
Hoofdstuk 1: Voeding en water

Vraag 1: Voeding

Klik hier voor toelichting over Voeding

Vraag: Wat is het voedingspatroon van het paard?

Uw antwoord: Het paard heeft 24 uur per dag toegang tot gras en/of ruwvoer en krijgt krachtvoer

Waarde: Goed

Advies & tips: Vervetting/vermagering buiten
Als het paard veel buiten loopt met (onbeperkte) toegang tot gras/ruwvoer kan dit heel goede 
effecten hebben op bijvoorbeeld luchtwegen, spierfuncties en doorbloedingen. Er moet echter wel 
goed op de conditie van het paard gelet worden. Afhankelijk van de de situatie kan een paard dat 
veel buiten loopt ernstig vervetten of ernstig vermageren (door te kort gras, zand vreten, diarree 
of zandkoliek).

  Tussenperiode voerbeurten
Paarden hebben de hele dag door (minimaal elke 6 uur) gras en/of ruwvoer nodig. Zo worden 
maagzweren door een lege (zure) maag voorkomen en houdt het paard zichzelf bezig. Dit 
vermindert ook de kans op afwijkend gedrag zoals kribbebijten. Het verteringsstelsel van paarden 
is er voor gebouwd om de hele dag door kleine porties te eten, denk maar aan wilde paarden die 
ongeveer 16 uur per dag grazend doorbrengen. Door te kauwen maakt het paard speeksel aan 
wat helpt bij de vertering. Als een paard de keuze krijgt zal hij niet langer dan 4 uur niets eten, óók 
's nachts. Bij voorkeur heeft het paard dus de hele dag toegang tot gras of ruwvoer, zolang het 
geen specifieke verteringsproblemen heeft. Ook schoon stro wordt soms door het paard gebruikt 
om op te knabbelen wanneer er geen ander ruwvoer aanwezig is. Zorg dat een verandering in 
voeding altijd geleidelijk verloopt en let goed op of het paard niet te dik wordt of juist vermagerd. 
Een toename van gewicht kan worden tegengegaan door een toename van beweging. Als het 
paard te dik wordt van onbeperkt gras eten kan het paard een deel van de dag niet op gras gezet 
worden of kan er nagedacht worden over een graasmasker. Wordt het te dik van ruwvoer, dan 
kan het helpen om energie-armer maar wel vezelrijker ruwvoer te geven, zoals grofstengelig hooi. 
Ook bestaan er manieren om de eettijd te verlengen zonder dat het paard te grote happen 
ruwvoer neemt. Een voorbeeld hiervan is een fijnmazig hooinet, dat laag bij de grond neergelegd 
kan worden (let wel op dat het paard er niet met zijn hoeven in verstrikt kan raken). Voor meer 
voorbeelden van zogenaamde 'slowfeeders', klik hier.

Vraag 2: Drinkwater
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Klik hier voor toelichting over Drinkwater

Vraag: Hoe is de drinkwatervoorziening voor het paard geregeld?

Uw antwoord: Het paard heeft altijd vrije toegang tot schoon water (in de stal én in de paddock/weide)

Waarde: Goed

Vraag 3: Body Condition Score (voedingstoestand)

Klik hier voor toelichting over Body Condition Score (voedingstoestand)

Vraag: Bepaal de Body Condition Score van jouw paard, gebruik de video hieronder voor uitleg.

Uw antwoord: 3

Waarde: Goed

Advies & tips: Body Condition Score 3
Het paard heeft een normale, gezonde voedingstoestand.

Hoofdstuk 2: Huisvesting en beweging

Vraag 1: Rust

Klik hier voor toelichting over Rust

Vraag: Hoe vaak krijgt het paard de tijd om te ontspannen/rusten?

Uw antwoord: Het paard heeft minimaal elke 4 uur een periode van rust. Ook heeft het paard ’s nachts een 
periode van minimaal 8 uur aaneengesloten rust.

Waarde: Goed
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Advies & tips: Slaapfases
Veranderingen in de omgeving kunnen invloed hebben op de slaappatronen van paarden. Een 
groot deel van hun slaap kunnen ze staand doorbrengen. Voor de diepste slaapfase moeten 
paarden gaan liggen, omdat tijdens deze fase sommige spieren tijdelijk worden uitgeschakeld. 
Pas als paarden zich veilig voelen in hun omgeving gaan ze liggen, pas dan zullen ze dus hun 
volledige slaapcyclus kunnen doorlopen.

  Rustcomfort
Paarden zijn vluchtdieren en moeten zich veilig voelen om te kunnen ontspannen en rusten. 
Drukte en lawaai verstoren de rust van het paard. Aan achtergrondgeluiden die constant 
aanwezig zijn kunnen paarden wennen, maar wanneer er constant andere paarden of mensen 
langskomen werkt dit verstorend voor de rust van het paard. Het paard zal dan minder snel gaan 
liggen om een diepe slaapfase te doorlopen.

Vraag 2: Ligcomfort

Klik hier voor toelichting over Ligcomfort

Vraag: Heeft het paard toegang tot een droge ligplaats waar het de meeste tijd doorbrengt?

Uw antwoord: Ja

Vraag: Is deze ligplaats ook schoon (denk aan mestballen), zacht en stroef?

Uw antwoord: Ja

Waarde: Goed

Advies & tips: Droge (en schone) ligplaats
Paarden slapen ongeveer 3 tot 5 uur per dag. Ze brengen een groot deel van hun slaap staand 
door. Voor de diepste slaapfase moeten paarden echter gaan liggen, omdat tijdens deze fase 
sommige spieren tijdelijk worden uitgeschakeld. Paarden geven de voorkeur aan een droge, 
zachte ligplaats. Zowel binnen als buiten is een droge, schone, zachte, stroeve ligplaats dus erg 
belangrijk, zodat de paarden goed kunnen liggen én geen moeite hebben om weer op te staan. 
Bovendien geeft een harde ligvloer kans op doorligplekken en onderhuidse ontstekingen. Als de 
paarden in een groep gehuisvest zijn, zorg dat er voldoende ligplekken zijn voor alle paarden.   

Vraag 3: Klimaat

Klik hier voor toelichting over Klimaat
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Vraag: Hoe lang staat het paard per dag op stal?

Uw antwoord: Nooit, het paard staat 24 uur in paddock/weide

Vraag: Heeft het paard de mogelijkheid om te schuilen voor neerslag, wind of zon? (schuilstal of 
bomen/struiken)

Uw antwoord: Ja

Waarde: Goed

Advies & tips: Schuilmogelijkheid
Als een paard (veel) buiten loopt heeft het een schuilmogelijkheid nodig, zoals een schuilstal of 
bomen. Deze schuilmogelijkheid kunnen ze gebruiken als bescherming tegen regen, sneeuw en 
wind maar ook als schaduwplek tegen felle hete zon. Als de bouw van een schuilstal niet door de 
overheid wordt toegestaan, kan met bomen en struiken toch een natuurlijke schuilmogelijkheid 
gecreëerd worden.

Vraag 4: Beweging

Klik hier voor toelichting over Beweging

Vraag: Hoe lang loopt het paard los in een paddock/weide?

Uw antwoord: Meer dan 4 uur per dag

Waarde: Goed

Advies & tips: Beweging
Beweging is heel belangrijk voor een paard. Beweging is goed voor de bloedcirculatie, 
spijsvertering, ademhalingsstelsel, conditie van de spieren en de afvoer van afvalstoffen zoals 
zweet. In het wild is een paard ongeveer 16 uur per dag in beweging, waarvan het grootste deel 
rustig stappend tijdens het grazen. Het paard legt zo gemiddeld 6 kilometer per dag af. In een stal 
loopt een paard maar 0,17 kilometer per dag. Als een paard niet genoeg beweging krijgt kan dit 
stress veroorzaken. Als een paard enkel gecontroleerde beweging krijgt (zoals training of stappen 
aan de hand), wordt niet voldaan aan zijn behoefte om vrij te bewegen en natuurlijk gedrag te 
vertonen. Daarom is het belangrijk dat het paard naast gecontroleerde beweging ook de kans 
krijgt om zich vrij te bewegen in een paddock of weide, tenzij dit niet mogelijk is door een 
gezondheidsrisico, ziekte of gebrek. Paarden kunnen elkaar in beweging houden, dus gezelschap 
(door een maatje)  in de wei kan voor meer beweging en meer natuurlijk gedrag zorgen. Kijk in de 
Gids voor Goede Praktijken voor meer uitleg over de behoeften van het paard.   
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Vraag 5: Stalmaat

Klik hier voor toelichting over Stalmaat

Vraag: Hoe is het paard gehuisvest?

Uw antwoord: Het paard wordt gehuisvest in een groep (van 2 of meer paarden)

Vraag: Is de totale oppervlakte van de ruimte groter of kleiner dan de 2/3 van (2* stokmaat)² van alle 
paarden bij elkaar opgeteld?

Uw antwoord: Groter

Waarde: Goed

Advies & tips: Groepshuisvesting
Groepshuisvesting (2 of meer paarden) kan ideaal zijn, aangezien sociaal gedrag vertonen zeer 
belangrijk is voor paarden. Om agressie en stress te voorkomen is het heel belangrijk dat de 
groep stabiel is en dat er genoeg ruimte is. Dan kunnen paarden elkaar ontwijken indien nodig en 
hoeven ze niet in elkaars persoonlijke ruimte (2 á 3 meter) te komen. De stalmaat per paard in 
groepshuisvesting moet minimaal 2/3e van de minimale stalmaat van een alleenstaand paard zijn. 
De minimale stalmaat van een paard kan berekend worden door: (2xstokmaat)². Reken per paard 
uit wat 2/3e van de minimale stalmaat is en tel dit voor alle paarden bij elkaar op, zodat de 
minimale stalmaat voor de gehele groep berekend is. Zorg ook dat de paarden die samen staan 
goed met elkaar op kunnen schieten en dat er genoeg 'bronnen' zijn op verschillende plekken, 
zoals water, ruwvoer en ligplekken.                                  SOM = alle stokmaten van de individuele 
paarden 2xstokmaat², daarvan 2/3e en dan voor alle paarden in de groepshuisvesting bij elkaar 
opgeteld. Dit is de som om de minimale oppervlakte voor groepshuisvesting te berekenen.

  Hoogte van de stal
De stal moet hoog genoeg zijn zodat het paard geen risico loopt om zijn hoofd te stoten bij 
bijvoorbeeld een schrikreactie. Ook kan een hoge stal voor goede ventilatie zorgen. Daarom is de 
richtlijn voor plafondhoogte van de box voor nieuwbouw 2,30 meter.   

Vraag 6: Veiligheid

Klik hier voor toelichting over Veiligheid

Vraag: In en om de stal is een risico op:
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Uw antwoord: Geen risico

Waarde: Goed

Vraag 7: Omgeving kunnen waarnemen

Klik hier voor toelichting over Omgeving kunnen waarnemen

Vraag: Hoeveel ziet het paard van de omgeving vanuit zijn box?

Uw antwoord: Het paard kan de hele omgeving zien en kan zijn hoofd buiten de box steken. De zijwanden zijn 
open of van tralies.

Waarde: Goed

Advies & tips: Omgeving kunnen waarnemen
Het is belangrijk dat het paard goed zicht heeft op zijn omgeving. Dit verrijkt zijn belevingswereld 
en zorgt ervoor dat hij gebeurtenissen kan voorspellen. Bovendien verlaagt een uitzicht op andere 
paarden, zicht op de omgeving aan alle kanten van de stal en de mogelijkheid tot sociaal contact 
de kans op afwijkend gedrag zoals weven. Het is belangrijk dat het paard overweg kan met zijn 
buren. Zet waar mogelijk een luik open of vervang een dichte wand door tralies.   

Vraag 8: Afrastering paddock/weide

Klik hier voor toelichting over Afrastering paddock/weide

Vraag: Van wat voor materiaal is de afrastering van de paddock/weide?

Uw antwoord: Anders, bijvoorbeeld hout of lint

Waarde: Goed

Hoofdstuk 3: Gezondheid en gedrag
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Vraag 1: Verwondingen

Klik hier voor toelichting over Verwondingen

Vraag: Onderzoek of er verwondingen zijn. Vink aan wat de ernst is van deze verwondingen (schaal 0-5), 
meerdere ernst categorieën aanvinken is mogelijk.

Uw antwoord: Geen noemenswaardige, zichtbare verwondingen

Waarde: Goed

Advies & tips: Incidenteel een verwonding
Incidenteel een verwonding is mogelijk (af en toe, door een ongelukje), zeker wanneer het paard 
in groepshuisvesting staat. Het vertonen van natuurlijk gedrag kan belangrijker zijn voor een 
paard dan geen verwondingen oplopen. Een incidentele verwonding hoort daarom bij een 
normaal levenspatroon. Echter, wanneer een wond niet goed wordt verzorgd of niet goed heelt, 
van een ernstige categorie is of er grote aantallen wonden zijn ontstaan is het welzijn van het 
paard in het gedrang. Zorg daarom dat de omgeving van het paard veilig is (geen uitsteeksels, 
spleten, scherpe hoeken of prikkeldraad), sluit uit dat de wonden door het gebruik van het paard 
komen (onderzoek materialen) en verzorg wonden goed. Raadpleeg een dierenarts wanneer er 
twijfels zijn. Ook moet de dierenarts geraadpleegd worden (b.v. telefonisch) wanneer de 
ernstcategorie van de wond 4 of 5 is (de huid is kapot of een grotere verwonding waarbij 
onderliggend weefsel is beschadigd of een wond die niet gehecht is). Bedenk ook dat het mogelijk 
is dat de buitenkant intact is maar dat diepere structuren (bijvoorbeeld spierweefsel) beschadigd 
kunnen zijn.

Vraag 2: Hoefconditie

Klik hier voor toelichting over Hoefconditie

Vraag: Bekijk de hoeven van het paard op een harde en vlakke ondergrond. Til de hoeven ook op en 
bekijk de straal en de onderkant van de hoef. Zijn er aanwijzingen voor afwijking en slechte 
hoefconditie?

Uw antwoord: Er zijn geen afwijkingen aan de hoeven te zien

Waarde: Goed

Advies & tips: Geen afwijkingen aan de hoeven
Laat de hoeven regelmatig (elke 6 – 8 weken) controleren en bekappen om de gezondheid van 
de hoef te behouden.
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Vraag 3: Locomotie / kreupelheid

Klik hier voor toelichting over Locomotie / kreupelheid

Vraag: Zijn er aanwijzingen voor een afwijkende manier van bewegen van het paard?

Uw antwoord: Nee

Waarde: Goed

Advies & tips: Geen afwijkingen in beweging
Bij twijfel, raadpleeg de dierenarts (b.v. telefonisch).

Vraag 4: Luchtwegen

Klik hier voor toelichting over Luchtwegen

Vraag: Hoe ademt het paard? Lees en bekijk vooral de toelichting voor de juiste interpretatie van het 
antwoord en de vraag.

Uw antwoord: Ademhaling is normaal (regelmatig en rustig)

Vraag: Bekijk beide neusgaten. Is er sprake van overvloedig niet helder vocht, troebel vocht of pus uit de 
neus te zien (bij tenminste één neusgat)?

Uw antwoord: Nee

Vraag: Heeft het paard gehoest?

Uw antwoord: Nee

Waarde: Goed
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Vraag 5: Huidprobleem of huidirritatie

Klik hier voor toelichting over Huidprobleem of huidirritatie

Vraag: Onderzoek het paard op huidafwijkingen. Bekijk ook de onderbenen, met name de kootholte (mok)

Uw antwoord: Er is geen huidprobleem of irritatie gevonden

Waarde: Goed

Vraag 6: Schuurplekken staart en manen

Klik hier voor toelichting over Schuurplekken staart en manen

Vraag: Bekijk de staartwortel en manenkam van het paard.

Uw antwoord: Er is geen aanwijzing voor schuurplekken op manenkam en/of staartwortel

Waarde: Goed

Vraag 7: Afwijkend gedrag

Klik hier voor toelichting over Afwijkend gedrag

Vraag: Vertoont het paard afwijkend gedrag zoals kribbebijten, weven of voernijd? Bekijk de video's in de 
toelichting.

Uw antwoord: Nee

Waarde: Goed
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Advies & tips: Voorkom afwijkend gedrag
Voorkom dat er afwijkend gedrag ontstaat door waar mogelijk de omgevingsfactoren (voeding, 
beweging, sociaal gedrag) optimaal aan te passen aan de hand van de resultaten van deze 
paardenwelzijnscheck.

Vraag 8: Sociaal contact

Klik hier voor toelichting over Sociaal contact

Vraag: Welke soorten contact kan het paard met andere paarden maken vanuit zijn huisvesting?

Uw antwoord: Er is volledig contact mogelijk, het paard loopt los samen met ander(e) paard(en) in de 
paddock/wei of in de box.

Waarde: Goed

Advies & tips: Deels of volledig sociaal contact
Sociaal contact is een essentiële behoefte voor paarden, daarom is het erg belangrijk dat ze 
deels of volledig toegang tot elkaar hebben. Hoeveel aandacht een eigenaar ook aan zijn paard 
geeft, het paard zal altijd behoefte hebben aan het gezelschap van een ander paard. Geef 
paarden wel alleen volledig toegang tot elkaar als het geen risico met zich meebrengt. Paarden 
hebben hun eigen karakters en ervaringen en vinden elkaar leuk of niet. Sociaal contact moet dus 
met paarden zijn waar het mee klikt en introductie van nieuwe paarden moet geleidelijk en 
doordacht gebeuren om stress en verwondingen te voorkomen. Zorg dat zieke en/of kreupele 
paarden de mogelijkheid hebben om lijfelijk te worden afgezonderd van andere paarden.

Hoofdstuk 4: Management

Vraag 1: Hoefverzorging

Klik hier voor toelichting over Hoefverzorging

Vraag: Hoe vaak worden de hoeven van het paard gecontroleerd? (bijvoorbeeld tijdens het hoeven 
uitkrabben)

Uw antwoord: Elke dag

Vraag: Heeft het paard hoefijzers?
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Uw antwoord: Nee, de hoeven worden minimaal 1 keer per half jaar of vaker door een erkende hoefsmid 
gecontroleerd.

Waarde: Goed

Advies & tips: Controleren van de hoeven
Controleer zo mogelijk dagelijks of de hoeven van het paard intact, schoon en onbeschadigd zijn. 
Als er bijvoorbeeld na een buitenrit een steentje in de hoef vast komt te zitten kan dit (op langere 
termijn) pijnlijk en schadelijk zijn voor de hoeven.

Vraag 2: Gebitscontrole

Klik hier voor toelichting over Gebitscontrole

Vraag: Wanneer wordt het gebit van het paard gecontroleerd door een gediplomeerde gebitsverzorger of 
dierenarts?

Uw antwoord: Bij klachten én 1x per jaar een gebitscontrole

Waarde: Goed

Advies & tips: Controle van het paardengebit bij klachten
De toestand van het gebit is erg belangrijk voor de conditie van het paard, zeker voor oudere 
paarden. Paardentanden (uitgezonderd kiezen) groeien het hele leven door en worden afgesleten 
tot een goede lengte door het kauwen op ruwvoer. Een slecht gebit door onregelmatige slijtage of 
afwijkingen kan leiden tot een verminderde opname en vertering van voedsel en tot pijn. Dit kan 
merkbaar zijn tijdens het rijden. Controleer af en toe of er een onaangename geur uit de mond 
komt of dat er afwijkingen zijn terwijl het paard staat te eten, zoals het laten vallen van voedsel uit 
de mond. Een jaarlijkse controle door een gediplomeerde gebitsverzorger of paardenarts is 
belangrijk voor de toestand van het gebit en dus de conditie van het paard. 
Zoek hier naar een gebitsverzorger/paardenarts bij u in de buurt.

Vraag 3: Gezondheidsbewaking

Klik hier voor toelichting over Gezondheidsbewaking

Vraag: Wanneer wordt de dierenarts ingeschakeld?
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Uw antwoord: Bij alle gezondheidsklachten waarbij twijfel is en voor preventieve maatregelen voor de 
gezondheid (zoals vaccinaties en tegen parasieten), plus 1x per jaar een basischeck door de 
(bedrijfs)dierenarts

Waarde: Goed

Advies & tips: Jaarlijkse basischeck
Een gezondheidscheck en welzijnscheck kan jaarlijks door de (bedrijfs)dierenarts uitgevoerd 
worden, bijvoorbeeld op het moment dat de jaarlijkse vaccinaties worden gegeven. 
Bekijk hier een video over preventieve gezondheidszorg.

  Preventieve maatregelen voor de gezondheid
Door vaccinaties wordt het afweermechanisme van het lichaam van het paard versterkt tegen 
ziekteverwekkers. Door regelmatig een mestonderzoek te laten doen kan er indien nodig een 
behandeling tegen parasieten worden gegeven (ontwormen). Zo is de kans kleiner dat het paard 
(hevig) ziek wordt. Vraag de dierenarts om een vaccinatie- en ontwormingsprogramma vast te 
stellen als dit nog niet gebeurd is. Bekijk hier een video over mestonderzoek.  

Vraag 4: Controle en toezicht

Klik hier voor toelichting over Controle en toezicht

Vraag: Hoe vaak wordt het paard gecontroleerd of wordt er toezicht op het paard gehouden?

Uw antwoord: Dagelijks meerdere malen en op gehoorsafstand van de stallen is ook 's nachts iemand aanwezig

Waarde: Goed

Advies & tips: Tip: Sociale controle 
Naast het paard dagelijks te controleren kunt u ook uw stalgenoten en/of omwonenden uw 
contactgegevens geven en vragen of zij het u willen melden als er iets aan de hand is of wanneer 
ze iets opmerkelijks zien of horen.

Vraag 5: Toiletteren: Knippen van tastharen

Klik hier voor toelichting over Toiletteren: Knippen van tastharen

Vraag: Worden de tastharen van het paard rond de mond en neus geknipt?

Uw antwoord: Nee
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Waarde: Goed

Advies & tips: Niet toiletteren van oren
De haren van een paard zitten er niet voor niets. Het moduleren (knippen) van de buitenkant van 
de oren en het knippen van overmatig uitstekende haren uit het binnenoor kan geen kwaad. 
Echter, de haren aan de binnenkant van de oren mogen niet geknipt of geschoren worden, 
aangezien deze haren de gehoorgang beschermen tegen vuil en insecten èn zorgen dat het 
paard minder ruis hoort. Oren scheren kan het welzijn verminderen op het moment van scheren, 
dit kan een reden zijn om de oren niet te scheren.

Vraag 6: Toiletteren: Knippen/scheren van oorharen

Klik hier voor toelichting over Toiletteren: Knippen/scheren van oorharen

Vraag: Worden haren bij de oren weggeknipt of geschoren?

Uw antwoord: Nee

Waarde: Goed

Advies & tips: Niet toiletteren van tastharen
Het paard gebruikt zijn tastharen onder andere om voedsel te zoeken en zijn omgeving te 
verkennen, deze haren zijn dus zeer belangrijk voor het paard.
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