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SEDEREN, 
ECHT 

 NODIG?
Voor wie zijn paard bijvoorbeeld wil scheren, 
zijn er middelen om het paard rustiger te 
maken. Sederen kan bij wedstrijdpaarden een 
positieve  uitslag geven bij de controle op onge-
oorloofde middelen. En is sederen altijd nodig? 
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CONTROLE ONGEOORLOOFDE MIDDELEN
Er is een acepromazine-bevattend product geregis-

treerd voor ‘nooit meer te slachten paarden’. Dit pro-

duct is op dit moment vrij in de handel verkrijgbaar. 

Het nadeel van de werkzame stof acepromazine is 

dat het middel in de dopingcontrole problemen 

kan veroorzaken. Het wordt namelijk langzaam én 

onvoorspelbaar uitgescheiden en soms zijn paar-

den na 2-3 weken toch nog positief in de doping-

test. Incidenteel kan het middel leiden tot het niet 

meer op kunnen trekken van de penis.  

Detomidine is de tweede werkzame stof die als gel 

in de mond kan worden gegeven. Dit middel moet 

onder de tong worden gebracht, omdat het via het 

mondslijmvlies wordt opgenomen. Detomidine 

bevattende gel is verkrijgbaar via de dierenarts.  

Het middel is wat duurder dan acepromazine 

VETERINAIR

SCHEREN VAN HET HOOFD
Hoewel het tientallen jaren mode was om ook 
het hoofd zo kort mogelijk te scheren, wordt  
dat nu meer en meer losgelaten. Steeds meer 
paardenmensen erkennen dat het uitscheren van 
de oren en het afscheren van alle tastharen rond 
ogen en snoet niet wenselijk is. Er zijn op wed - 
strijden en keuringen nu gelukkig ook juryleden 
die er een opmerking over maken. De tastharen 
hebben immers een functie bij de bescherming 
van het hoofd en de haren in de oren voorkomen 
irritatie van de oren door kou of infecties. Vind je 
het echt nodig om iets aan de lange haren aan 
het hoofd te doen, verwijder dan alleen de echt 
uitstekende pluimen bij de oren en maak de 
tastharen alleen iets korter.

H
et loont de moeite om de eerste keer 

heel veel tijd uit te trekken voor het 

scheren, omdat zich dat later dubbel 

en dik terugbetaalt als het scheren 

steeds moeiteloos verloopt. Hetzelfde 

geldt voor paarden die bang zijn voor de smid. Als 

jij zorgt dat dingen als voeten optillen en wat langer 

op drie benen staan normaal zijn voor het paard, 

ben je al een heel eind. Bij paarden die bang zijn 

bij de smid kan de geur nog wel eens het probleem 

De eerste keer uitgebreid de tijd  
nemen voor het scheren betaalt zich  
later dubbel en dwars terug

zijn. Ook daar kun je een paard prima aan laten 

wennen. Veel geduld doet vaak al wonderen. Als je 

alle tijd voor het scheren neemt en gewoon begint 

met het paard eerst enkele dagen aan het geluid 

van de scheermachine te laten wennen, is al veel 

gewonnen. Veel paarden accepteren het geluid 

binnen enkele dagen, zeker als ze steeds iets 

 lekkers krijgen. Als je vervolgens eerst rustig het 

lichaam scheert en pas een dag later voorzichtig 

de benen en het hoofd, is er een goede kans dat 

sederen helemaal niet nodig is.

Het voordeel van het niet nodig zijn van sedatie is 

ook dat je geld bespaart en niet het risico loopt dat 

een paard dat gesedeerd is geweest, enkele dagen 

tot enkele weken geen wedstrijden mag lopen.

SEDATIEMIDDELEN
Als je toch je paard wat rustiger wilt maken (sede-

ren), welke mogelijkheden zijn er dan? Het paard 

kan een pasta of gel in de mond krijgen, of de 

dieren arts kan het dier inspuiten. Drie werkzame 

stoffen worden veel voor de sedatie van paarden 

gebruikt: acepromazine, detomidine en romifidine. 

Twee daarvan kunnen ook via de mond worden 

ingegeven: acepromazine en detomidine. 
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een huidprobleem.
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 bevattende producten, maar heeft een veel kortere 

uitscheidingstijd. Bij 10 onderzoekspaarden was het 

middel na 72 uur bij alle paarden uit het bloed en 

uit de urine verdwenen. Tel je hier 24 uur bij op  

om zeker te weten dat paarden die ‘langzame uit-

scheiders’ zijn ook vrij zijn, dan kun je na 4 dagen 

al weer ‘veilig’ op wedstrijd gaan.

NIET ONGEVAARLIJK
Wees er altijd alert op dat een gesedeerd paard 

toch nog ‘zomaar kan ontploffen’. Ook kunnen 

 paarden door de sedatie vaak wat minder goed 

hun evenwicht bewaren. Dit kan tot hele gevaarlijke 

situaties leiden. Kortom, het is de moeite waard om 

de tijd te nemen een paard rustig aan zaken die hij 

eng vindt te laten wennen en dan heb je dus hele-

maal geen sedatiemiddelen nodig.  
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