen) en 
knabbelen 13( )

Een andere praktijk die kan leiden tot gevaarlijke en 
onhandelbare dieren bestaat erin veulens van dezelfde 
leeftijd samen op de weide te zetten. Door gebrek aan 
menselijk contact zal de natuurlijke hiërarchie zich spontaan 

. Deze gedragingen worden door mensen aan 
banden gelegd door het aanbrengen van beperkingen 
(speciale halsband, V-vormige tralies en dergelijke), doch 
deze maatregelen zijn slechts een tijdelijke oplossing daar de 
oorzaak van de stereotype gedraging niet aangepakt wordt.  
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ontwikkelen(16)

Een goed compromis tussen paarden op de weide houden of 
op stal, bestaat erin de paarden overdag op de weide te 
zetten en ze ’s avonds binnen te halen in een vrije loopstal. 
Bij deze methode bevindt een paard zich overdag dicht bij 
zijn natuurlijke leefomgeving en houdt het dier voldoende 
contacten met de mens. Ook contact tussen verschillende 
paarden tijdens de dag is cruciaal. Indien er geen andere 
paarden beschikbaar zijn, kan er ook een ezel of geit bij de 
dieren geplaatst worden

, waardoor de veulens na verloop van tijd 
onhandelbaar worden. De afwezigheid van een ouder dier in 
dergelijke groep versterkt de gevolgen nog, daar de veulens 
niet meer op hun hiërarchische plaats gezet kunnen worden.  

(17)

2.1.3 Aandachtspunten bij de omgang met 
een hengst 

. Elk paard heeft ongeveer 0,5 ha 
weide nodig en dient steeds te beschikken over voldoende 
vers hooi (zowel in de weide als in de stal). Indien er 
krachtvoer ter beschikking gesteld wordt, moet dit 
gelimiteerd worden en mag het niet te energierijk zijn. Het is 
ook aangewezen om afleiding te voorzien. Er wordt 
regelmatig gebruik gemaakt van speelgoed en een liksteen 
om de paarden bezig te houden. Dit is natuurlijk artificieel en 
dient zoveel mogelijk vermeden worden door de stimulatie 
van natuurlijk gedrag. 

Zoals eerder vermeld heeft een hengst een aparte status 
binnen de hiërarchie van een kudde. Hij zorgt voor de 
veiligheid van de kudde en wordt zeer sterk geleid door zijn 
instincten, zoals bijten en steigeren. Een hengst in 
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gevangenschap vraagt dus extra aandacht om ongevallen te 
voorkomen. Bijkomend ruikt een hengst een hengstige 
merrie vanop kilometers afstand, waarop zijn instinct de 
bovenhand neemt en de hengst alles in het werk zal stellen 
om bij deze merrie te geraken.  

Tegenwoordig worden hengsten dikwijls in gesloten boxen 
gehouden, zonder buitenloop. Het is moeilijk te bepalen of 
de reputatie van moeilijke dieren die zij genieten volledig te 
wijten is aan hun instinct, dan wel aan hun 
levensomstandigheden. Met een aantal veiligheids-
maatregelen kunnen hengsten echter relatief veilig gehouden 
worden.  

Een hengst kan een vrije uitloop hebben in een degelijk 
omheinde weide. Er kunnen eventueel ruinen op de weide 
gezet worden als contactdieren. Indien mogelijk kan de 
hengst ook samen met de merries op de weide gezet worden, 
zodat de paarden een kleine natuurlijke kudde kunnen 
vormen. Een hengst samen zetten met andere paarden dient 
steeds goed overwogen te worden, daar sommige hengsten 
zeer agressief reageren. Er dient eveneens aandacht besteed 
te worden aan de volgorde waarop de dieren van de weide 
gehaald worden. Zo dient steeds de hengst als eerste 
verwijderd te worden. Anders kan hij de mens aanzien als 
een belager van een van zijn merries. Deze volgorde dient 
ook gerespecteerd te worden bij andere werkzaamheden 
zoals hoefverzorging. De persoon die deze werkzaamheden 
verricht zal in het andere geval naar de merrie ruiken, waarop 
de hengst agressief wordt.  
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2.2 Zintuigen en waarnemingen bij het 
paard 

In tegenstelling tot de mens heeft het paard een slecht 
gezichtsvermogen. Deze tekortkomingen worden grotendeels 
gecompenseerd door een goed gehoor en een goede reukzin. 
Deze inversies zijn dikwijls de oorzaak van onbegrip of een 
onterechte bestraffing van het paard. Om goed in te kunnen 
spelen op de reacties van het paard is enige kennis van de 
zintuigen van de paarden noodzakelijk. 

2.2.1 Het gezichtsvermogen 
Aangezien een paard een prooidier is, heeft hij een visueel 
systeem dat hem in staat stelt om gevaren snel te 
detecteren. In verhouding tot hun gestalte hebben paarden 
grote ogen, wat een grotere oppervlakte voor lichtreceptoren 
inhoudt. Hierdoor wordt het invallende licht beter benut en is 
het gezichtsveld groter. Paarden beschikken ook over een 
vlies dat de onderste ooghelft bedekt, het zogenaamde derde 
ooglid, waardoor het nachtzicht verbetert.  

Ze beschikken over een groot panoramisch gezichtsveld 
(340°, gekleurd gedeelte in Figuur 2(5)), maar een relatief 
beperkt gebied met scherp zicht (70° binoculair zicht, oranje 
gekleurd gedeelte in Figuur 2(33)). Door dit beperkte 
binoculair zicht kunnen ze moeilijk afstanden inschatten. 
Enkel in de zone voor zich kunnen ze reliëf zien.  
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Figuur 2: gezichtsveld van een paard 

Ook kleuren worden in beperktere mate waargenomen. 
Paarden zien alles met tinten in geel- en blauw. Mensen 
daarentegen zien zowel geel-, blauw- als roodtinten (Figuur 
3). Op zich houdt dit geen risico’s in voor de veiligheid(5)

 

. 

Figuur 3: Trichromatisch zicht bij de mens (l) en dichromatisch 
zicht bij het paard 

Door zijn monoculaire zicht kan een paard wel goed 
bewegingen detecteren. Na een eerste vluchtpoging blijft het 
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paard staan en zal het zich fixeren op het gevaar. Dit gebeurt 
eveneens wanneer een mens de weide betreedt. Daarom is 
het belangrijk om na de eerste vluchtpoging van het paard 
even rustig te blijven staan, zodat het paard met zijn 
binoculair gedeelte deze persoon kan observeren. 

Bijkomend heeft het paard de mogelijkheid om met de 
bovenkant van het netvlies dichtbij en met de onderkant ver 
te zien. Hierdoor kunnen paarden tegelijkertijd zien wat ze 
grazen en potentiële gevaren uit de omgeving opsporen. 
Deze eigenschap van het scherpstellen van het oog heeft wel 
als nadeel dat de overgang van een lichte naar een donkere 
ruimte een langere periode in beslag neemt dan bij mensen. 
Dit kan tot problemen leiden bij het op- en afladen op een 
vervoermiddel. Het paard kan de donkere ruimte aanzien als 
een muur, waardoor het weigert om op te stappen. Een 
portie geduld brengt hier de nodige soelaas. Ook lichtvlekken 
op de muur of grond worden aanzien als onoverbrugbare 
barrières. Het is dus belangrijk om tijdens de aankoop van 
een vervoermiddel of tijdens de bouw van een stal hieraan 
voldoende aandacht te besteden.  

2.2.2 Het gehoor 
Het gehoor is het meest ontwikkelde zintuig van het paard. 
Ze kunnen geluiden horen tot op meer dan 4 kilometer 
afstand. Het paard hoort geluiden met een frequentie tussen 
20 en 100.000 Hz, terwijl de mens alleen geluiden hoort met 
een frequentie van 20.000 Hz en hoger. Een paard hoort dus 
geluiden die niet hoorbaar zijn voor het menselijke oor en 
kan uitwijken of op hol slaan zonder dat zijn begeleider 
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begrijpt waarom. Terwijl de mens een selectief gehoor heeft, 
heeft het paard een absoluut gehoor en hoort het geluiden 
van verschillende herkomst. Door de grote wendbaarheid van 
zijn oren kan het ook met het ene oor luisteren naar geluiden 
uit een bepaalde richting, terwijl het andere oor naar 
geluiden uit de tegenovergestelde richting luistert. De oren 
zijn dus cruciale organen voor het paard. Ze worden 
beschermd door de haarpluk aan de ooringang. Deze 
beschermt de oren tegen weer en wind. Het is dus afgeraden 
deze haren te knippen, vooral niet als het paard op de weide 
staat. Bij een douche kan het paard het hoofd soms bruusk 
naar achter bewegen om te vermijden dat er water in zijn 
oren komt. Als de verzorger dan toch hardnekkig het hoofd 
van het paard wil natmaken, kan het dier in paniek geraken 
en de verzorger daarbij verwonden. Het is dus aangeraden 
om een spons te gebruiken om het hoofd van het paard te 
reinigen om zo elke conflictsituatie te vermijden. 

Om de relatie met het paard te verbeteren, is het ook heel 
belangrijk om met het dier te praten. Niet alle intonaties zijn 
hiervoor geschikt: traag praten zonder de stem te verheffen 
heeft een kalmerend effect op het dier, stelt het gerust en 
geeft het vertrouwen. Geschreeuw en scherpe kreten van 
kinderen moeten vermeden worden. Zij boezemen het dier 
immers angst in en door zijn vluchtinstinct kan het op hol 
slaan of trappen en mensen die in de buurt staan verwonden. 
Wanneer men voortdurend roept, wordt het paard daar 
bovendien ongevoelig voor en luistert het paard niet meer 
wanneer er gevaar dreigt. In normale omstandigheden 
volstaat een stemverheffing vaak om het paard ergens te 
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laten mee ophouden (verpletteren met een hoef, op hol 
slaan, …). Men kan het goede gehoor van het paard ook 
gebruiken bij het opvoeden van het paard. Paarden kunnen 
immers een groot aantal woorden herkennen. 

2.2.3 De reukzin 
De reukzin van het paard is veel beter ontwikkeld dan die van 
de mens en vervult meerdere functies. De reukzin helpt het 
dier niet alleen om zijn voedsel uit te zoeken, maar speelt ook 
een rol bij de wederzijdse herkenning tussen dieren onderling 
en tussen de dieren en de mens. Elk individu, zowel paard als 
mens, heeft een eigen persoonlijke geur. Wanneer twee 
paarden elkaar ontmoeten, blazen ze eerst in elkaars 
neusgaten en besnuffelen ze elkaar. Dat gedrag bepaalt hun 
latere relatie. Men kan hier ook gebruik van maken om de 
relatie tussen mens en dier te bevorderen: het is belangrijk 
dat men zich regelmatig laat besnuffelen door het paard 
(Figuur 4). De werknemer kan ook bijdragen tot de 
wederzijdse herkenning door zachtjes in de neusgaten van 
het dier te blazen.  

 

Figuur 4: Paard snuffelt aan de begeleider 
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Een ander praktisch gevolg van deze sterk ontwikkelde 
reukzin is dat sommige paarden zich ongemakkelijk voelen 
wanneer hun eigenaar een ander parfum gebruikt of andere 
kleren draagt.  

De reukzin speelt ook een belangrijke rol bij het herkennen 
van gevaren. Men moet het dier de kans geven om het 
voorwerp waarvoor het bang is te besnuffelen (loopbrug van 
een trailer, waadplaats, zeil, e.a.) zodat het zichzelf gerust 
kan stellen (Figuur 5). Als men dat niet doet en men probeert 
het paard te dwingen om toch verder te gaan, wordt de 
situatie enkel erger en wordt het dier nog meer gestresseerd. 
Hierdoor bestaat de kans dat het paard steigert of zich 
omdraait om te vluchten. Dit verhoogt natuurlijk het risico op 
verwondingen voor de werknemer. 

 

Figuur 5: Snuffelen aan de loopbrug 

Naast geuren die in meerdere of mindere mate opgevangen 
worden via de neus, kunnen paarden ook andere chemische 
moleculen opmerken: de feromonen (die een rol spelen bij 
de relaties met soortgenoten) en de allomonen of 
kairomonen (die gebruikt worden in relaties met andere 
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diersoorten). De meest gekende feromonen zijn de 
seksferomonen waardoor een hengst een hengstige merrie 
kan herkennen. Het paard analyseert deze subtiele stoffen 
met behulp van een kleine klier in de neusholte: het orgaan 
van Jacobson of het vomeronasaal orgaan. Om deze 
substanties tot bij deze klier te brengen, gebruikt het paard 
een typische mimiek: het flehmen. De menselijke reukzin 
vangt deze moleculen niet op, waardoor de reactie van het 
paard vaak niet begrepen wordt (bv. opwinding van een 
hengst die de feromonen ruikt van een hengstige merrie, 
zelfs als die enkele kilometers verder staat). 

Naast seksferomonen bestaan er ook nog andere feromonen, 
bv. de stressferomonen die men terugvindt in de urine. Zij 
worden aangemaakt wanneer het dier gevaar bespeurt (bv. 
wanneer het op een vervoermiddel geladen wordt) en 
kunnen ook stress veroorzaken bij andere individuen die deze 
geuren opmerken, zelfs als er geen reëel gevaar is. Het is dus 
af te raden om het meest nerveuze paard eerst op de 
vrachtwagen te laden om de volgende dieren niet te 
stresseren. Andere, rustgevende feromonen, daarentegen 
hebben een kalmerende invloed op de dieren. Dergelijke 
stoffen zijn verkrijgbaar in de handel in de vorm van sprays. 
Om efficiënt te werken moeten ze toegediend worden vóór 
het dier gestresseerd raakt, ten minste 30 minuten voor de 
ingreep. Deze hulpmiddelen mogen slechts als laatste 
redmiddel gebruikt worden. Een goede opvoeding van het 
paard vanaf jonge leeftijd is nog altijd de beste oplossing.  
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De mens kan ook chemische stoffen (allomonen en 
kairomonen) afscheiden die opgemerkt worden door het 
paard. Het is algemeen geweten dat een paard de angst van 
zijn ruiter “ruikt”. Hierdoor wordt het dier zelf bang waardoor 
het plotse reacties kan vertonen (uitwijken, steigeren, enz.). 
Hierdoor raakt de ruiter nog meer gestresseerd en verhoogt 
de kans op ongevallen. Sommige ruiters panikeren ook bij de 
gedachte om een bepaald paard te berijden. In plaats van de 
persoon te dwingen is het soms beter om hem uit de buurt te 
houden van het dier waar hij bang voor is, om ongevallen te 
vermijden. 

2.2.4 De tastzin 
Het volstaat het onderlinge gedrag van paarden te bekijken 
om te merken dat de tastzin een belangrijke rol speelt bij hun 
sociale relaties. Vaak ziet men twee paarden kop aan staart 
op de weide staan of twee dieren die elkaar zachtjes in de 
hals bijten. Dit gedrag versterkt de vriendschapsband tussen 
de dieren. De mens kan zich erdoor laten inspireren om zijn 
relatie met het paard te versterken. Een krachtige aanpak (op 
de nek kloppen, op de schoft of in de manen krabben, ...) is 
beter dan een te lichte streling die het paard kan irriteren en 
een bruuske reactie kan uitlokken (uitwijken, stampen, …). 
Elk paard heeft zo zijn specifieke plekjes waar het liefst 
gestreeld wordt en andere lichaamsdelen waar het niet 
aangeraakt wil worden. De verzorger moet steeds aandachtig 
zijn om te ontdekken wat het paard graag of niet graag heeft. 

De ruiter gebruikt de tastzin ook om het paard bevelen te 
geven. De druk die de ruiter uitoefent met de benen wordt 
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gedetecteerd door speciale cellen, de zogenaamde 
nociceptoren. Deze nociceptoren reageren minder wanneer 
de stimulus herhaald wordt met intervallen van minder dan 
30 seconden: hierdoor ontstaat een zekere gewenning die 
zich vertaalt in een gebrek aan reactie. Wanneer het paard 
niet reageert op de beenhulpen versterken veel ruiters de 
hulp. Dit is een verkeerde reactie, vergelijkbaar met een 
persoon die begint te roepen om zich verstaanbaar te maken 
bij iemand die een andere taal spreekt. 

Andere organen die belangrijk zijn voor de tastzin van het 
paard zijn de tastharen. Jammer genoeg worden die soms 
afgeschoren om esthetische redenen. Dit is echter een 
handicap voor het paard en men kan dit dus beter niet doen. 

Paarden zijn uiterst gevoelige dieren. De verzorger moet bij 
het roskammen of opzadelen ook erg aandachtig zijn voor de 
plaatsen waar het dier liefst of niet graag aangeraakt wordt. 
Als het dier hinder of pijn voelt, kan het heftig reageren. De 
werknemer moet dus zo voorzichtig mogelijk te werk gaan bij 
het opzadelen van het paard (het zadel opleggen, 
aansingelen, optomen, enz.) en steeds het hoofd en de 
achterbenen van het paard in het oog houden. 

2.2.5 De smaakzin 
Er werden maar weinig studies uitgevoerd naar de manier 
waarop paarden smaken ervaren. Het staat echter vast dat 
paarden gulzige dieren zijn. Men kan hier gebruik van maken 
om een weerspannig paard (bv. op de weide) te lokken of te 
belonen. Men moet echter vermijden om voedsel te vaak te 
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gebruiken als beloning, want wanneer het paard gewend is 
om voeder te krijgen als het iets goed heeft gedaan, kan het 
dit gaan beschouwen als een verworven recht en kan het zich 
agressief gedragen als de lekkernijen niet snel genoeg komen 
naar zijn zin of als het helemaal niets krijgt(23)

2.3 Het gedrag van het paard in de 
kudde 

. In strijd met 
wat men vaak denkt, is zin in suiker helemaal niet 
aangeboren bij paarden. Het duurt even voor een paard een 
wortel of een suikerklontje als een beloning beschouwt. Ook 
de zogenaamde paardensnoepjes kunnen verstrekt worden. 
Men dient tijdens de aankoop ervan wel voldoende aandacht 
te besteden aan de kostprijs. 

Zoals eerder vermeld zijn paarden kuddedieren met een 
sterke hiërarchie(16)

Werknemers moeten rekening houden met de 
dominantierelaties bij het verzorgen van de paarden. Om de 
dieren niet prikkelbaar te maken (en dus agressieve reacties 

 (zie 2.1.1). Elke verstoring van deze 
hiërarchie kan leiden tot ongevallen. Nieuwe dieren 
introduceren gebeurt dus steeds zeer voorzichtig. Men kan 
de kudde aan het nieuwe dier laten wennen door ze op een 
naburige weide te zetten, zodat het eerste contact door de 
omheining kan gelegd worden. Vervolgens kan men het dier 
in de kudde introduceren. Indien er gevechten ontstaan, mag 
men niet tussen beide komen. Deze gevechten zijn minder 
erg dan dat ze er uitzien. Ze hebben enkel tot doel de sociale 
hiërarchie te herstellen.  
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te vermijden), moet men het dominante dier altijd eerst 
verzorgen, voederen of op de weide zetten. De hiërarchie 
heeft ook een invloed op het werken met de paarden: zo is 
het bvb. gevaarlijk om twee paarden die ongeveer dezelfde 
rang hebben, samen in te spannen (zie 3.6). Deze dieren 
zullen namelijk trachten om elkaar te overtroeven om op te 
klimmen qua rang. Bij het naderen van een dominant dier 
kan een onderdanig dier ook panikeren en zijn ruiter 
afwerpen.  

Ook de mens moet een absolute leiderspositie verwerven 
tegenover de paarden. Daarom mag hij niet tolereren dat het 
dier bijt, steigert of stampt, zelfs niet om te spelen. Slecht 
gedrag van paarden moet onmiddellijk bestraft worden, want 
als de regels niet van bij het begin vastgelegd worden, kan 
het dier gevaarlijk gedrag gaan vertonen tegenover de mens. 
Ook bij veulens mag men niets door de vingers zien onder het 
voorwendsel dat ze nog jong zijn. Als het dier eenmaal 
volwassen is, zal het immers enkele honderden kilogram 
wegen en dan kan men het niet zo gemakkelijk meer onder 
controle houden. In zijn relatie met paarden moet de mens 
altijd krachtdadig optreden zonder brutaal te zijn. Hij moet 
altijd voldoende zelfvertrouwen hebben, want de paarden 
voelen de angst van de verzorger en profiteren ervan om zich 
dominant te gedragen tegenover hem (zie 2.2.3). 

2.4 De communicatie bij paarden 
Bij paarden zijn er drie vormen van communicatie te 
onderscheiden. De geurentaal, via feromonen, werd 
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besproken in hoofdstuk 2.2.3. Verder is er nog de 
quasiverbale taal en de lichaamstaal. Het is zeer belangrijk 
om op deze vorm van communicatie te letten tijdens de 
omgang met paarden. 

2.4.1 De quasi – verbale taal 
De quasi - verbale omvat alle signalen die geuit worden door 
paarden zoals hinniken, piepen, brullen, snuiven en briesen. 
Deze vorm is over het algemeen nog zeer weinig bestudeerd 
doordat ze zeer moeilijk te interpreteren valt voor de mens. 
Bovendien verschilt ze nogal sterk van dier tot dier. 

Hinniken wordt meestal aanzien als een wanhoopskreet van 
een geïsoleerd dier, een roep van de merrie op haar veulen, 
een teken van tevredenheid of begroeting of een 
waarschuwing. Piepen en brullen daarentegen wordt aanzien 
als een teken van ontevredenheid en dreiging. Zachtjes 
snuiven is een uitnodiging om dichterbij te komen of als 
teken van tevredenheid. Briesen is een uiting van onrust en 
ongeduld. 

2.4.2 De lichaamstaal 
De lichaamstaal speelt een grote rol in de communicatie 
tussen paarden. Niet enkel de hiërarchische rang wordt op 
deze manier bepaald, maar ook de gemoedstoestand kan 
hieruit blijken. De belangrijkste factor uit de lichaamstaal zijn 
waarschijnlijk de oren. Toch mogen ook de andere signalen 
zoals deze van de staart, de benen en de neusgaten niet 
verwaarloosd worden.  
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2.4.2.1 De taal van de oren 
In Tabel 2 worden de verschillende oorstanden met hun 
betekenis weergegeven. 

Tabel 2: De verschillende standen van de oren 

 

Oren naar achteren 
gericht: 

 

Aandacht gericht 
op bevelen 

 

Oren ontspannen, 
lichtjes naar voor 
gedraaid: 

 

Rustig en kalm 

 

Sterk bewegende 
oren: 

 

Ongerustheid  



 

 
34 

 

Oren zijn naar voor 
gericht: 

 

Aanhoudende 
aandacht  

 

Oren liggen plat 
naar achter: 

 

Pijn en ongemak 

 

Oren plakken tegen 
de hals: 

 

Agressie en 
dreiging 

 

Oren naar buiten 
gedraaid: 

 

Overgave en 
onderwerping 
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2.4.2.2 De taal van de neus en de mond 
Ook de neusgaten geven een goede aanwijzing over de 
toestand van het paard. Deze signalen gaan vaak gepaard 
met signalen van de mond. 

 

Grote 
opengesperde 
neusgaten: 

 

Opwinding, 
angst en 
aandacht 

 

Ontspannen 
neusgaten: 

 

Ontspannen 
toestand 

 

Gefronste 
neusgaten: 

 

Irritatie, 
dreiging en 
afkeer 

  

2.4.2.3 De taal van de benen en de staart 
De houding van de staart geeft ook heel wat informatie over 
het humeur van het dier. Het bewegen van de staart (slaan) 
wijst op zenuwachtigheid. Dat kan te wijten zijn aan de 
aanwezigheid van insecten, maar kan ook een voorteken zijn 
van een woedereactie van het dier (stampen, steigeren, enz). 
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Een opgeheven staart is een teken van tevredenheid of 
opwinding (Figuur 6). In geval van angst plakt de staart als het 
ware tegen de achterhand; als het paard rust, hangt de staart 
in een neutrale positie. 

 

Figuur 6: Opgeheven staart 

Men moet ook rekening houden met de signalen van de 
benen. Een paard dat een voorbeen opheft en het ruw 
neerzet, drukt zijn ontevredenheid uit. Als het niet op zijn 
plaats wordt gezet, bestaat het risico dat het zich daarna nog 
agressiever gaat gedragen(23). Ook een paard dat een 
achterbeen opheft, bedreigt de aanwezigen en moet 
onmiddellijk tot de orde geroepen worden. Een paard dat 
met een voorhoef over de vloer schraapt (Figuur 7), geeft aan 
dat het ongeduldig is (bvb. bij etenstijd). 
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Figuur 7: Schrapen met de hoef 

2.4.2.4 Andere lichaamssignalen 
Naast de eerder vermelde talen zijn er nog andere 
lichaamssignalen die nuttige informatie kunnen verstrekken, 
bv. de nek en de ogen. Zachte en trage bewegingen van de 
nek zijn een teken van affectie, terwijl snelle en meer 
nadrukkelijke bewegingen wijzen op irritatie en dominantie. 
De ogen zijn ook heel expressief: uitpuilende ogen geven aan 
dat het dier bang is en wijd openstaande ogen zijn een teken 
van waakzaamheid.  

2.4.3 De communicatie tussen mens en 
paard 

Om te zorgen dat het paard de mens begrijpt, worden er 
twee grote communicatiewijzen gebruikt: de mondelinge of 
verbale communicatie (stem) en de gebarencommunicatie. 
Die laatste omvat niet alleen gebaren en de lichaamshouding, 
maar ook aanrakingen (bvb. met de kuiten drukken). De 
communicatie tussen mens en paard moet zoveel mogelijk 
gebeuren in “paardentaal”.  
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2.4.3.1 De verbale communicatie 
Hoewel ze in bepaalde wedstrijden (bvb. bij bereden 
dressuurwedstrijden) verboden is, is de verbale 
communicatie erg belangrijk voor de relatie tussen mens en 
paard. Vaak is het de eerste vorm van communicatie die 
gebruikt wordt wanneer de mens in contact komt met het 
dier (het paard bij zijn naam noemen). In bepaalde disciplines 
van de paardensport, bijvoorbeeld bij het rijden in span, is de 
stem onontbeerlijk voor de communicatie tussen mens en 
dier. De stem heeft het voordeel dat ze van op afstand 
gebruikt kan worden, bvb. om een paard dat op hol slaat te 
kalmeren. Paarden kunnen een beperkt aantal stembevelen 
begrijpen, op voorwaarde dat de gebruikte woorden 
voldoende van elkaar verschillen en altijd op dezelfde manier 
worden uitgesproken. Ideaal zijn woorden met maximaal 
twee lettergrepen. Tijdens het leerproces moet men de 
verbale bevelen combineren met communicatie via de 
tastzin, daarna kan het paard uitsluitend reageren op de stem 
of uitsluitend op de tastzin. Deze manier van communiceren 
wordt veel gebruikt bij het opleiden van jonge paarden. 
Wanneer meerdere personen met eenzelfde paard werken, is 
het erg belangrijk dat zij afspreken om hetzelfde woord te 
gebruiken om het dier niet in de war te brengen. Voor een 
goede communicatie met het dier is de toon waarop de 
woorden uitgesproken worden nog belangrijker dan de 
woorden zelf. Strenge woorden die traag uitgesproken 
worden kalmeren de paarden, terwijl scherpe klanken hen 
zenuwachtig maken. Wie met paarden werkt, mag nooit 
roepen, want dat verhoogt de stress en zenuwachtigheid van 
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het dier alleen maar. Door voortdurend te roepen tegen 
paarden maakt men de dieren er ongevoelig voor en dan kan 
men daarna hun aandacht niet meer trekken (bvb. “ho” 
roepen om op hol geslagen paarden te laten stoppen) (zie 
2.2.2). 

2.4.3.2 De communicatie met gebaren 
Paarden kunnen uitstekend visueel communiceren en zijn 
zich perfect bewust van de gemoedstoestand van mensen. Zij 
merken of iemand nerveus is, of ontspannen en vol 
zelfvertrouwen (zie 2.2.3). Paarden voelen ook goed aan wat 
iemand van plan is. Dat blijkt heel duidelijk wanneer men een 
paard van de weide gaat halen. Als het gewoon de bedoeling 
is om het paard eten te geven of het te roskammen, laat het 
dier zich meestal gemakkelijk vangen. Indien men echter van 
plan is om iets te doen wat het paard onaangenaam vindt 
(bvb. een spuitje geven), heeft het dier vaak de neiging om te 
vluchten. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat de persoon 
zich ongerust maakt. De mens kan zijn gemoedstoestand 
echter moeilijk onder controle houden en is er zich ook niet 
altijd van bewust. Hij kan zijn lichaam echter wel gebruiken 
om te communiceren met het dier. Bij die manier van 
communiceren zijn zowel de lichaamshouding als de gebaren 
belangrijk. Bij een agressief paard mag de begeleider niet 
achteruitgaan, want het dier interpreteert dat als een teken 
van onderwerping en zou zijn dreigementen wel eens kunnen 
uitvoeren. Om het dier achteruit te laten gaan, moet de mens 
zich dominant opstellen: hij moet zich groter maken en 
vooruitgaan in de richting van het dier. 
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2.5 Het gedrag van een veulen 
Tot nu toe was het de gewoonte dat fokkers hun fokdieren 
uitsluitend selecteerden op basis van de lichaamsbouw en 
sportieve resultaten. Er werd weinig rekening gehouden met 
het karakter. Nochtans is het zeer belangrijk ook met dit 
laatste rekening te houden, daar ongevallen met paarden 
dikwijls aan het gedrag van de dieren te wijten is. Het 
karakter van een paard wordt enerzijds bepaald door de 
genetica van de ouderdieren en anderzijds door de 
fenotypische (opvoeding-) invloeden(43,25)

2.5.1 Genetische invloeden 

. 

Volgens studies van het INRA is het karakter voor 20 tot 50 % 
erfelijk. Veel van de karakter eigenschappen van de vader 
worden doorgegeven aan het veulen, zelfs als beiden in een 
totaal verschillende omgeving opgroeien. Ook de invloed van 
de merrie mag niet onderschat worden. Zij levert niet alleen 
50 % van de genen, ze staat ook in voor de opvoeding van het 
veulen. Het is dus belangrijk om het karakter niet als tweede 
selectiecriterium te gebruiken en het is dus niet aangewezen 
verder te fokken met bijvoorbeeld een zeer angstige merrie 
of een zeer agressieve hengst(25)

Er bestaan ook rasverschillen qua temperament. De 
zogenaamde koudbloedrassen

.  

(43), waartoe onder andere de 
Fjorden, Haflingers, Highlands en de meeste trekpaarden 
behoren 12( ), zijn zeer rustig. Lipizzaners 41( ,12) en volbloed-
paarden 43( ), zoals bijvoorbeeld een Arabier en de Engelse 
Volbloed zijn veel nerveuzer en heviger in hun reactie. 
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2.5.2 Fenotypische invloeden 
Ook de omgeving tijdens het opgroeien heeft een grote 
invloed op het gedrag van paarden. Dit wordt het aangeleerd 
of verworven karakter genoemd. Het is het resultaat van een 
leerproces en verloopt op basis van goede en slechte 
ervaringen(43). De veulens observeren de merrie en de andere 
dieren uit de kudde en zullen deze dieren na verloop van tijd 
imiteren. Deze imitatie kan zowel positief als negatief zijn. 
Een paard dat steeds tegen zijn staldeur schopt, zal dit gedrag 
doorgeven aan een veulen in de nabij gelegen stal 25( ,18). Ten 
slotte speelt ook de mens een belangrijke rol in de 
fenotypische invloeden op het karakter van het veulen. Het 
dier dient van in het begin zijn meerdere te herkennen in zijn 
verzorger. Geen enkele vorm van slecht gedrag zoals bijten, 
steigeren of dreigen mag getolereerd worden, zelfs niet 
onder het voorwendsel dat het gaat over een jong dier. Men 
dient het veulen steeds met een kordate ‘neen’ op zijn plaats 
te zetten. Ook het spenen is een cruciale fase in de 
karakterbepaling van een veulen. Indien dit te vroeg of in 
slechte omstandigheden gebeurt, kunnen er 
gedragsproblemen optreden bij het dier. In de natuur beslist 
de moeder namelijk over het speentijdstip. Het gebeurt 
meestal een tijdje voordat het volgende veulen geboren 
wordt 27( ). De draagtijd is elf maanden, waardoor er zonder 
problemen op een leeftijd van één jaar gespeend kan 
worden. Meer gangbaar wordt echter op ongeveer 4 
maanden gespeend ten gevolge van economische 
redenen 13( ).  



 

 
42 

3. Voorkomen van 
ongevallen bij de 
omgang met 
paarden 

In dit hoofdstuk worden de voornaamste basishandelingen 
besproken die voor problemen kunnen zorgen. Hoe rustig 
een dier ook is, het kan steeds onvoorziene reacties hebben. 
Daarom is het belangrijk om steeds aandachtig te blijven bij 
elke omgang met de dieren. 

3.1 Een paard benaderen in de box 
Daar een box een gesloten ruimte is zonder vluchtroutes is 
het ten sterkste afgeraden om werkzaamheden zoals 
bijvoorbeeld roskammen in de box uit te voeren. Door de 
dieren uit de box te halen en naar een verzorgingsruimte te 
leiden alvorens de activiteiten uit te voeren vermindert men 
de kans op ongelukken zoals verplettering. Om het dier uit de 
box te halen is het belangrijk om rekening te houden met een 
aantal zaken. Zo is het zeer belangrijk dat het paard steeds 
met het hoofd naar de ingang staat, om trappen te 
vermijden(43). Vervolgens gaat de verzorger aan de linkerzijde 
van het paard staan om de halster om te doen (Figuur 8). Om 
stampen van het paard te vermijden is de positie van de 
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persoon t.o.v. het paard zeer belangrijk. Om kopstoten te 
vermijden staat men best net voor de schouder en achter het 
hoofd. Als het halster aan is, moet de verzorger het touw met 
beide handen vastnemen, echter zonder het touw om de 
handen te draaien. Indien het paard op hol zou slaan, kan het 
touw niet tijdig gelost worden en kunnen er breuken 
ontstaan. Zelfs indien men het touw niet om de handen 
wikkelt is het dragen van handschoenen aanbevolen om 
brandwonden te vermijden. De rechterhand moet ongeveer 
20 cm van de musketonhaak van het halstertouw verwijderd 
zijn (Figuur 9). De andere hand houdt de rest van het touw 
vast.  

 

Figuur 8: Positie om het hoofdtouw aan te doen 
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Figuur 9: Vasthouden van het halstertouw 

Indien het gaat om een lastig dier of een moeilijke situatie 
kan men ook de musketonhaak niet vastmaken, maar het 
touw door de halsterring steken. Met de rechterhand houdt 
men dan de musketonhaak stevig vast, het andere 
touwuiteinde wordt losjes vastgehouden met dezelfde hand 
(Figuur 10). Als er iets fout loopt, laat men het vrije uiteinde 
los. Het touw zal dan zonder problemen door de halsterring 
schuiven zonder dat de verzorger gewond raakt. In de stal 
kan dit soms problemen geven. Personen die in de gangen 
lopen, kunnen gewond raken door het vluchtende paard. 
Bijkomend kan men ook de elleboog in de nek plaatsen, 
waardoor het paard minder geneigd is om te vluchten (Figuur 
11).  
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Figuur 10: Touw door de halsterring 

 

Figuur 11: Elleboog in schouderholte 

In de verzorgingsruimte dient men de dieren vast te binden 
met behulp van hun halster aan een ring. Dit gebeurt best 
met een veiligheidsknoop, zodat de dieren in geval van nood 
snel losgemaakt kunnen worden, door aan het uiteinde van 
het touw te trekken (Figuur 12). In sommige gevallen hebben 



 

 
46 

de paarden snel door hoe ze zelf de knoop kunnen losmaken. 
Het is daarom aangewezen om de knoop te beveiligen. In de 
verzorgingsruimte moet er een systeem met dubbele ring 
voorzien worden om de paarden op Amerikaanse wijze (links 
en rechts aan de muur) te kunnen vastmaken. Dit kan nuttig 
zijn bij paarden die, wanneer ze op de klassieke manier 
vastgemaakt worden, aan de kanthaak trekken. 

Als de paarden naar de weide of paddock gebracht worden 
om vrij rond te lopen moet de begeleider ervoor zorgen dat 
het paard een halve draai maakt, zodat het met het hoofd 
naar de begeleider is gericht. Het vrij rondlopen maakt de 
paarden namelijk zeer uitgelaten, waardoor ze de 
achterbenen kunnen uitslaan en de verzorger ernstig kunnen 
verwonden met hun hoeven.  

 

Figuur 12: Veiligheidsknoop 

3.2 Het paard van de weide halen 
Een paard van de weide halen, houdt steeds enkele 
belangrijke risico’s in. Wanneer iemand de weide betreedt, 
kan deze persoon door het paard aanzien worden als een 
roofdier. Hierdoor gaat het paard, als natuurlijke reactie, 
vluchten. Wanneer men achter het vluchtende paard gaat 
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lopen, versterkt men het vluchtgedrag. De kunst om het 
paard te benaderen in de weide steunt op een aantal 
verschillende strategieën.  

Vaak halen de verzorgers de paarden van de weide voor een 
behandeling door een dierenarts of een hoefsmid. Het is 
belangrijk dat men tijdig aan deze taak begint. Hierdoor moet 
de verzorger zich geen zorgen maken dat het vangen van het 
paard niet tijdig zal lukken. Een kalme verzorger leidt tot een 
rustiger paard. Zoals eerder vermeld ruiken paarden 
feromonen, waardoor ze de angst bij mensen ruiken en nog 
meer op de vlucht slaan. 

3.2.1 Verschillende strategieën om een 
paard van de weide te halen 

Om stress bij de dieren te vermijden passen velen de 
methode van het panoramisch zicht toe. Hierbij gaat men 
focussen op één voorwerp maar tegelijkertijd het algemene 
overzicht behouden. Alle roofdieren, inclusief de mens, 
fixeren zich volledig op hun prooi vóór ze aanvallen. Tijdens 
deze actie verliezen ze de volledige omgeving uit het oog. 
Logischerwijs vluchten prooidieren dus als ze gefixeerd 
worden. De kunst bestaat er dus in panoramisch de kudde in 
het oog te houden en slechts vanuit een ooghoek zich te 
fixeren op het te vangen paard. Men dient het paard steeds 
langs voren te benaderen en er op een rustige toon tegen 
spreken. Als het paard toch nog een vluchtpoging zou 
ondernemen dient men ogenblikkelijk te blijven staan en 
slechts na een tijdje nieuwe toenaderingspogingen 
ondernemen. Als het paard vanzelf op de verzorger komt 
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afgelopen dient deze stil te staan en te wachten tot het paard 
dicht genoeg is genaderd om de halster traag vast te nemen. 
Als het gewenste paard eenmaal gevangen is, kan men het 
dier belonen met de zogenaamde paardensnoepjes(35)

3.2.2 Factoren die het gedrag van paarden 
op de weide beïnvloeden 

. 

3.2.2.1 De weersomstandigheden 
Sommige weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld onweer, 
zullen er voor zorgen dat de dieren onrustiger zijn en zich dus 
ook minder goed laten vangen. Dit is eveneens het geval bij 
koud weer. In deze weersomstandigheden gaan de paarden 
dikwijls lopen om zich op te warmen, waardoor vangen 
moeilijker wordt. 

3.2.2.2 De periode van de dag 
Sommige tijdstippen zoals zonsopgang en –ondergang zijn 
interessante perioden om paarden van de weide te halen, 
omdat ze dan rustiger en beter handelbaar zijn. 

3.2.2.3 Aanwezigheid van insecten 
Insecten die rond het hoofd van de paarden zwermen, hen 
bijten of steken zorgen voor de nodige onrust. De 
geïrriteerde paarden zijn onrustiger. Ze kunnen hevig 
reageren op hun belagers door te bijten, te stampen en 
dergelijke, waardoor ze de verzorgers kunnen raken en 
verwonden. Daarom is het aangewezen om de paarden te 
behandelen met insectenwerende middelen om de overlast 
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voor het dier te beperken. Het is niet eenvoudig om een 
doeltreffend en een langwerkend product te vinden. Als 
verdrijvend middel worden allerlei preparaten op basis van 
etherische oliën aangeraden. Een insecticide dat men 
rechtstreeks op de dieren mag aanbrengen zijn steeds op 
basis van pyrethum of piperonylbutoxide(29)

3.2.2.4 De verzorger 

. 

Een laatste aandachtspunt is de verzorger en zijn kleding. 
Paarden laten zich meestal gemakkelijker benaderen door 
personen die ze kennen en vertrouwen. Deze persoon dient 
ook rustig te zijn om zijn spanning niet over te dragen op het 
dier. Kleding die wappert, lawaai maakt of licht weerkaatst, 
schrikt de dieren af. Ook negatieve ervaringen uit het 
verleden (ruwe behandeling, injectie en zo verder) kan het 
van de weide halen van een paard bemoeilijken. Het dier legt 
namelijk de link tussen de persoon die hem komt halen en de 
pijn uit het verleden. Het is daarom belangrijk om het paard 
een positieve associatie te laten maken met zijn terugkeer 
naar de box, door bijvoorbeeld gebruik te maken van 
paardensnoepjes als beloning. 

3.2.3 Oplossingen bij weerspannige 
paarden 

Als alle voormelde maatregelen niet helpen, kan men 
inspelen op de natuurlijke nieuwsgierigheid van het paard. 
Men kan neerhurken in de weide waardoor men kleiner is en 
in de ogen van het paard geen bedreiging meer vormt (Figuur 
13). Het dier zal meestal spontaan naar de gehurkte persoon 
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komen en kan rustig worden vastgenomen als het dicht 
genoeg genaderd is. Indien het gaat om jonge hengsten is 
extra waakzaamheid geboden omdat ze speels met hun 
voorbenen naar de verzorger kunnen slaan.  

 

Figuur 13: Hurken om de paarden te lokken 

Een andere methode bestaat erin een ander, tam paard te 
gebruiken. Dit dier, dat een neutrale status heeft in de 
hiërarchie, komt direct naar de verzorger. Als dit dier naar de 
verzorger komt gelopen en alle andere dieren volgen, kan 
men op deze manier de paarden naar de gewenste plaats 
lokken. Als de anderen niet volgen kan de begeleider met het 
tamme paard aan zijn hand het schuchtere paard benaderen.  

Enkel in zeer extreme gevallen mag men het paard met 
meerdere personen in een hoek dringen om het te vangen. 
De kans bestaat dat het paard zodanig schrikt dat het 
verschillende personen verwondt. Het dragen van 
handschoenen wordt aangeraden, om brandwonden door 
het touw te vermijden.  
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3.3 Het paard op- en afladen van een 
vervoermiddel 

Er zijn risico’s verbonden aan het op- en afladen van een 
vervoermiddel. Een paard dat gestresseerd raakt bij de 
gedachte dat het in het voertuig moet stappen, gaat 
achteruit of opzij. De meest voorkomende reactie van 
mensen is vaak harder aan het touw trekken. Het paard voelt 
zich bedreigd en gaat nog heviger reageren door te steigeren, 
soms zelfs zo erg dat het achterovervalt. Om dit te vermijden, 
is het noodzakelijk het paard op een zo jong mogelijke leeftijd 
te laten wennen aan het vervoermiddel. Als een merrie op de 
vrachtwagen gaat, heeft het veulen de neiging haar te 
volgen. Als het gaat om een jong paard dat gescheiden is van 
de moeder, kan men een ouder paard gebruiken dat het 
veulen kent en waarmee het goed overeenkomt. Zodra ze 
eenmaal in de wagen staan, moet men de dieren belonen. Als 
men geen beroep kan doen op de merrie of een ouder paard, 
moet men het veulen heel geduldig aanleren om in het 
voertuig te stappen. De begeleider houdt het paard vast met 
een touw, met de rechterhand op ongeveer 40 cm van het 
hoofd van het dier. Hij loopt heel rustig en kalm van op een 
grote afstand in een rechte lijn naar de laadbrug van de 
vrachtwagen. Als het veulen bij de laadbrug stopt, mag de 
begeleider niet zenuwachtig worden en moet hij het paard 
laten ruiken aan de loopbrug.  

Als het paard niet achteruitgaat maar ook niet uit zichzelf 
vooruit wil, kan de begeleider een voorbeen vastnemen en 
het op de laadbrug van het voertuig zetten (Figuur 14). 
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Daarna herhaalt hij die handeling met het andere voorbeen. 
De begeleider kan ook paardensnoepjes gebruiken om het 
dier naar binnen te lokken. 

 

Figuur 14: Voorbeen op de laadklep zetten 

Om doeltreffend te zijn, moeten de lessen vaak herhaald 
worden tot het paard spontaan in het vervoermiddel gaat. Als 
de begeleider niet voldoende tijd heeft voor deze opleiding, 
bestaat er een andere mogelijkheid. In een omheinde ruimte 
voor het veulen plaatst men het geopende vervoermiddel 
voor de ingang van deze ruimte. Het jonge paard kan dan op 
zijn eigen tempo en zonder stress kennismaken met het 
vervoermiddel. Men kan ook wat voeder in het 
vervoermiddel leggen om het proces te versnellen.  

Als bovenvermelde methodes geen resultaat hebben of als 
het paard dringend opgeladen moet worden, kan men twee 
lange touwen gebruiken. Men werkt dan steeds met drie 
personen. Eén persoon houdt het paard bij het halstertouw 
(deze persoon mag in geen geval aan het hoofd van het dier 
trekken). De twee andere personen, die aan weerskanten van 
het paard staan, houden allebei een lang touw vast waarvan 
het andere uiteinde is vastgemaakt aan de tegenoverliggende 
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zijde van het vervoermiddel. De twee personen die elk een 
lang touw vasthouden moeten samen geleidelijk trekken. Het 
paard moet zich laten leiden door de touwen en heeft geen 
keuze: het kan alleen maar in het voertuig gaan. Zodra het 
paard in het voertuig staat, mag men niet vergeten om het te 
belonen. Als het paard zich echt te gevaarlijk gedraagt, kan 
het nodig zijn om een beroep te doen op de dierenarts om 
het te kalmeren. Die procedure is geen duurzame oplossing 
en mag alleen als laatste mogelijkheid gebruikt worden. De 
begeleider van het paard moet in elk geval rustig blijven. Men 
mag dus niet tot op het laatste moment wachten om het 
paard op te laden: door tijdsgebrek wordt de begeleider vaak 
zenuwachtig, waardoor het paard nodeloos onrustig gemaakt 
wordt. 

De keuze van het vervoermiddel is ook belangrijk. Een 
weigering om in een vrachtwagen te gaan gaat vaak gepaard 
met angst voor het onbekende of met een slechte ervaring 
uit het verleden (verkeersongeval, omvallen tijdens een 
transport, schokken tijdens het rijden, …). Er zijn meerdere 
elementen die een paard kunnen afschrikken: verschillende 
materialen of een opening tussen de vrachtwagen en de 
laadbrug, een te steile helling, schaduwzones, verblindend 
licht of licht waaraan het dier niet gewend is, enz. Bij de 
keuze van het voertuig moet men rekening houden met die 
verschillende elementen. Een trailer met een lichtdoorlatend 
dak is beter omdat die binnenin klaarder is, waardoor het 
dier er gemakkelijker zal in gaan. Vervoermiddelen die licht 
doorlaten langs de zijkant kunnen de dieren bang maken 
omdat de lichtvlekken aanzien worden als barrières.  
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Tijdens de rit is een gepast rijgedrag (schokken of bruusk 
remmen vermijden, snelheid minderen in de bochten, …) erg 
belangrijk om het dier niet bang te maken. Wanneer het 
paard in de wagen staat, moet men het correct vastmaken. 
Het touw moet lang genoeg zijn om te vermijden dat het 
paard zich in bochten of bij oneffenheden in de weg ophangt 
aan zijn halster, maar niet te lang om te vermijden dat het 
dier zich tijdens het transport omdraait of zijn been over het 
touw zet. Bij een trailer is ook het moment waarop men de 
stang achteraan aanbrengt een risicofase. De persoon die 
deze handeling uitvoert, moet er steeds voor zorgen buiten 
het bereik van de hoeven van het paard te blijven. De 
stangen vooraan moeten bij voorkeur uitgerust zijn met een 
beveiliging waardoor men het paard van buitenaf los kan 
maken wanneer het zich omdraait.  

Na het transport moet het paard ook uit het vervoermiddel 
komen. Dit gebeurt meestal spontaan, maar soms doen ze 
dat te bruusk (zich omdraaien en in galop van de loopbrug, 
uit het voertuig springen, …) waardoor ze de aanwezige 
personen kunnen verwonden. Bij vrachtwagens kan men het 
paard gewoon een halve draai laten maken zodat het 
voorwaarts kan uitstappen. Dat is niet het geval bij trailers 
(uitgezonderd deze die voorzien zijn van een deur vooraan) 
waardoor het paard achterwaarts dient uit te stappen. Het 
afladen op deze manier moet heel geleidelijk gebeuren. Een 
begeleider houdt het touw vast, staat voor het dier, praat 
ertegen en drukt het tegen de borst om het achteruit te laten 
gaan. Een andere persoon, die buiten de trailer staat, brengt 
het paard in de juiste richting zodat het niet van de laadbrug 
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valt. Hierbij moet deze persoon tegen de dijen van het paard 
duwen om het op de brug te houden. De persoon moet 
steeds voldoende ruimte laten achter het paard om trappen 
te vermijden.  

3.4 De dekking 
Het dekken van merries door een hengst kan op verschillende 
manieren gebeuren. Ofwel is er de dekking in vrijheid, 
waarbij de hengst losgelaten wordt samen met de merries(25)

Een andere vaak gebruikte methode is de zogenaamde 
dekking aan de toom: iemand houdt de hengst vast en brengt 
hem naar de merrie. De merrie wordt vaak vastgemaakt aan 
een stang, maar kan ook vastgehouden worden door een 
andere werknemer. De positie van de persoon die de hengst 
vasthoudt is uiterst gevaarlijk: de merrie kan stampen en de 
werknemer ernstig verwonden. De hengst, die opgewonden 

. 
De enige inbreng van de fokker hierbij is de dieren vrijlaten 
en ze opnieuw vangen. Die methode heeft een aantal 
voordelen: ze benadert de natuurlijke levensomstandigheden 
van paarden en geeft de hengst de kans om de merries het 
hof te maken. De dekking is dus minder stresserend voor de 
dieren, die bijgevolg rustiger blijven. Bovendien moet de 
fokker niet ingrijpen en loopt hij dus niet het risico om een 
trap te krijgen tijdens de dekking. De fokker moet echter 
altijd opletten als hij een merrie gaat halen. Hij moet eerst de 
hengst isoleren om te vermijden dat die hem beschouwt als 
een rivaal die een van zijn merries wil “afpakken”. In dat 
geval bestaat de kans dat de hengst hem aanvalt. 
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is door de dekking, is soms ook moeilijk in bedwang te 
houden. Als hij eenmaal op de merrie zit, kan hij bruuske 
bewegingen maken (zowel met de voor- als de achterbenen 
door het springen) en de persoon die hem vasthoudt hierbij 
verwonden. De begeleider moet de penis van de hengst soms 
naar de vagina van de merrie leiden en staat daarbij dus heel 
dicht bij beide dieren, waardoor hij risico’s loopt. De persoon 
die de merrie vasthoudt kan ook gewond raken als zij bruusk 
naar voor beweegt. Voor men een dekking aan de toom 
uitvoert, moet men een aantal voorzorgen nemen. Men moet 
vooraf controleren of de merrie wel degelijk hengstig is. Dit 
gebeurt met behulp van een andere hengst (ponyhengst) of 
een laat gecastreerde ruin die aan de merrie ruikt. Als de 
merrie niet hengstig is, laat ze dit heftig merken (door 
achteruit te trappen). Men moet ervoor zorgen dat er 
niemand achter de merrie staat. Tijdens de dekking kan men 
de achterbenen van de merrie vastmaken met behulp van 
een touw. Dit dient zeer voorzichtig te gebeuren want de 
merrie kan deze aanrakingen aanvoelen als een irritatie 
waardoor ze kan trappen. De hengst moet ook klaargemaakt 
worden. Hij krijgt een bit of een ketting in de mond om de 
begeleider de kans te geven om hem indien nodig weg te 
trekken. Het halstertouw moet lang genoeg zijn zodat de 
persoon die de hengst vasthoudt voldoende ver uit de buurt 
kan blijven van de hengst en van de achterbenen van de 
merrie tijdens het naderen en tijdens de dekking. 
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3.5 Kunstmatige inseminatie 
Kunstmatige inseminatie van de hengstige merries kan 
uitgevoerd worden door een inseminator of door de eigenaar 
zelf. Ook dit is een risicovolle taak. De persoon bevindt zich 
achter de merrie en loopt voortdurend het risico op een trap 
als hij geen voorzorgen neemt. Om de inseminatie veilig te 
laten verlopen, kan men de merrie in een stevig gebouwde 
immobilisatiekooi plaatsen (Figuur 15). Als de fokker niet 
over dergelijke kooi beschikt, kan hij de achterbenen van de 
merrie vastmaken met twee lederen kluisters, bevestigd ter 
hoogte van de borst. 

 

Figuur 15: Immobilisatiekooi

3.6 Rijden in span 

(40) 

Het rijden in span is een discipline uit de paardensport die in 
volle expansie is en die vaak wordt beoefend op 
kinderboerderijen of op boerderijen die toeristen ontvangen. 
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Het is een activiteit waarbij extra waakzaamheid is geboden. 
Een menner zit verder van zijn paard dan een ruiter en heeft 
dus minder vat op het dier. Bij het rijden in span zijn er vier 
factoren te onderscheiden, het paard (of de paarden), het 
tuig, de koets en de menner. Eén falende factor is voldoende 
om een ongeval te veroorzaken. Naast die vier elementen is 
ook de groom belangrijk. Hij staat voor de paarden (op 
ongeveer 50 cm afstand) totdat de menner is opgestapt. Hij 
stijgt ook als eerste af om opnieuw voor het paard te gaan 
staan. Het is absoluut afgeraden om alleen in te spannen. In 
het begin is ook een opleiding door een geschoold persoon 
aangeraden voor men zich waagt aan het rijden in span. 
Aangezien dit een gevaarlijke activiteit is, moet de menner 
zorgen dat hij goed verzekerd is. 

3.6.1 Het paard 
Het rijden in span kan op verschillende manieren gebeuren. 
De meest gebruikelijke zijn spannen met één paard 
(enkelspan), met twee paarden (tweespan) naast elkaar of in 
tandem (de paarden staan achter elkaar) en met vier paarden 
(vierspan). Vierspannen zijn moeilijk te besturen en mogen 
alleen toevertrouwd worden aan ervaren menners. Bij 
spannen met meerdere paarden moet men ervoor zorgen dat 
zij goed overeenkomen. Bij spannen in tandem moet het 
paard dat vooraan staat uiterst gehoorzaam zijn.  

De keuze van de paarden voor het span is uiterst belangrijk. 
Als de paarden ook maar even op hol slaan, kan de koets 
immers omkantelen of op andere voertuigen botsen, 
waardoor de passagiers van het span ernstige verwondingen 
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kunnen oplopen. De paarden van het span moeten perfect 
opgeleid zijn, evenwichtig zijn (angstige of moeilijk 
handelbare paarden moeten vermeden worden) en goede 
fysieke eigenschappen hebben. Hoewel een elegant paard 
belangrijk is bij het rijden in span, mag de esthetiek niet de 
belangrijkste prioriteit zijn bij de keuze van de dieren. Bij de 
aankoop van een paard voor een span mag men niet aarzelen 
om het meermaals uit te proberen en raad te vragen aan 
iemand met ervaring. Paarden die stampen moeten absoluut 
gemeden worden: zij kunnen de koets beschadigen en de 
aanwezige personen verwonden. Paarden die ingespannen 
worden moeten ook minutenlang stil kunnen staan omdat ze 
dit tijdens hun tochten ook vaak moeten doen (bvb. voor een 
rood licht of tijdens een pauze). 

De menner en zijn paarden moeten zeker stap en draf 
beheersen. Het is een pluspunt indien ze ook galop(43) 
beheersen, omdat de bange paarden op hol kunnen slaan. De 
menner moet goed in het oog houden wanneer de paarden 
moe worden. Hij moet ook letten op de staat van de bodem 
en moet zijn rijgedrag daaraan aanpassen. Indien nodig kan 
de menner de reisweg vooraf verkennen om de risicoplaatsen 
en obstakels te identificeren. Tijdens de pauzes mag men de 
ingespannen paarden nooit vastmaken. Ze zouden dan 
verstrikt kunnen raken in het tuig of de koets kunnen 
beschadigen en het kan dan zeer gevaarlijk zijn om ze los te 
maken. 
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3.6.2 Het tuig 
Het tuig wordt gebruikt om het span te besturen. Het staat in 
voor de communicatie tussen de menner en de paarden en 
vormt de verbinding tussen de paarden en de koets. Het tuig 
moet perfect aangepast zijn aan de paarden en aan de 
omstandigheden waarin men het wil gebruiken en moet goed 
onderhouden zijn. Ideaal zijn strengen die uitgerust zijn met 
een veiligheidsmusketon zodat men ze gemakkelijk kan 
afkoppelen. Bij spannen waarbij de paarden naast elkaar 
staan, moet er ook een veiligheidsmusketon zijn tussen de 
ketting of disselriem en het anker van de dissel.  

3.6.3 De koets 
De menner kan kiezen voor een koets met twee of vier 
wielen. Koetsen met 4 wielen zijn stabieler en beter 
bestuurbaar, maar kunnen schuin gaan staan. Een koets met 
twee wielen moet evenwichtig zijn: de koets mag niet te veel 
gewicht uitoefenen op de wielassteun en in draf moet de 
koets in evenwicht zijn en mag ze niet meer drukken op de 
riemen van de disselboom.  

De koets moet regelmatig gecontroleerd en onderhouden 
worden. De punten waarop men moet letten worden in 
detail beschreven in punt 3.7.2. Om omkantelen te 
vermijden, moet het zwaartepunt van de koets verlaagd 
worden. Het is aangeraden de koets uit te rusten met een 
remmechanisme en met alle nodige signalisatie wanneer 
men op de openbare weg rijdt. Dit wordt beschreven in 
hoofdstuk 6.1.2. Koetsen kunnen ook uitgerust worden met 
veringsystemen en verende zetels om schokken op te vangen 
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en ongemakken voor de rug van de passagiers te beperken. 
De passagiers moeten zich kunnen vasthouden aan een 
handvat om te vermijden dat ze uit de koets vallen. 

De menner moet zijn snelheid voortdurend aanpassen, vooral 
in bochten of op wegen met diepe groeven, om te vermijden 
dat de koets omkantelt. Hij moet uiterst aandachtig zijn als hij 
een koets bestuurt die uitgerust is met een 
scharniergewricht: gangen met hoge snelheid worden 
afgeraden. De kussens van de zetels, de bagage en de 
accessoires moeten vastgemaakt zijn. Ten slotte moet men 
de koets altijd laden (met uitzondering van de passagiers) 
voor men het paard inspant. 

3.6.4 De menner 
De menner is verantwoordelijk voor de veiligheid van het 
hele span. Hij moet dus perfect opgeleid zijn en voldoende 
ervaring hebben. Hij mag nooit alleen inspannen en moet 
iedereen aan boord verwittigen dat hij gaat vertrekken. Hij 
moet als eerste op de koets stappen en als laatste 
uitstappen. Het dragen van handschoenen is sterk 
aangeraden om de teugels te kunnen vasthouden zonder ze 
los te laten of zonder de handpalmen te verbranden. Bij 
regenweer kan de menner rubberen handschoenen dragen of 
een teugelhoes met rubber gebruiken. Hij kan een toeter 
meenemen om zijn aanwezigheid te melden. Hij moet diverse 
elementen voorzien om voorbereid te zijn op eventuele 
problemen: een verbanddoos, een gsm om de hulpdiensten 
te verwittigen, een papier met het nummer van de 
hulpdiensten en van de dierenarts, touwen om eventueel 
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gebroken leidsels te versterken, een zakmes, eventueel een 
paardensandaal voor het geval het paard een hoefijzer 
verliest, een halster en een halstertouw per paard, een 
emmer en een spons, doeken om eventuele plaatsen waar 
het paard aan wrijving en druk blootstaat te beschermen en 
materiaal om de koets te herstellen (kniptang, metaaldraad, 
enz.) Dankzij die voorzorgen kan hij ook in geval van 
problemen zijn tocht goed en veilig beëindigen. De menner 
sluit best een goede verzekering af. 

3.7 Onderhoud van de uitrusting van 
het paard, de stal en de boxen 

De keuze van veilig materiaal, aangepast aan de behoeften 
van de werknemers en in goede staat, is erg belangrijk voor 
de veiligheid en het welzijn van de werknemers en 
paardenliefhebbers bij de uitvoering van hun werk of hobby. 

3.7.1 Materiaal voor het onderhoud van de 
boxen 

Het onderhoudsmateriaal voor de boxen bestaat uit de 
volgende nuttige werktuigen en gereedschappen: kruiwagen 
(met 1 of 2 wielen), rieken, schoppen en borstels. Het 
materiaal moet aangepast zijn aan het uit te voeren werk, 
maar ook aan de lichaamsbouw van de werknemers. De 
lengte van de handgrepen van de werktuigen moet gekozen 
worden in functie van de lengte van de werknemers om het 
risico op rugpijn te beperken. Onaangepast materiaal of 
materiaal in slechte staat maakt het werk moeilijker. Bij 
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kruiwagens moet men er zeker voor zorgen dat de twee 
armen van de kruiwagen voorzien zijn van handgrepen. 
Hierdoor kan de werknemer de kruiwagen gemakkelijker 
hanteren. De staat van de band(en) moet ook nagekeken 
worden. Een platte band maakt het werk moeilijker. 
Beschadigde kruiwagens mogen niet gebruikt worden zolang 
ze niet hersteld zijn.  

Bij de keuze van gereedschap moet men rekening houden 
met de uit te voeren taak. Om mest op de kruiwagen te 
laden, moet men een riek met minimaal vier tanden kiezen, 
liefst vijf tanden. Om stro aan te brengen is een gaffel met 
drie tanden handiger. Gaffels waarvan de tanden beschadigd 
of versleten zijn of waarvan de steel gebroken is, moeten 
vervangen of indien mogelijk hersteld worden. De 
handgrepen van andere gereedschappen (zoals borstels, 
spaden, …) moeten eveneens in goede staat zijn. Om 
valpartijen te vermijden moet men het materiaal opbergen in 
een rek (Figuur 16). 

 

Figuur 16: Rek om materiaal op te bergen 
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3.7.2 De uitrusting van de paarden 
Ook de uitrusting van het paard is belangrijk. Heel wat 
ongevallen zijn te wijten aan breuken van belangrijke 
onderdelen van het zadeltuig of aan de slechte staat van 
andere delen van de uitrusting. Dit materiaal moet aangepast 
zijn aan de bouw van het paard en aan de beoefende 
discipline. De lederen onderdelen moeten zodanig gekozen 
worden dat ze niet breekbaar zijn en bestand zijn tegen grote 
druk; de naden moeten stevig zijn en de metalen 
verbindingsstukken (zoals musketons, metalen 
bevestigingsringen, …) moeten goed vastgemaakt zijn en 
moeten voldoende stevig en duurzaam zijn. Om te zorgen dat 
ze lang meegaan, moeten de lederen onderdelen regelmatig 
onderhouden worden (schoongemaakt en ingevet). Dit 
onderhoud zorgt ervoor dat ze soepel blijven en beperkt dus 
het risico op scheuren. Lederen onderdelen 
(stijgbeugelriemen, singelgriemen, teugels, tuig, …) mogen 
geen spleten, barsten of scheuren vertonen (Figuur 17).  

 

Figuur 17: Gebarsten stijgbeugelriem 
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De stijgbeugels moeten voorzien zijn van antislipvoetsteunen 
om te voorkomen dat de voet van de ruiter wegglijdt en in de 
stijgbeugel blijft haken. Men moet ook controleren of de 
beveiligingssystemen van de stijgbeugelriemen in goede staat 
zijn en goed functioneren. Die systemen voorkomen dat de 
stijgbeugelriem wegglijdt en onverwachts loskomt (bvb. bij 
een sprong over een obstakel). Indien de ruiter valt, moet 
deze riem voldoende snel loskomen, zodat de ruiter bij een 
val niet meegesleept wordt. Het gebruik van touwsingels 
moet vermeden worden. Touwsingels zijn erg broos en 
scheuren gemakkelijk. Een touwsingel met een of meer 
gescheurde touwen moet weggegooid worden (Figuur 18). 
De goede staat van synthetische singels moet ook 
gecontroleerd worden, evenals de musketons van de 
halsters, het tuig, enz.). Deze uitrusting moet bewaard 
worden in een niet-vochtige ruimte (om corrosie van ijzeren 
onderdelen, schimmels op lederen onderdelen, … tegen te 
gaan) en mag niet blootgesteld worden aan grote hitte 
(scheuren van lederen onderdelen).  

 

Figuur 18: Touwsingel 
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3.7.3 Speciale onderhoud voor een span 
De kleinste defecten aan het materiaal van spannen kunnen 
meerdere personen verwonden (menner en begeleider, maar 
ook andere weggebruikers). Bij een span moeten zowel het 
tuig als de koets gecontroleerd worden. 

3.7.3.1 Controle van het tuig 
De verschillende onderdelen van het tuig moeten nauwkeurig 
gecontroleerd worden en regelmatig onderhouden worden. 
Men moet rekening houden met de volgende aspecten: 

*Goede staat van alle naden en stikkingen. 

*Goede staat van de singelstoten op de plaatsen 
waar ze over de gespen wrijven en op de plaatsen 
waar de tongen erdoor komen.  

*Stevigheid en goede bevestiging van de 
geleidingsmechanismen van de leidsels. 

*Goede staat van de riem van het rugstuk. Telkens 
wanneer het tuig gedemonteerd wordt, moet die uit 
de behuizing gehaald worden. 

*Stevigheid van de staartriem en kwaliteit van de 
bevestiging. Dit onderdeel is onderhevig aan grote 
krachten en wanneer het breekt, valt de staartriem 
op de benen van het paard. Indien men twijfelt aan 
de staat van dit onderdeel, kan men een steunriem 
aanbrengen.  
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*Het bit mag niet te veel slijtage vertonen.  

*De lederen onderdelen moeten na elke uitstap 
gewassen worden en moeten regelmatig ingevet 
worden.  

3.7.3.2 Controle van de koets 
Bij de koets moet men een aantal punten controleren, in de 
eerste plaats de lasnaden. Ze mogen geen barsten of 
scheurtjes vertonen. Ook de staat van de kogellagers van de 
wielassen dienen regelmatig gecontroleerd te worden. 
Hiervoor moet men de wielen opheffen en ze laten draaien. 
Indien er af en toe weerstand voelbaar is, moeten de 
kogellagers vervangen worden. De goede werking van het 
draaimechanisme van de vooras moet gecontroleerd worden. 
Het remsysteem van koetsen die door paarden getrokken 
worden is vergelijkbaar met dit van auto’s en het onderhoud 
verloopt op dezelfde manier (remblokjes vervangen, vloeistof 
vervangen en het circuit ontluchten). Een andere belangrijke 
handeling is het smeren van de metalen scharnieren (soms 
uitgerust met smeernippels). 
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4. Beschermende 
ruiteruitrusting 

In het Koninklijk Besluit van 7 augustus 1995 (Belgisch 
Staatsblad 15 september 1995) worden persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) gedefinieerd als “iedere 
uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of 
vastgehouden te worden teneinde hem te beschermen tegen 
een of meer risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het 
werk kunnen bedreigen, alsmede alle aanvullingen of 
accessoires die daartoe kunnen bijdragen”(2)

*Draagbare apparaten voor het opsporen en het 
signaleren van risico's en belastingsfactoren.  

. Enkele zaken 
worden in deze wetgeving niet omvat of worden zelfs 
uitgesloten van bovengenoemde definitie: 

*Gewone en uniforme werkkleding die niet specifiek 
bedoeld is om de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemer te beschermen; 

*PBM van militairen, politieagenten en personeel van 
de ordediensten; 

*PBM van wegvervoermiddelen; 

*Sportuitrusting; 

*Zelfverdedigings- of afschrikkingsmateriaal; 
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4.1 De ruiterpet 
Tijdens het paardrijden is het dragen van een 
veiligheidshelm, ook wel ruiterpet of “tok” genoemd, sterk 
aanbevolen. Deze helm beschermt het hoofd van de ruiter 
tegen schokken bij een val, maar eveneens tegen stoten zoals 
tegen een tak. Voor het ontwerp van deze pet geldt de 
geharmoniseerde Europese norm NBN EN 1384/A1:2002(39)

Om doeltreffend te zijn, moet de veiligheidshelm aangepast 
zijn aan het hoofd van de ruiter en moet hij goed afgesteld 
worden. De kinriem moet zodanig ingesteld worden dat hij 
een stevige, maar comfortabele druk uitoefent. Wanneer de 

. 
Volgens deze regel bestaat een veiligheidshelm uit een harde 
buitenhelm en een beschermende vulling tussen de 
buitenhelm en de binnenbekleding (of comfortvulling) die de 
schok opvangt bij een impact. Verder is het ook aangewezen 
dat er een klep, een regelbare kinriem en een 
driepuntsaanhechting aanwezig is. De buitenhelm en de 
beschermende vulling moeten zodanig gemaakt zijn dat zij de 
energie van een schok kunnen absorberen door te 
vervormen. Veiligheidshelmen worden gecatalogeerd bij de 
persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie 2. Ze 
dienen dus te beschermen tegen risico’s die ernstige 
gevolgen kunnen hebben voor de persoon die de helm 
draagt. Na elke vervorming of krachtige schok moet de helm 
vervangen worden omdat hij niet meer over de nodige 
weerstand beschikt om de ruiter voldoende te beschermen. 
Om te zorgen dat de helm zijn kwaliteiten behoudt, moet 
men hem opbergen op een propere, koele plaats. 
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helm goed afgeregeld is, moet de druk relatief stevig en 
gelijkmatig verdeeld zijn over het hoofd. De helm mag niet 
gemakkelijk naar voor of naar achter schuiven. In geen geval 
mag men de helm kunnen afzetten zonder de kinriem los te 
maken. Helmen van het oude type, uitgerust met een 
kinstuk, zijn nu verboden omdat ze bij een val een kaakbreuk 
kunnen veroorzaken. Ook ruiterpetten die op hun plaats 
worden gehouden door een gewone elastiek zijn verboden. 

4.2 De veiligheidsvest of bodyprotector 
Een tweede sterk aan te bevelen persoonlijk 
beschermingsmiddel is een veiligheidsvest (PBM van 
categorie 2). Het beschermt de werknemer tijdens een val of 
bij een trap van het paard ter hoogte van de bovenste 
lichaamshelft (thorax en rug). Een veiligheidsvest bedekt de 
hele borstkas en het bovenste deel van de buik en het 
gedeelte van de zevende halswervel tot het staartbeen aan 
de rugzijde (Figuur 19). Soms is het ook voorzien van 
schouderstukken. Ook hier liggen de normen vast in een 
Europese norm (EN13158)(39)

 

.  

Figuur 19: Veiligheidsvest 
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Een veiligheidsvest bestaat uit een reeks schuimlagen en 
heeft tot doel de kracht van een schok op te vangen. Het 
biedt een degelijke bescherming tegen spierletsels en soms 
ook tegen ribbreuken. De bescherming ter hoogte van de 
schouders is meestal niet toereikend, waardoor er met een 
vest toch nog sleutelbeenbreuken kunnen optreden. Om een 
efficiënte bescherming te bieden, moet de vest aangepast 
zijn aan de werknemer en goed afgeregeld worden. De vest 
moet steeds zo licht en comfortabel mogelijk zijn. 
Beschadigde veiligheidsvesten moeten onmiddellijk 
vervangen worden. 

Tegenwoordig zijn er naast de klassieke veiligheidsvest ook 
automatisch opblaasbare veiligheidsvesten ontwikkeld. Het 
gaat om een vest met luchtkussens, een persluchtpatroon 
(CO2) en een spiraalvormig touw dat bevestigd wordt aan 
een ring van het zadel wanneer de ruiter op het paard zit. 
Wanneer de ruiter uit het zadel wordt gelicht, activeert de 
spanning in het touw een slagpen die het CO2

Figuur 20

-patroon 
doorboort, waardoor het vest in 0,5 seconden opgeblazen 
wordt. De automatisch opblaasbare veiligheidsvest 
beschermt de nek, de wervelkolom, het bekken en de thorax. 
Om doeltreffend te zijn, moet het aangepast zijn aan de 
persoon die het draagt en moet het bovenop het buitenste 
kledingstuk gedragen worden ( ).  
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Figuur 20: Zelfopblazende veiligheidsvest 

4.3 De veiligheidsschoenen 
Veiligheidsschoenen zijn schoenen met een punt in staal of 
composietmateriaal die bestand is tegen schokken van 200 
Joule en een druk van 1500 daN. Hun ontwerp voldoet aan de 
Europese geharmoniseerde norm EN345 tot EN347(39). 
Veiligheidschoenen zijn ingedeeld in vijf categorieën 7( ) (Tabel 
3), die allemaal voorzien zijn van een versterkte punt. 
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Tabel 3: Indeling van veiligheidsschoenen en laarzen 

S1 Antistatische schoen met gesloten 
hiel 

S2 S1 + 60 min waterondoorlatend 

S3 S2 + penetratiebestendige 
antislipzool 

S4 Laarzen van S2 

S5 Laarzen van S3 

 

Voor de paardenverzorgers zijn hoge veiligheidsschoenen van 
type S3 (lage laarzen) of laarzen van categorie S5 het best 
geschikt. De versterkte punt beschermt de voet tegen 
verplettering door de hoef van het paard, de 
penetratiebestendige tussenzool voorkomt dat nagels (bvb. 
nagels achtergelaten door de hoefsmid) in de schoen dringen 
en de werknemer verwonden (Figuur 21). Ten slotte 
beperken de antislipzolen het risico op valpartijen door 
uitglijden. Lage laarzen ondersteunen ook de enkel en 
beperken het risico op verstuikingen of verzwikkingen, bvb. 
wanneer de werknemer een paard van de weide gaat halen. 
Net zoals alle PBM’s moeten ook veiligheidschoenen 
vervangen worden zodra ze beschadigd zijn(7). 
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Figuur 21: Veiligheidsschoenen tegen verplettering 

Bij het paardrijden zelf mag men geen veiligheidsschoenen 
dragen, want de brede punt kan bij een val blijven steken in 
de stijgbeugel en kan het ongeval zo erger maken. De 
berijder moet dus rijschoenen aantrekken voor hij het paard 
bestijgt.  

4.4 De handschoenen 
In de paardensector staan de handen bloot aan heel 
uiteenlopende verwondingen zoals brandwonden door 
wrijving, snijwonden, irritatie en dergelijke. Het is onmogelijk 
alle soorten handschoenen voor bescherming in dit 
document te beschrijven. We beperken ons tot enkele 
praktische voorbeelden. 

Om brandwonden aan de handen door wrijving te vermijden 
(halstertouw bij het dekken, longe of leireep, touw, enz.) kan 
men handschoenen met een antislippalm dragen. Dergelijke 
handschoenen worden niet beschouwd als echte PBM’s 
omdat het hier gaat om sportmateriaal; ze zijn echter wel 
uiterst doeltreffend in heel wat situaties. 
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Figuur 22: Beschermende handschoenen 

Niet alleen mechanisch kan men brandwonden oplopen, ook  
chemisch door aanraking met bijvoorbeeld verzorgings- en 
reinigingsproducten. De eerste reflex bij het gebruik van 
dergelijke producten moet zijn het etiket te lezen om kennis 
te nemen van de risico’s en de preventiemaatregelen. Als het 
dragen van handschoenen aanbevolen is, moet men kiezen 
voor handschoenen die bestand zijn tegen chemische 
producten. Deze zijn gemaakt uit nitril of neopreen(7)

4.5 De ademhalingsbescherming 

. 

Fijn stof en ammoniak zijn de belangrijkste risico’s voor de 
luchtwegen waaraan men in de paardensector blootgesteld 
wordt.  

De ammoniak in de urine van de dieren kan irritatie van de 
luchtwegen veroorzaken. Een correcte ventilatie van de 
gebouwen kan dit voorkomen. Bij bepaalde handelingen 
(schoonmaken van de boxen, uitmesten, …) kan de 
werknemer blootgesteld worden aan verhoogde 
ammoniakconcentraties. Om zich hier efficiënt tegen te 
beschermen, kan hij een aangepast ademhalingsmasker 
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dragen. Elk ademhalingsmasker is voorzien van een kleurcode 
en een letter die aangeeft tegen welk product het beschermt. 
Maskers die beschermen tegen ammoniak zijn groen en zijn 
voorzien van de letter K.  

De blootstelling aan stof kan niet volledig uitgesloten worden 
door een goede ventilatie. Vooral tijdens het aanbrengen van 
strooisel en bij het binnenhalen van het hooi komt er veel 
stof vrij. Het is dus aangeraden dat de werknemers bij die 
taken een stofmasker dragen, minimaal van type P2

4.6 Andere ruiteruitrustingen 

. 

Bij de ruiterkledij mag niet geïmproviseerd worden. Hoewel 
de uitrustingen die in dit hoofdstuk beschreven worden de 
ruiter beschermen tegen bepaalde kwetsuren, gaat het hier 
niet om persoonlijke beschermingsmiddelen in de strikte zin 
van het woord. Om paard te rijden moet de werknemer een 
rijbroek dragen. Dit is een broek zonder uitstekende naden 
met een versterkt gedeelte tussen de benen. Ze beschermt 
de ruiter tegen brandwonden ten gevolge van de wrijving 
met het zadel. Een jeans is niet geschikt om paard te rijden 
omdat de wrijving van de naden tamelijk ernstige en pijnlijke 
brandwonden kan veroorzaken. Het schoeisel moet ook goed 
gekozen worden. Het moet gaan om platte schoenen met 
een kleine hak (ca. 1 cm) om te vermijden dat de voet 
helemaal in de stijgbeugel schuift. De punt mag niet te breed 
zijn, anders kan de schoen bij een val blijven haken in de 
stijgbeugel. Wandel- en veiligheidsschoenen moeten dus 
absoluut vermeden worden, net als sportschoenen zonder 
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hak. De ruiter draagt bij voorkeur rijlaarzen gecombineerd 
met (lange of korte) beenbeschermers (chaps) (Figuur 23). 

 

Figuur 23: Correcte ruiteruitrusting 
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5. Ontwerp en 
inrichting van de 
infrastructuur 

Zoals eerder vermeld gaat het werken met dieren steeds 
gepaard met een aantal specifieke risico’s. Desalniettemin 
zijn heel wat ongevallen het gevolg van een slecht ontwerp of 
een slechte inrichting van de infrastructuur. Een goede 
infrastructuur moet niet alleen het comfort en het welzijn 
van de dieren garanderen, maar ook de veiligheid van de 
personen.  

Het eerste aspect waarmee men rekening moet houden, zijn 
de afmetingen van de gangen. Gangen smaller dan twee 
meter verhogen het risico op pletten door het dier (pletten 
tegen de muur of pletten van de voeten)(17)

Zoals eerder vermeld (zie 

. Een voldoende 
brede gang maakt het verplaatsen van de dieren niet alleen 
veiliger, maar vergemakkelijkt ook de passage van machines 
(bvb. om de boxen schoon te maken) en van kruiwagens met 
twee wielen om voeder te verdelen. Om valpartijen te 
vermijden, moeten de gangen goed schoongemaakt worden 
en vrijgehouden worden. Aan de ingang van de gebouwen 
kan men ook reinigingsmechanismen voor schoenen 
(deurmatten, roosters, waterslangen, …) plaatsen. 

3.7.1) maakt men minder kans om 
te struikelen en kan men gemakkelijker werken indien al het 
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materiaal veilig in een rek gehangen wordt. Wanneer elk 
voorwerp steeds op dezelfde plaats staat, verliest de 
werknemer geen tijd met het zoeken naar zijn materiaal. De 
inrichting van de opbergruimte, bvb. rekken om dekens op te 
hangen, moet ook goed doordacht zijn om bijkomende 
risico’s te vermijden. Er moet voldoende ruimte zijn zodat de 
werknemer ongehinderd kan werken. De verlichting van het 
gebouw moet zo weinig mogelijk schaduwzones creëren om 
de dieren niet ongerust te maken. Voor de verlichting maakt 
men gebruik van gewapende armaturen (om glasbreuk te 
vermijden) en zorgt men voor een lichtsterkte van minimaal 
100 lux (5 W/m²)(17)

De werknemer moet bij de voederbak kunnen zonder de box 
te betreden. Bij etenstijd kunnen paarden soms agressief 
worden en aanvallen

. 

In het geval van boxen moeten deze voldoende ruim zijn om 
te voorkomen dat het paard geklemd raakt en de verzorger 
moet ingrijpen. Om dit te vermijden kan men de hoek tussen 
de vloer en de muren afronden. De deur van de box moet 
voldoende breed zijn (ten minste 1,20 m) zodat het paard 
erdoor kan zonder zelf klem te raken of zonder de verzorger 
te klemmen. 

(23). Daarom moet de voederbak in een 
hoek tegen de voormuur van de box geplaatst worden en 
bereikbaar zijn via een venster (Figuur 24) of zodanig 
geplaatst zijn dat hij toegankelijk is van bij de ingang van de 
box. De paarden drenken gebeurt bij voorkeur door middel 
van automatische drinkbakken(25). Zo vermijdt men 
tijdrovende taken die bovendien schadelijk kunnen zijn voor 
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de rug (drinkbakken vullen met emmers of met een 
waterslang). Het drinkwatersysteem moet zodanig 
ontworpen zijn dat het in de winter niet bevriest(17)

 

.  

Figuur 24: Voederopening

Door de aanwezigheid van stro en andere gemakkelijk 
ontvlambare materialen verhoogt het brandrisico. Daarom 
dient de elektrische installatie verplicht elke 5 jaar 
gecontroleerd te worden door een erkend organisme voor 
professionele installaties

(40) 

(2). De lampen in de boxen moeten 
beschermd worden met tralies om te voorkomen dat ze stuk 
raken door een kopstoot van het dier en dat er vonken in het 
stro terechtkomen. Indien een solarium voorzien is, moet dat 
gemonteerd worden op een haspelsysteem (Figuur 25) zodat 
men het omhoog kan trekken wanneer het niet gebruikt 
wordt. Zo wordt contact met de lampen vermeden. 
Informatief moeten er verbodsborden aangebracht worden 
die het maken van vuur en roken verbieden (Figuur 26)(1,3). 
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Figuur 25: Optakelbaar solarium

 

(40) 

Figuur 26: Vuur, open vlam en roken verboden 

De elektrische installaties moeten ook bestand zijn tegen stof 
en vocht. De materialen die gekozen worden voor de 
constructie van de gebouwen moeten uiterst brandbestendig 
zijn en er moeten voldoende blusinstallaties(2) voorzien 
worden (brandhaspels, brandblusapparaten, enz.): 1 
bluseenheid per 100 vierkante meter voor hoog brandgevaar 
en 1 bluseenheid per 150 vierkante meter voor matig en laag 
brandgevaar. Het is trouwens altijd interessant om de 
brandweer uit te nodigen om advies te geven. 
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Een andere belangrijk onderdeel van de infrastructuur zijn de 
pistes. Het kan gaan om overdekte pistes of om buitenpistes. 
Ongeacht het type moet men erop letten dat ze in alle 
omstandigheden zacht blijft (Figuur 27). Een val op een te 
harde piste kan ernstige kwetsuren tot gevolg hebben. 
Buitenpistes moeten goed gedraineerd worden om te 
voorkomen dat ze bij regenweer onder water staan en glad 
worden. Bij droog weer moeten de pistes besproeid worden 
om het vrijkomen van stof te beperken, want dat kan 
schadelijk zijn voor de luchtwegen. Een goede piste is een 
grote, maar absoluut noodzakelijke, investering. Een val bij 
ruiters is immers de belangrijkste oorzaak van letsels. Het is 
dus erg belangrijk dat men de schade ervan kan beperken. De 
piste moet een stevige omheining hebben om paarden die 
willen ontsnappen af te schrikken.  

 

Figuur 27: Piste met aangepaste ondergrond 

Ook de weiden moeten goed omheind zijn om te voorkomen 
dat de paarden ontsnappen en schade berokkenen aan 
derden. Er bestaan verschillende soorten afsluitingen: houten 
of elektrische omheiningen (draad of lint). Prikkeldraad moet 
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vanwege zijn verwondingsgevaar vermeden worden. Bij 
elektrische omheiningen langs een openbare weg is het 
nuttig om op regelmatige afstanden op de omheining borden 
aan te brengen met de melding "Opgelet, 
elektriseringsgevaar" (Figuur 28)(19)

 

. Men moet regelmatig 
controleren of de omheiningen in goede staat zijn. 

Figuur 28: Elektriseringsgevaar 
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6. Veilig op de 
openbare weg 

Bij een beperkt aantal beroepen in de paardensector dient de 
werknemer zich (sporadisch) op de weg te begeven. Bij de 
recreatie is dit veel meer het geval. Paarden (met ruiter of in 
span) die op de openbare weg komen, (Figuur 33) verhogen 
het risico op ongevallen. Dit kan verklaard worden door de 
aanwezigheid van de andere weggebruikers. Als er bijkomend 
nog andere ruiters of gespannen begeleid dienen te worden 
(bvb. tijdens trektochten) moet de ruiter of menner niet 
enkel waken over zijn eigen veiligheid, maar ook over deze 
van de anderen. 

6.1 Reglementen in verband met ruiters 
en menners 

De wegcode aanziet ruiters en menners als gewone 
bestuurders (artikel 2.13)(38). Zij dienen dus eveneens in staat 
te zijn te sturen, de vereiste lichaamsgeschiktheid te hebben, 
de nodige kennis te hebben en de nodige rijvaardigheid te 
bezitten. Zij dienen steeds in de nabijheid van de paarden te 
blijven en ze steeds in de hand te hebben (artikel 8.3 en 
55.2) 38( ). Uiteraard mogen de ruiters of menners niet dronken 
of onder invloed van verdovende middelen of 
geneesmiddelen zijn. Personen die zich op de openbare weg 
wensen te begeven dienen eerst lessen te nemen om de 
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nodige vaardigheden te verwerven. Ze dienen natuurlijk ook 
de algemene wegcode te volgen en zij moeten zich bijgevolg 
houden aan de verkeerslichten, de voorrangsregels, 
signalisatieborden en dergelijke. Binnen de bebouwde kom 
mogen de paarden niet galopperen, dit om de veiligheid van 
de menners, ruiters en andere bestuurders en voetgangers te 
garanderen. Niettegenstaande de dieren niet beschikken 
over een signalisatiesysteem, dienen richtingswijzigingen 
aangegeven worden. Dit kan gebeuren door een 
armbeweging in de gewenste richting. 

Moeilijker is het om te voldoen aan de eis om steeds 
volledige controle te hebben over de paarden. Het zijn 
immers zeer gevoelige dieren die van het minste kunnen 
schrikken en op hol slaan. Hiervoor dient de ruiter of menner 
steeds zoveel mogelijk te anticiperen op de gevaren (zoals 
auto’s, andere dieren, landbouwvoertuigen enz.) en op de 
mogelijke reacties van zijn paard. Indien het noodzakelijk is 
dient men af te stijgen en het paard bij het hoofdstel voorbij 
het gevaar te leiden. Het is zeer belangrijk om de dieren 
reeds op jonge leeftijd in contact te brengen met de 
verschillende omgevingsgeluiden, zodat er gewenning kan 
optreden.  

6.1.1 Verplichtingen voor ruiters 
Bijkomend zijn er nog een aantal specifieke regels voor de 
ruiters. Zo dient een ruiter die alleen op de openbare weg 
rijdt, ten minste 14 jaar te zijn en ten minste 12 jaar indien hij 
of zij vergezeld is van een ruiter van minimaal 21 jaar (artikel 
8.2 § 4)(38). Volgens de wegcode mogen twee ruiters naast 
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elkaar rijden op de rijbaan. Het is wel aangewezen om achter 
elkaar te rijden indien er een voertuig nadert. Buiten de 
bebouwde kom mogen zij ook in de gelijkgrondse berm rijden 
als zij daarbij de andere bestuurders niet hinderen(11). Verder 
zijn er verkeersborden die enkel bestemd zijn voor ruiters, 
zoals “Verboden toegang voor ruiters” (Figuur 29). 
Ruitergroepen van minimaal 10 personen dienen een 
groepsleider aan te stellen. Deze persoon is minimaal 21 jaar 
en draagt om de linkerbovenarm een band, voorzien van een 
horizontale Belgische driekleur. De gele band dient in zwarte 
letters “groepsleider” te vermelden (artikel 55bis2) Op 
kruispunten zonder verkeerslichten mag deze groepsleider 
het verkeer uit de kruisende richtingen tegenhouden met 
behulp van een schijf met daarop het verkeersbord C3 
(Figuur 31) (artikel 55bis3)(38)

 

.  

Figuur 29: Verboden toegang voor ruiters (C15) 

Elke ruiter is verplicht om een veiligheidshelm te dragen. Het 
dragen van signalisatiekleding wordt ten sterkste aangeraden 
(Figuur 30), zodat ze in wisselende weersomstandigheden 
steeds goed zichtbaar blijven. Naast de wettelijke 
verplichtingen is het ook aangewezen om enkele 
hoffelijkheidsregels toe te passen. Deze kunnen bijvoorbeeld 
een snelheidsvermindering inhouden als men voetgangers 
nadert, niet buiten de toegestane wegen of over akkerland 
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en dergelijke rijden. Voor de veiligheid van het paard en de 
ruiter is het, zelfs buiten de bebouwde kom, afgeraden om te 
draven of te galopperen op asfalt of beton. Dit zijn moeilijke 
ondergronden voor paarden, waardoor ze kunnen schuiven 
en zichzelf of de ruiter ernstig verwonden.  

 

Figuur 30: Ruiter met veiligheidsvest 

 

Figuur 31: Verboden toegang (C3) 

6.1.2 Verplichtingen voor menners 
Qua leeftijd is de wetgeving strenger voor menners dan voor 
ruiters. Ze moeten ten minste 16 jaar zijn (artikel 8.2 § 4)(38). 
Verder mogen zij in tegenstelling tot de ruiters niet in de 
bermen rijden. Menners worden van zowel de wegen met 
het verbodsteken voor ruiters (Figuur 29) als van wegen met 
het verbodsteken voor gespannen geweerd (Figuur 32). De 
breedte van de koets leidt natuurlijk tot het verbod om naast 
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elkaar te rijden. Ook het aantal paarden in het span is 
wettelijk beperkt. Er mogen maximaal drie dieren naast 
elkaar en vier achter elkaar in het span geplaatst worden. Als 
er meer dan vijf paarden aanwezig zijn, dan dient er aan 
boord van de koets een begeleider te zijn. Deze begeleider 
dient te voet achter de koets te lopen indien de lengte van de 
lading meer dan 12 meter bedraagt. De breedte van de koets 
en last is beperkt tot 2,55 meter(38) en de achterzijde dient 
voorzien te zijn van twee vaste, symmetrisch aan de 
buitenzijde geplaatste, reflecterende driehoeken (artikel 
83.1) 38( ). Deze reflectoren moeten hoger dan 40 cm en lager 
dan 1,20 m boven de grond geplaatst worden 38( ) (Figuur 33). 
Uiteraard dient de koets steeds uitgerust te zijn met een 
doeltreffende reminrichting (artikel 83.2). Deze bepaling 
geldt niet als het gaat over een tweewielig voertuig, waarvan 
de totale massa (lading inbegrepen) lager ligt dan 1000 kg(38)

 

. 

Figuur 32: Verboden voor gespannen (C13) 
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Figuur 33: Signalisatie van de koets 

6.1.3 Verplichtingen van de andere 
weggebruikers 

Ruiters en menners worden door de wet beschouwd als 
zwakke weggebruikers en moeten dus ook als dusdanig 
behandeld worden. Bestuurders van gemotoriseerde 
voertuigen dienen te vertragen en moeten zelfs stoppen 
indien de paarden tekenen van angst vertonen. Er dient 
steeds rekening mee gehouden te worden dat paarden 
schichtig zijn en onvoorziene reacties kunnen hebben. 
Daarom moet er steeds een minimale afstand van 1 meter 
gerespecteerd worden. Verder is het verboden om dieren te 
laten schrikken door lawaai, zoals luide muziek, een fietsbel 
of door te claxonneren (artikel 45.5)(38). Ook voetgangers 
mogen de dieren niet laten schrikken door te roepen en 
honden dienen vanaf het moment dat de paarden 
waargenomen worden, aan de leiband gehouden te worden. 
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7. Ziekten, allergieën 
en zoönosen 

Naast beroepziekten die werknemers in de paardenhouderij 
kunnen oplopen, kunnen ze ook besmet raken met ziekten 
die eigen zijn aan het contact met paarden(10)

De tweede mogelijke vorm van besmetting is indirect door 
middel van de ziektekiemen die door het dier uitgescheiden 
worden. Ze kunnen zonder problemen enige tijd overleven in 
de omgeving alvorens ze de mens infecteren. Deze manier 
van overbrengen kan gebeuren door contact met het zand 
van bijvoorbeeld de piste. Paarden laten hun mest vallen 
tijdens de oefeningen, na de oefeningen wordt de piste weer 
proper gemaakt. Deze korte periode is voor de 
ziekteverwekkers echter voldoende lang om te migreren van 
de mest naar het zand van de piste. Contact met dit zand, 

.  

Zoönosen zijn ziekten die worden overgedragen van dier op 
mens. Deze overdracht kan gebeuren op drie verschillende 
manieren.  

Een eerste mogelijkheid is de besmetting door rechtstreeks 
contact, zoals dieren die likken, contact met het vruchtwater 
tijdens de assistentie bij de geboorte van een veulen of door 
het drinken van besmette melk. Zelfs het aaien van een paard 
dat besmet is met ringworm (schimmel) kan voldoende zijn 
om deze worm over te brengen op de mens.  
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bijvoorbeeld tijdens het harken van de piste, is voldoende om 
besmet te worden. Voorbeelden van ziekten die op deze 
manier overgebracht kunnen worden zijn onder andere 
toxoplasmose en verschillende spoelwormen.  

Een laatste manier van overdracht is eveneens indirect, maar 
met tussenkomst van een vector. De tussengastheer neemt 
bijvoorbeeld bloed op van het besmet paard. In dit bloed 
zitten de ziektekiemen die het paard al dan niet ziek maken. 
Als deze tussengastheer vervolgens een mens prikt om bloed 
te zuigen, kan er een klein gedeelte van het bloed van het 
dier of speeksel met de parasiet in de bloedbaan van de mens 
gebracht worden, waarna deze na een incubatieperiode ziek 
wordt. Organismen die de ziekten kunnen overbrengen van 
paard op mens zijn teken, vliegen en muggen. 

De zoönosen worden onderverdeeld in drie belangrijke 
groepen(37)

7.1 Parasitaire zoönosen 

. 

7.1.1 Cryptosporodiose 
Cryptosporodiose wordt veroorzaakt door de parasitaire 
protozo Cryptosporidium parvum. Deze protozoa zorgt voor 
een darminfectie bij mens en dier. Bij mensen veroorzaakt 
het darmkrampen, overvloedige waterige diarree, 
gewichtsverlies, verlies van eetlust en anorexia. De infectie 
verdwijnt meestal na een paar weken vanzelf. Bij mensen 
waarbij het immuunsysteem onderdrukt is, kan de ziekte een 
chronisch karakter hebben en zelfs fataal zijn. Twee tot 
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veertien dagen na opname van de spore (oöcyst) grijpt  
voortplanting plaats. In de dunne darm komt uit iedere 
oöcyst een viertal sporozoïden. Deze hechten zich aan de 
darmwand. Hier wordt er via ongeslachtelijke voortplanting 
een nieuwe generatie oöcysten gevormd. Er worden 2 typen 
oöcysten onderscheiden; dunwandige en dikwandige(31)

7.1.2 Dermatophytose 

. 

Dermatophytose of ringworm is een oppervlakkige 
huidinfectie die veroorzaakt wordt door schimmels van het 
geslacht Microsporum en Trichophyton(42). Deze schimmels 
komen niet van nature voor op de huid, maar kunnen zich 
vermenigvuldigen na contact met besmette materialen. De 
dieren aangetast met deze huidschimmel, zullen huidletsels 
vertonen die typisch ringvormig uitbreiden met als 
voornaamste ziektebeeld kaalheid en roodheid (Figuur 34). 
Deze vlekken kunnen gepaard gaan met jeuk en irritatie. 
Vooral op de oren en poten komen deze schimmels vaak 
voor. De schimmel kan eenvoudig waargenomen worden 
door de aanwezigheid van de haarloze vlekken. Bijkomend 
kan er gebruik gemaakt worden van de lamp van Woods. 
Deze lamp straalt UV-licht uit, waardoor de schimmelvlek 
fluoriderend paars oplicht(37,42,10,8,33).  
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Figuur 34: Ringworm 

Deze schimmelinfectie wordt in de volksmond meestal Sint 
Katarinawiel genoemd en is herkenbaar aan een 
cirkelvormige huidontsteking die van binnenuit geneest. De 
schimmel is zeer besmettelijk voor mensen. Besmette dieren 
dienen enkele dagen behandeld te worden met een 
schimmeldodend middel zoals Imaverol® (100 mg enilconazol 
per ml)(34,43)

7.1.3 Fasciolose 

. 

Fasciolose of leverbot wordt veroorzaakt door de platworm 
Fasciola hepatica. Deze platworm leeft in de lever en galblaas 
van (voornamelijk) herkauwers. De volwassen leverbot legt 
eitjes in de lever en deze komen via de galwegen terecht in 
de mest. De mest belandt in het leefgebied van het paard en 
in water komen de eieren uit. De hieruit ontstane larven, de 
miracidia, vermeerderen zich in waterslakken zoals de Galba 
truncatula, en ontwikkelen zich tot cercariae. De cercariae 
kleven zich vast aan bijvoorbeeld gras, waarna ze veranderen 
tot de besmettelijke metacercariae. Het paard eet deze 
larven weer op en via het maag-darmkanaal gaat de larve 
naar de lever, waar deze uitgroeit tot een volwassen 

http://www.bokt.nl/w/index.php?title=Platworm&action=edit�
http://www.bokt.nl/wiki/Gras�
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leverbot, die tot 25.000 eitjes per dag kan produceren. 
Paarden die besmet zijn vertonen na verloop van tijd een 
gewichtsverlies, eventueel gepaard met bloedarmoede en in 
de meeste gevallen diarree. Bij besmette mensen worden 
dezelfde symptomen waargenomen met bijkomstig geelzucht 
en een vergrote lever(37)

7.1.4 Hydatiose 

.  

Hydatiose wordt veroorzaakt door in de darm levende 
lintwormen. Een volwassen lintworm bestaat ofwel uit een 
aaneenschakeling van aan elkaar verbonden kleine stukjes 
worm, zogenaamde proglottiden die samen de echte 
lintworm vormen (bij de eindgastheer) ofwel uit een 
blaasworm (bij de tussengastheer). Er zijn verschillende 
lintwormen bekend die allen als parasiet leven. De 
besmetting van paard op mens gebeurt meestal door de 
kleine lintworm, Echinococcus granulosus (met als 
eindgastheer de hond, blaasworm in diverse diersoorten 
zoals paard en mens) en door Echinococcus multilocularis 
(vossenlintworm, blaasworm bij knaagdieren maar ook bij de 
mens)(37)

7.1.5 Leishmaniose 

. 

Verschillende Leishmania-soorten veroorzaken leishmaniose. 
Deze eencellige parasiet kan een cutane, mucocutane en 
viscerale vorm van de ziekte veroorzaken, afhankelijk van de 
soort waarmee men geïnfecteerd raakt. De Leishmania-
parasiet wordt overgebracht van de ene gastheer naar de 
andere door een klein mugje (sandfly).  
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Bij de cutane vorm ontstaat een zweertje op de steekplek van 
de besmette zandvlieg. Indien er meerdere steken 
plaatsvonden, kunnen er meerdere zweren ontstaan. De 
zweren kunnen spontaan in de loop van maanden of jaren 
verdwijnen maar laten meestal ernstige littekens achter. Bij 
de mucocutane vorm ontstaan de zweren op de slijmvliezen 
van bijvoorbeeld mond of neus. Deze kunnen het hele gezicht 
vervormen. De viscerale vorm kan zonder behandeling 
dodelijk verlopen, maar kan ook latent aanwezig zijn of 
slechts lichte verschijnselen veroorzaken, afhankelijk van de 
weerstand van de gastheer. De incubatieperiode kan variëren 
van 10 dagen tot enkele jaren, maar gemiddeld duurt het 2 
tot 6 maanden vanaf de beet van het vliegje tot het ontstaan 
van symptomen. Patiënten hebben last van gewichtsverlies, 
lang aanhoudende koorts met wisselende koortspieken en 
diarree of hoesten. Eerst treedt vergroting van de milt op en 
later ook van de lever. Ook bloedarmoede, daling van het 
aantal witte bloedcellen, bloedingen in de slijmvliezen en 
pigmentatie van de huid kunnen voorkomen. Vaak zijn 
secundaire infecties het gevolg(37)

7.1.6 Schurft 

.  

Schurft wordt veroorzaakt door verschillende soorten mijten 
(Acarina). Overdracht van de mijt van dier naar mens gebeurt 
passief door intensief contact met het dier of door migratie 
van de mijten van dier naar mens. De door dieren 
overgedragen mijten zorgen in het algemeen alleen voor jeuk 
en hooguit wat huiduitslag. De ontstekingen zijn 
zelflimiterend: na verloop van tijd (maximaal drie weken) 
gaat het vanzelf over. Huiduitslag is vooral zichtbaar op door 
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kleding bedekte huiddelen. Alleen als er een allergische 
reactie ontstaat, ziet men een wat ernstiger beeld (blaartjes, 
eczeemachtige uitslag). De diagnose is niet eenvoudig te 
stellen, want de mijten zijn vrijwel niet met het blote oog te 
zien of zijn al weer verdwenen. Bij de paarden zorgen deze 
mijten naast jeuk en andere ongemakken voor een dof 
haarkleed(37,43)

7.1.7 Toxoplasmose 

. 

Een eencellige parasiet, Toxoplasma gondii, veroorzaakt de 
zeer algemeen voorkomende infectieziekte toxoplasmose. De 
parasiet maakt verschillende stadia door gedurende zijn 
levenscyclus. Katachtigen, wild en gedomesticeerd, zijn 
eindgastheer. Zij zijn de enigen waarbij een stadium van de 
parasiet voorkomt waarbij oöcysten (een soort eitjes) 
gevormd kunnen worden. Alle andere dieren, inclusief de 
mens, zijn tussengastheren. Zij kunnen besmet raken met de 
parasiet. In geen van deze tussengastheren kunnen echter 
oöcysten gevormd worden. Uiteindelijk zijn de katachtigen 
altijd het oorspronkelijke reservoir van Toxoplasma. De 
besmetting gebeurt door het eten van onvoldoende verhit 
vlees en kan in sommige gevallen ook gebeuren door opname 
van paardenmelk(37)

7.2 Bacteriële zoönosen 

. 

7.2.1 Botulisme 
Clostridium botulinum is een sporenvormende bacterie. Deze 
sporen zijn de overlevingsstructuren van de bacteriën. Ze zijn 
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bestand tegen zowel vocht als hitte en kunnen ook goed 
tegen uitdroging. Ze komen voor in de grond, in de darmen 
en de ontlasting van dieren. Onder zuurstofloze 
omstandigheden kan de spore zich ontdoen van zijn 
beschermlaag en een bacterie vormen. Het is onder deze 
vorm dat er toxines geproduceerd worden die op het 
zenuwstelsel inwerken, waardoor er 
verlammingsverschijnselen optreden. Besmetting van de 
mens kan gebeuren door het zogenaamde wondbotulisme. 
Deze vorm ontstaat wanneer er sporen uit de piste of stal 
(afkomstig uit de mest van een besmet dier) in een klein open 
wondje terecht komen(37,10)

7.2.2 Brucellose 

.  

Brucellose wordt veroorzaakt door de Brucella-bacterie. 
Mensen kunnen besmet worden door inademing en via 
wondjes in de huid.  De mens kan de bacterie eveneens 
binnen krijgen via het drinken van ongepasteuriseerde 
paardenmelk, afkomstig van besmette merries. Na infectie 
kan de ziekte acuut optreden, doch het begin is meestal 
sluipend. Geringe koorts en afwisselend hogere en lagere 
temperatuur zijn kenmerkend voor het begin van de ziekte. 
Verder behoren (hevige) hoofdpijn, diarree, koude rillingen, 
algemene zwakte, slapeloosheid en zweten tot de mogelijke 
symptomen. In de meer chronische gevallen van brucellose 
valt verder een verminderde eetlust en vermagering 
op. Mogelijke complicaties zijn ontsteking van de hartwand 
(endocarditis), nierontsteking (nefritis), ontsteking van 
hersenvliezen en -weefsel (meningo-encefalitis), ontsteking 
van de teelbal (orchitis) of botonsteking (osteomyelitis). Met 
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uitzondering van botontsteking, treden deze complicaties 
zelden op. Zwangere vrouwen lopen een verhoogd risico op 
een miskraam als zij een infectie met Brucella oplopen. De 
symptomen zijn gelijklopend voor de besmette dieren(37,10)

7.2.3 Colibacillose 

.  

De veroorzaker is een Shiga-toxine producerende bacterie 
Escherichia coli O157:H7 (STEC O157), ook wel de 
enterohemorragische E.coli O157 of verocytotoxine 
producerende E.coli O157 (VTEC) genoemd. E.coli-

Een viertal dagen na de besmetting treedt er diarree op. Deze 
kan zeer ernstig en bloederig zijn. Meestal verdwijnen de 
symptomen vanzelf na een viertal dagen. In ongeveer 5 % van 
de gevallen treden er na twee weken ernstige complicaties 
op, het Hemolytisch Uremisch Syndroom (HUS). Hierbij 
ontstaat een acuut nierfalen, waardoor het lichaam zijn 
gifstoffen niet meer kwijt kan en ernstige verstoring van de 
water- en zouthuishouding ontstaat. Bij de helft van de 
patiënten met HUS is tijdelijke niervervangende therapie 
(dialyse) nodig. Verder treedt haemolyse op: rode 
bloedlichaampjes gaan kapot, waardoor bloedarmoede 

 bacteriën 
zijn steeds aanwezig in het maag-darmkanaal van mens en 
dier.  De bacterie wordt uitgescheiden via de mest. Ze 
overleven zonder problemen maanden in de grond en water. 
Ook in ongepasteuriseerde melk van besmette merries 
worden de bacteriën teruggevonden. Besmette dieren 
vertonen nooit ziekteverschijnselen. In tegenstelling tot de 
voorgenoemde bacteriën kan de E-coli besmetting ook tussen 
mensen plaatsvinden.  
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ontstaat. Dit tekort wordt nog versterkt door een tekort aan 
bloedplaatjes. Hierdoor kunnen over het hele lichaam 
bloedingen ontstaan. HUS heeft in een klein percentage (3-5 
procent) van de gevallen een dodelijke afloop en 5-10 
procent van de patiënten heeft blijvend schade aan 
bijvoorbeeld de nieren(37,10)

7.2.4 Leptospirose 

. 

Leptospirose wordt veroorzaakt door de bacterie Leptospira. 
De leptospiren leven in de nieren van hun natuurlijke 
gastheer, vaak zonder deze ziek te maken, en worden 
uitgescheiden via de urine. De bacterie kan enkele weken tot 
jarenlang met de urine worden uitgescheiden en zo de 
omgeving besmetten. De ziekte wordt gekenmerkt door 
griepachtige verschijnselen. Symptomen zijn onder andere 
plotseling opzettende (doorgaans hevige) hoofdpijn, koorts, 
spier- en gewrichtspijnen, overgevoeligheid voor licht, 
misselijkheid en braken. In ernstige gevallen kan de ziekte 
leiden tot verstoringen in de functies van lever en nieren of 
treedt hersenvliesontsteking (meningitis) op(37,10)

7.2.5 Miltvuur 

.  

Miltvuur of antrax wordt veroorzaakt door de 
miltvuurbacterie: Bacillus anthracis. Bacillus anthracis kan op 
verschillende manieren de mens besmetten. Het inademen 
van sporen van de bacterie, via wondjes in de huid of door 
het eten van onvoldoend verhit vlees of door het drinken van 
ongepasteuriseerde paardenmelk. Bij mensen komen drie 
vormen van miltvuur voor: de longvorm, de huidvorm en de 
systemische vorm.  



 

 
100 

De huidvorm komt in 95 % van de gevallen voor en is de 
minst ernstige vorm. Het ontstaat na besmetting via de huid. 
Er vormt zich een pijnloos, jeukend bultje op de handen, in de 
nek of het gezicht. Na 2-3 dagen gaat dit over in een blaartje 
en daarna in een zweer die bedekt wordt met een zwarte 
korst. Daaromheen ontstaat vaak een flinke zwelling en een 
krans van blaasjes. Nadat de korst weg is, blijft een 
permanent litteken over. Soms gaat de huidzweer gepaard 
met hoofdpijn en koorts. Behandeling met antibiotica zorgt 
er niet voor dat de zweren sneller genezen, maar voorkomt 
wel sterfte. Als er niet behandeld wordt, kan de ziekte in 10 
tot 20 % van de gevallen dodelijk verlopen. 

De longvorm wordt ook wel ‘wolsorteerdersziekte’ genoemd. 
Deze vorm ontstaat door inademing van de sporen. Eerst 
ontstaat een ‘gewone verkoudheid’, maar na 2 tot 4 dagen 
treedt kortademigheid op. Dit gaat gepaard met hoge koorts 
en het opgeven van bloed. Zelfs bij behandeling met 
antibiotica overlijden de meeste patiënten binnen 24 uur. 

Na de inname van de miltvuurbacterie kan de darmvorm 
ontstaan, die twee verschillende beelden heeft: de 
zogenaamde abdominale vorm (buikholte) en de 
orofaryngeale vorm (mond en keel). In het eerste geval 
ontstaan misselijkheid en koorts, die overgaan in bloederige 
diarree en hevige buikpijn. In het tweede geval ontstaat ook 
koorts, maar deze gaat gepaard met moeilijk slikken, 
lymfklierzwelling in de nek en bloedvergiftiging, waaraan zo’n 
50 % van de patiënten uiteindelijk (ongeacht behandeling) 
sterft(37,10). 
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7.2.6 Salmonellose 
Salmonellose wordt veroorzaakt door de Salmonella-bacterie. 
De belangrijkste soorten zijn S. typhimurium en S. enteritidis. 
Besmetting treedt voornamelijk op door het drinken van 
ongepasteuriseerde paardenmelk. Direct contact met 
besmette dieren veroorzaakt slechts 5 tot 10 % van alle 
gevallen van salmonellose. Rechtstreekse overdracht van 
mens naar mens is uitzonderlijk. Men dient toch rekening te 
houden met deze mogelijkheid. Ongeveer 2 dagen (zelfs 
binnen 6 uur) na infectie ontstaat een acute darmontsteking, 
die gepaard gaat met koorts, heftige diarree en buikkrampen. 
Later wordt de diarree minder waterig maar er kan 
bloedbijmenging optreden. Bij heftige diarree moet men op 
uitdroging bedacht zijn. De verschijnselen duren ongeveer 
één week. In 3 tot 5 % van de gevallen kunnen complicaties 
ontstaan, zoals longontstekingen, gewrichtsontstekingen, 
abcessen in allerlei organen, nierfalen, bloedvergiftiging en 
shock. Ondanks de heftige symptomen, is meestal geen 
behandeling nodig, zolang er maar geen 
uitdrogingsverschijnselen optreden. In geval van complicaties 
wordt er wel behandeld met antibiotica. Een nadeel van 
behandeling met antibiotica is dat mensen na genezing 
langer bacteriën blijven uitscheiden(37,10)

7.2.7 Tetanus 

. 

Tetanus wordt veroorzaakt door de Clostridium tetani-
bacterie. Deze bacterie komt normaal voor in de darmen van 
paarden zonder dat deze de dieren ziek maakt. De bacterie 
vormt sporen die zich via de uitwerpselen van deze dieren in 
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de omgeving kunnen verspreiden. Ze komen dan ook zeer 
verspreid voor, bvb. in de aarde, in uitwerpselen, op 
voorwerpen en planten in de omgeving van de stal, de box en 
de piste. De sporen kunnen jaren in dit natuurlijke milieu 
overleven, maar worden wel gedood of verzwakt door direct 
zonlicht. De bacterie kan gedood worden door hitte en 
ontsmettingsmiddelen. De bacterie kan zich alleen 
voortplanten in een omgeving waar weinig of geen zuurstof 
aanwezig is. Bij de mens doen deze ideale omstandigheden 
zich voor in diepe wonden of in wonden met afstervend en 
dood weefsel. De bacterie zelf is niet gevaarlijk voor de mens, 
maar wel het toxine dat zij afscheidt. Deze krachtige gifstof 
blokkeert de werking van bepaalde zenuwen en veroorzaakt 
zo ongecontroleerde krampen van de spieren (Figuur 35). De 
eerste symptomen zijn een geblokkeerde kaakspier 
(kaakklem) en de stimulatie van het sympatische 
zenuwstelsel, waardoor er verhoogde gehaltes aan onder 
andere adrenaline in het bloed worden vrijgegeven. Dit leidt 
tot een verhoogde hartslag en hartritmestoornissen. Zelfs 
een uiterst kleine hoeveelheid van het gif  is dodelijk(32,10,8)

 

. 

Figuur 35: Paard met tetanus 
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7.3 Virale zoönosen  

7.3.1 Rabiës  
Rabiës (hondsdolheid) is een zoönose die veroorzaakt wordt 
door een Lyssavirus (Rhabdoviridae). Van dit virus zijn er 
verschillende genotypen bekend waarvan het grootste deel 
op de mens overgedragen kan worden. Besmette dieren 
brengen het virus over door middel van hun speeksel. Zodra 
er symptomen zijn, is rabiës bij mensen en dieren altijd 
dodelijk. Binnen de 48 uur na infectie, dus voor het 
verschijnen van de eerste ziektetekens, moet een 
behandeling wordt ingezet. De incubatietijd is afhankelijk van 
de aard en de plaats van de infectie, de diersoort en de 
hoeveelheid virus, maar bedraagt gemiddeld 20-60 dagen 
(met een spreiding van 5 dagen tot een jaar of langer). Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten rabiës(30,10)

Rabiës furiosa 

: 

Rabiës paralytica 

-Incubatietijd is 2 weken tot 
meer dan 6 maanden 
-Rusteloosheid 
-Agressief, vijandig 
-Verhoogde speekselproductie 
-Seksuele opwinding 
-Gebrul 
-Verlamming 
-Sterfte 

-Doorzakken en zwaaien 
van de achterste delen 
-Schuw 
-Kwijlen en zeveren 
-Weigering voedsel 
-Staart wordt naar één zijde 
getrokken  
-Tenesmus of verlamming 
van de anus 
-Verlamming, dier valt op 
de grond 
-Sterfte na 48 uur 
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7.3.2 Afrikaanse paardenpest 
De Afrikaanse paardenpest is een tropische ziekte die oprukt 
naar meer gematigde klimaten. Het is een Orbivirus 
(Reoviridea) dat vergelijkbaar is met het blauwtongvirus bij 
herkauwers. Het virus wordt door bloedzuigende vliegjes 
(Culicoides) overgebracht van een besmet dier naar een 
gezond exemplaar. Aangezien verschillende virusvormen elk 
een grote diversiteit aan symptomen kunnen veroorzaken bij 
een besmet paard, worden de kenmerken weergegeven in 
onderstaande Tabel 4.  

Tabel 4: Verschillende virusvormen met hun symptomen 

Virusvorm Symptomen 

Acute longvorm -Korte incubatietijd (3-5 dagen)  
-Hoogste sterfte (95%)  
-Ziekteverloop in 1-3 dagen  
-Koorts gedurende 1-2 dagen (40-
41°C)  
-Oog-, neus- en oorslijmproductie  
-Versnelde ademhaling (60x/min)  
-Abnormale houding (kop en nek 
gestrekt) 
-Geïrriteerde neusgaten   
-Sterke zweetproductie  
-Hoest  
-Schuimige bloeduitvloei uit de 
neus 
-Dood ten gevolge van 
zuurstofgebrek 
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Subacute cardiale vorm -Incubatietijd 7-14 dagen  
-Lagere sterfte (50% -60%)  
-Zwelling van verschillende  
weefsels en hartfalen  
-Ziekteverloop in 3-8 dagen  
-Koorts gedurende 3-6 dagen (39-
41°C) 
-Oedeem aan oogleden, lippen, 
wangen, tong, keel 
-Bloedingen van het tongbindvlies  
-Tekenen van kolieken  
-Dood ten gevolge van hartfalen 

Gemengde acute vorm -Incubatietijd 5-7 dagen  
-Sterftecijfer 50% -90%  
-Gekenmerkt door een combinatie 
van acute en subacute syndromen  
-Ziekteverloop in ongeveer één 
week 
-Zuurstofgebrek 
-Oedeem  
-Dood als gevolg van hartfalen 

Paardenpest -Wordt vaak niet gedetecteerd, 
het dit is de mildste vorm en vaak 
subklinisch  
-Gekenmerkt door koorts 
-Kan zelfs voorkomen bij 
gedeeltelijk immune dieren 
-Ziekteverloop in  3-8 dagen  
-Afwisselend koorts (zelden boven 
de 40°C), met een laagste 
temperatuur in de ochtend en de 
maximale temperatuur in de 
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namiddag  
-Irritatie van de bindvliezen, 
verhoogde polsslag, anorexia, 
lichte depressie 

Tegen deze ziekte is geen behandeling mogelijk. Dieren die 
deze symptomen overleven vertonen een levenslange 
immuniteit, waardoor het wel mogelijk is om de dieren in te 
enten met de verzwakte virusstam. De paarden die 
geïnfecteerd zijn met het virus, kunnen ook mensen 
besmetten. De symptomen zijn gelijklopend aan deze van de 
paarden, doch resulteren meestal in hersenvliesontsteking, 
een ontsteking van het achterste deel van het oog (vooral het 
vaat- en netvlies worden getroffen) en een storing van de 
bloedstolling. Al deze symptomen kunnen fataal aflopen en 
vragen dan ook een adequate medische verzorging. 
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8. Ongevallen met 
paarden in de pers 

ZELE - Een 20-jarige vrouw is vannacht om het leven gekomen bij 
een botsing op de E17 ter hoogte van Zele. De botsing werd 
veroorzaakt door een loslopend paard dat op de snelweg 
terechtkwam, zegt de Oost-Vlaamse wegpolitie. De bestuurder kon 
het paard onmogelijk opmerken op de onverlichte snelweg. 
 
Het ongeval gebeurde kort na middernacht op de E17 richting 
Antwerpen. Uit omliggende weiden waren twee paarden 
losgebroken. De dieren werden opgeschrikt door 
nieuwjaarsvuurwerk in Zele, zegt parketwoordvoerder Theo Byl.  
 
'De paarden kwamen op de E17 terecht en liepen tegen de rijrichting 
van de voertuigen in. De auto van de slachtoffers reed op een niet 
verlicht gedeelte frontaal in op één van de paarden. De bestuurder 
kon het dier onmogelijk opmerken.' Het paard kwam bovenop het 
voertuig terecht en deukte het dak zwaar in.  
 
Een passagierster, een 20-jarige vrouw uit Gent, overleed ter plaatse. 
De bestuurder, een jongeman uit Berlare, werd in kritieke toestand 
naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert nog altijd in levensgevaar. 
Bij de derde inzittende, een 27-jarige vrouw uit Deinze, is het 
levensgevaar geweken. Het paard kwam ook nog tegen een ander 
voertuig terecht, waarbij een man uit Antwerpen lichtgewond raakte. 
 
Het parket van Dendermonde stelde een verkeersdeskundige aan. 
Het onderzoek zal moeten uitmaken wie aansprakelijk is voor het 
ongeval. 
 
Het Nieuwsblad 01/01/2008 
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Gewond bij zwaar ongeval in Kalmthout: 
Paard op hol 

KALMTHOUT – Een achtjarige jongen uit Kalmthout liep 
vanmiddag levensgevaarlijke verwondingen op toen hij een ritje 
maakte op zijn paard. Dat gebeurde in Nieuwmoer, een 
deelgemeente van Kalmthout. Om een nog onduidelijke reden sloeg 
het paard op hol, waardoor het kind eraf werd geslingerd. De 
hulpdiensten kwamen ter plaatse en dienden het kind de eerste 
zorgen toe. Het is daarna in kritieke toestand overgebracht naar het 
ziekenhuis. Buurtbewoners slaagden erin om het op hol geslagen 
paard terug in de wei te krijgen. 

De Morgen 10/02/2008 
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Dodelijk ongeval met paardenkoets 

HEUVELLAND - Bij een 
ongeval met een koets in 
de Heuvellandse 
deelgemeente De Klijte is 
een 51-jarige vrouw uit 
Ieper om het leven 
gekomen. De vrouw zat 
als passagier op de koets 
toen die zondag kort na de 
middag werd aangereden 
door een auto. 
Het ongeval gebeurde rond 
12.30 uur in de 
Dikkebusstraat in De Klijte, op de grens met Loker. Vijf mensen 
waren er met een koets op weg. Toen de koetsier links een zijweg 
indraaide, werd het rijtuig gegrepen door een auto die uit de 
tegenovergestelde richting kwam.  
Door de klap brak de koets doormidden. De inzittenden werden in 
een lager gelegen weide gekatapulteerd. Eén vrouw overleed ter 
plaatse, drie andere passagiers liepen lichte verwondingen op. De 
vijfde inzittende bleef ongedeerd, net als de bestuurder van de auto. 

Het Nieuwsblad 08/07/2008 
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Gezin uit koets geslingerd nadat paarden op hol slaan 

Een tochtje met paard en koets is gisternamiddag omstreeks 16 uur in de 
buurt van het recreatieoord Kluisbos in Zuidoost-Vlaanderen op een drama 
geëindigd. Tijdens de afdaling van de Kluisberg sloegen de twee paarden op 
hol. De koetsierster en zeven inzittenden, waaronder vijf kinderen, werden 
uit de koets geslingerd. De koetsierster overleefde de klap niet. 
Halfweg de Kluisberg sloegen de twee paarden op hol. Het inzittende gezin, 
een familie uit het Waalse Escanaffe, werd uit de koets geworpen en werd 
naar ziekenhuizen in Oudenaarde, Ronse en Avelgem gebracht. Eén kind 
liep zware verwondingen op, terwijl de andere slachtoffers bij wonder 
slechts lichtgewond geraakten. De koetsierster kwam onder het rijtuig 
terecht en overleed ter plekke. Erwin Vindevogel zag alles gebeuren: 
,,Halfweg de afdaling zag ik dat het mis ging. De paarden kwamen plots in 
volle vaart aangelopen. Verschillende inzittenden waren al uit de koets 
gevallen, maar de koetsierster werd metersver 
meegesleurd. Toen ik de teugels van de 
paarden kon grijpen, zag ik dat onder een 
paard ook nog een kind lag.’’,,De passagiers 
lagen over de rijweg verspreid. 
Verschrikkelijk’’, getuigen omwonenden, die 
zich meteen na het ongeval over de gewonden 
ontfermden.  
De koetsierster staat bekend als een ervaren 
menster. Vrijwel elke dag maakt de vrouw een ritje met paard en koets. 
Volgens het parket in Oudenaarde is het ongeval meer dan waarschijnlijk 
aan een combinatie van factoren te wijten. Zo wordt niet uitgesloten dat de 
paarden opgeschrikt werden door één van de honden die uit de koets zou 
gesprongen zijn. De helling van de Kluisberg zorgde ervoor dat de ernst van 
het ongeval groter was. 

Het Nieuwsblad 25/08/2005 
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