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SAMENVATTING 

Het dieet van het paard dient opgebouwd te zijn uit ruwvoer. Naargelang de energie- en 

proteïnebehoefte kan er aangevuld worden met krachtvoer. De focus in deze literatuurstudie ligt vooral 

op de mineralen, waarbij een onderscheid gemaakt kan worden tussen macro- en micromineralen. Tot 

de macromineralen behoren kalium, natrium, chloor, calcium, fosfor en magnesium. De 

micromineralen omvatten de overige mineralen. Kalium bevindt zich vooral intracellulair en heeft een 

functie in de vorming en overdracht van prikkels in spier- en zenuwcellen. Kalium is aanwezig in zowel 

ruwvoer als krachtvoer en hoeft daarom niet gesupplementeerd te worden. Natrium zorgt voor het op 

peil houden van de hoeveelheid extracellulaire vloeistof. Natrium kan bijkomend toegediend worden 

door middel van een liksteen of door een supplement via het voer. Calcium en fosfor hebben een 

belangrijke functie in de stevigheid van het skelet. Vooral in granen is de verhouding van calcium en 

fosfor erg ongunstig en hier moet rekening mee gehouden worden in het dieet. Magnesium heeft tal 

van functies in het lichaam en bij gezonde paarden worden zelden deficiënties waargenomen. 

Wanneer supplementatie toch nodig is, kan gebruik gemaakt worden van magnesiumsulfaat, -oxide of 

-carbonaat. Selenium is een antioxidant en heeft ook een functie in de werking van het immuunstelsel. 

Selenium is regelmatig onvoldoende in de voeding aanwezig en kan gesupplementeerd worden door 

toediening van seleniet, selenaat of organische seleniumgist. Koper en zink zijn belangrijke cofactoren 

van vele enzymes. Deze enzymes staan onder andere in voor de epithelisatie, de vorming van 

collageen en de maturatie van kraakbeen. Daarom worden ze in veel gevallen bijkomend toegediend 

onder verschillende vormen om de prevalentie van orthopedische ontwikkelingsstoornissen preventief 

te reduceren. Ijzer is een belangrijk element binnen de haemmolecule (myoglobine, haemoglobine), 

het cytochroom enzymcomplex en de catalase en peroxidase enzymes. De meeste voedingsbronnen 

zijn rijk aan ijzer en supplementatie is meestal niet nodig. De verschillende mineralen vertonen 

onderling tal van interacties, die de absorptie van de mineralen kunnen beïnvloeden. De belangrijkste 

interacties zijn deze tussen calcium, fosfor en magnesium en die tussen koper, zink en ijzer. 

Key words: Deficiency – Horse – Intoxication – Minerals – Supplements 
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INLEIDING 

Paarden hebben net als alle andere dieren een goed, uitgebalanceerd dieet nodig. Dit is nodig om aan 

de behoefte van verschillende nutriënten, zoals koolhydraten, vetten, eiwitten, vitaminen en mineralen 

te kunnen voldoen, maar ook om een goede werking van het spijsverteringsstelsel te behouden. Het 

voeder van paarden is op te delen in ruwvoer (hooi en gras) en krachtvoer (granen). Vooral ruwvoer is 

belangrijk voor de werking van het spijsverteringsstelsel (Anderson, 1998; Johnson en Duberstein, 

2010).  

Naast ruwvoer en granen zijn er vele commerciële krachtvoeders op de markt. Deze voeders zijn 

samengesteld aan de hand van de onderhoudsbehoeftes voor de verschillende nutriënten. Jonge 

paarden die volop groeien, drachtige of lacterende merries en paarden in training hebben behoefte 

aan een krachtvoer geschikt voor hun doelgroep. Indien zij dit niet krijgen toegediend, bestaat het 

risico op deficiënties (NRC, 1989). Tegenwoordig zijn er echter vele verschillende krachtvoeders, 

specifiek samengesteld voor de verschillende doelgroepen, waardoor de kans op deficiënties sterk 

verkleind kan worden.  

In het geval van krachtvoer als voedertype worden de concentraties van de aanwezige nutriënten 

onderzocht en waar nodig gesupplementeerd om een uniforme kwaliteit te leveren. De samenstelling 

van ruwvoer en de abundatie van de nutriënten is daarentegen sterk variabel in functie van de 

grondsoort, bemesting, weersomstandigheden en plantensoort. In bepaalde types ruwvoer zijn 

specifieke mineralen in lage concentraties aanwezig en wanneer planten erg snel groeien dalen ook 

de concentraties (uitgedrukt op basis van het versgewicht) van de aanwezige mineralen. Dit kan 

leiden tot deficiënties (Aleman 2008). Om deze deficiënties te vermijden kan geopteerd worden om 

naast ruwvoer ook krachtvoer te voeren of om bepaalde mineralen te supplementeren.  

Bij het supplementeren van mineralen moet echter wel aandacht worden besteed aan enkele zaken. 

In de eerste plaats is een correcte dosis van het deficiënte mineraal van belang om de kans op 

intoxicaties en ongewenste interacties met andere mineralen te voorkomen. Hierbij is kennis omtrent 

de biologische beschikbaarheid van het gesupplementeerde mineraal onontbeerlijk. Ook de vorm van 

toediening speelt hierbij een rol. Verder moet ook aandacht besteed worden aan de frequentie en het 

tijdstip van toediening (Van Saun). Om de supplementatie zo goed mogelijk af te stemmen op de 

gediagnosticeerde deficiënties en gerelateerde behoeftes is een voorafgaande bloedonderzoek bij elk 

individuel geval aangewezen. Anderzijds kan ook preventieve supplementatie aangewezen zijn. 

Daarom is het goed om op de hoogte te zijn van de prevalentie van bepaalde deficiënties, eventueel 

gelinkt aan bepaalde doelgroepen. Toch dient er voorzichtig omgesprongen te worden met 

supplementen in verband met mogelijke intoxicaties. 

In deze literatuurstudie wordt eerst aangehaald welke mineraaldeficiënties en -intoxicaties frequent 

voorkomen en welke de gerelateerde symptomen zijn. Verder wordt ook ingegaan op de praktische 

supplementatie van mineralen, waarbij de toedieningsvorm en de biologische beschikbaarheid van de 

verschillende supplementen aan bod komen. 
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1. HET BELANG VAN VOEDING BIJ PAARDEN 

1.1 BASIS VAN DE VOEDING VOOR HET PAARD  

Voor een goede werking van het spijsverteringsstelsel van het paard is het belangrijk dat het 

basisdieet uit voldoende ruwvoer bestaat. De aanwezige vezels houden immers de darmperistaltiek in 

werking en vertragen de darmtransit, zodat eventueel krachtvoer voldoende tijd heeft om verteerd te 

worden in de dunne darm. Hierbij wordt uitgegaan van een minimale hoeveelheid ruwvoer van 1% van 

het lichaamsgewicht van het paard op droge stof basis, maar dit mag ook 1,5 tot 2% zijn. Indien hooi 

gevoerd wordt, moet men er evenwel op letten dat het vrij is van stof en schimmel. Daarenboven is het 

ook belangrijk dat het hooi niet te laat geoogst wordt aangezien dan veel onverteerbaar lignine in het 

hooi aanwezig kan zijn (Johnson en Duberstein, 2010).  

De passagesnelheid in de dunne darm is afhankelijk van de hoeveelheid en textuur van het 

beschouwde voedsel. Voornamelijk bij grote maaltijden is de passagesnelheid hoog, doordat het 

paard slechts een kleine maag heeft. Ook krachtvoer in de vorm van pellets draagt bij tot een hoge 

passagesnelheid waardoor het voeder sneller in de dikke darm terechtkomt. Het is bijgevolg belangrijk 

om voldoende ruwvoer aan te bieden, aangezien hierdoor de darmtransit wordt afgeremd en 

voldoende tijd bestaat voor de digestie en absorptie van proteïnen, koolhydraten uit granen, mineralen 

en vitamines. Gras en hooi worden verteerd door de intestinale microbiota in het colon en caecum. 

Onverteerd krachtvoer wordt ook door deze microbiota gefermenteerd, waarbij veel lactaat en gas 

wordt gevormd in het cecum, wat tot koliek en laminitis kan leiden. Op basis van deze vaststellingen 

wordt aangeraden om nooit meer dan 4 kg krachtvoer per voederbeurt te geven. Optimaal is het 

verschaffen van meerdere, kleinere porties krachtvoer gedurende de hele dag (Anderson, 1998). 

Het dieet van een paard wordt echter best afgestemd op de specifieke noden van het individu, 

dewelke afhankelijk zijn van het ras, de leeftijd, het geslacht, de reproductiestatus en de 

trainingsintensiteit (Becvarova et al., 2009).  

Tabel 1. Dagelijkse energie- en eiwitbehoeftes van verschillende types paarden, telkens bepaald voor 
een paard met een gewicht van 500 kg (NRC, 1989) 

 Lichaamsgewicht 

(kg) 

Dagelijkse 

gewichtstoename (kg) 

Verteerbare 

energie (kg) 

Ruw eiwit  

(kg) 

Onderhoud 455  7,3 0,6 

Dracht 500  8,2-9,1 0,8-0,9 

Lactatie 500  10,9-12,7 1,0-1,4 

Training 500  9,5-15,0 0,8-1,3 

Veulen 4 m 175 0,86 6,4 0,7 

Veulen 6 m 215 0,64-0,86 6,8-7,7 0,8-0,9 

Jaarling 12 m 325 0,50-0,64 8,6-9,5 0,9 

Jaarling 18 m 365 0,36 9,1-12,3 0,9-1,2 

2-jarige 450 0,18 8,6-11,8 0,8-1,1 
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Tabel 2. Dagelijkse aangeraden nutriëntconcentraties op 90% droge stof basis (NRC, 1989) 

 Verteerbare 

energie (Mcal kg
-1

) 

Graan% Hooi% Ruw eiwit% 

Onderhoud 1,76 0 100 7,2 

Dracht 1,98-2,20 20-30 70-80 8,9-9,5 

Lactatie 2,20-2,41 35-50 50-65 10,0-12,0 

Training 2,20-2,65 35-65 35-65 8,8-10,3 

Veulen 4 m 2,76 70 30 13,1 

Veulen 6 m 2,76 70 30 13,1 

Jaarling 12 m 2,54 60 40 11,3 

Jaarling 18 m 2,31-2,43 45-50 50-55 10,1-10,8 

2-jarige 2,20-2,43 35-50 50-65 9,4-10,1 

Krachtvoeder bevatte 3,3 Mcal kg
-1

 en hooi 2,2 Mcal kg
-1

 droge stof 

Zo hebben paarden die zwaar getraind worden, fokmerries tijdens het laatste trimester van de dracht 

en tijdens de lactatie en groeiende paarden meer proteïnen nodig. Deze groep heeft 12-18% 

proteïnen nodig in het dieet in tegenstelling tot 8-12% voor paarden die geen groei doormaken 

(Johnson et Duberstein, 2010). Luzerne is een ruwvoer dat veel proteïnen bevat. Krachtvoer bevat 

soja en lijnzaad als grootste proteïnebronnen. (Anderson, 1998). 

Groeiende paarden, fokmerries en paarden in training hebben bovenop het ruwvoer vaak extra 

energie nodig. Paarden halen hun energie voornamelijk uit vetten en koolhydraten. Granen en 

commerciële krachtvoeders bevatten een hoog gehalte aan koolhydraten en zijn dus uitermate 

geschikt als energiebron. Voor langdurige, laag intensieve training zijn vetten uit bijvoorbeeld olie 

bruikbaar (Harris, 1997; Johnson en Duberstein, 2010). 

1.2 NUTRIËNTEN 

De nutriënten die het dieet van een paard bevatten betreffen koolhydraten, proteïnen, vetten, 

vitamines en mineralen (Johnson en Duberstein, 2010). 

1.2.1 Koolhydraten 

Koolhydraten vormen een belangrijke bron van energie voor het paard en zijn aanwezig in zowel 

kracht- als ruwvoer. In ruwvoer komen de koolhydraten vooral voor als fermenteerbare vezels, zoals 

cellulose, hemicellulose en pectines. Fermentatie en absorptie van koolhydraten afkomstig van 

ruwvoer gebeurt in het colon en caecum. Krachtvoer en granen bevatten hydrolyseerbare 

koolhydraten, zoals suikers en zetmeel. Hydrolyseerbare koolhydraten worden voornamelijk in de 

dunne darm verteerd en geabsorbeerd. Wanneer dit nog niet volledig is gebeurd bij aankomst in de 

dikke darm, worden ze hier gefermenteerd (Harris, 1997; Johnson en Duberstein, 2010).  
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1.2.2 Proteïnen 

Proteïnen zijn van belang voor de groei en het onderhoud van vele weefsels in het lichaam, zoals 

organen, spieren, kraakbeen, hoeven en haren. Proteïnen zijn voor het paard moeilijk om te zetten in 

energie en kunnen dus beter niet als energiebron beschouwd worden (Murray et al., 2000). 

Proteïnen worden in de dunne darm afgebroken tot aminozuren en zo opgenomen. Vervolgens 

worden de opgenomen aminozuren omgezet in andere aminozuren, die vereist zijn voor de synthese 

van nieuwe proteïnen. Een aantal aminozuren kunnen echter niet gesynthetiseerd worden door het 

lichaam zelf. Deze essentiële aminozuren worden dus louter via het voedsel aangeleverd en moeten 

dus in voldoende hoge concentraties in het dieet aanwezig zijn. Om de kwaliteit van het voeder te 

verhogen, worden deze essentiële aminozuren soms gesupplementeerd. Bij paarden is bijvoorbeeld 

lysine vaak in onvoldoende mate aanwezig in de voeding om te kunnen voldoen aan de behoeftes. 

Vandaar dat dit aminozuur vaak kunstmatig wordt toegevoegd aan het dieet met als gevolg dat minder 

proteïnes gevoerd moeten worden en minder overbodige stikstofverbindingen worden uitgescheiden 

via de urine. Deze verbindingen kunnen namelijk omgezet worden in ammoniak door bacteriën, 

aanwezig in de faeces, en zo luchtwegproblemen bij het paard veroorzaken (Anderson, 1998; 

Johnson en Duberstein, 2010).  

1.2.3 Lipiden 

Vetten zijn een goede en makkelijk verteerbare energiebron voor het paard en worden vooral verbruikt 

tijdens submaximale inspanningen. Voornamelijk voor endurancepaarden zijn vetten dus een goede 

energiebron. Sinds men heeft vastgesteld dat vetten zo goed worden verteerd door paarden, worden 

krachtvoeders dan ook vaak gesupplementeerd met 6 tot 12% vet. Een belangrijk bron van vet zijn 

granen, dewelke 2 tot 4% vet bevatten (Harris, 1997; Johnson en Duberstein, 2010).  

1.2.4 Vitamines  

Vitamines vervullen diverse functies in het lichaam en zijn dan ook vereist voor het doorgaan van vele 

reacties. Deze componenten zijn onder meer betrokken in antioxidatieve reacties, het 

calciummetabolisme, bloedstolling en de ondersteuning van hoeven, huid en haar. Tot de groep van 

de vitamines behoren zowel wateroplosbare (vitamine B) als vetoplosbare (vitamines A, E, K en D). Bij 

opname van een overmaat aan wateroplosbare vitamines, worden deze uitgescheiden via de urine. 

Vetoplosbare vitamines worden echter opgeslagen in het vetweefsel van het lichaam en kunnen aldus 

in hoge dosis toxisch zijn (Johnson en Duberstein, 2010).  

Vitamine C en E hebben een rol als antioxidant, biotine zorgt bijvoorbeeld voor sterke hoeven, 

vitamine D heeft een rol in het calciummetabolisme en vitamine K is terug te vinden in de 

stollingscascade (Johnson en Duberstein, 2010). 

Vitamine E is in voldoende mate aanwezig in gras, maar gaat sterk verloren tijdens de productie van 

hooi (Van Saun).  



6 
 

1.2.5 Mineralen 

Mineralen hebben net als vitamines vele en uiteenlopende functies. Een aantal belangrijke functies 

betreffen de steunfunctie van calcium en fosfor in beenderen, het regelen van de hoeveelheid 

extracellulaire vloeistof door natrium en de functie van ijzer in de haemmolecule. Velen zijn heel 

beperkt aanwezig, maar veroorzaken wel ziektes wanneer de concentraties in het lichaam te laag zijn. 

De mineralen die aan zo’n lage concentraties in het lichaam aanwezig zijn noemt men 

micromineralen. Dit zijn alle mineralen, behalve natrium, kalium, chloor, calcium, fosfor en 

magnesium. Deze laatste zijn de macromineralen. In het kader van deze literatuurstudie wordt er in 

het volgende hoofdstuk dieper in gegaan op de functies van mineralen (Kienzle en Zorn, 2006).  

2. FUNCTIES, DEFICIËNTIES EN INTOXICATIES VAN MINERALEN 

2.1 KALIUM 

Negentig % van het kaliumgehalte in het lichaam bevindt zich intracellulair. Het meeste kalium situeert 

zich in de spiercellen en oefent daar zijn voornaamste functie uit. Door middel van Na-K-ATPase 

pompen wordt kalium in de cel gehouden en zorgt kalium voor een constante rustmembraanpotentiaal 

in spier- en zenuwcellen. Ook na een actiepotentiaal, die zorgt voor contractie van spieren of het 

prikkelen van een zenuw, zorgt de terugvloei van kalium in de cel voor de repolarisatie. Een 

actiepotentiaal komt tot stand na een stimulus van een neurotransmitter, die zorgt voor een influx van 

natrium. Hierdoor stijgt de membraanpotentiaal. Wanneer de membraanpotentiaal maximaal is, sluit 

het natriumkanaal en opent het kaliumkanaal, waardoor de membraanpotentiaal weer daalt tot zijn 

oorspronkelijke spanning (McCutcheon, 2001; Sibernagyl en Despopoulos, 2005). Dit is schematisch 

zichtbaar in de onderstaande figuur. 

 

Fig. 1: Actiepotentiaal (1) en ionengeleidingsvermogen (2) van kalium en natrium in zenuw- en 

skeletspier (uit Sibernagyl en Despopoulos, 2005) 
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Kalium wordt geabsorbeerd in het proximale deel van het colon. De absorptie van dit mineraal gebeurt 

aan de hand van diffusie, aangezien de concentratie in het bloed lager is dan in de darm. De 

uitscheiding van kalium gebeurt voornamelijk via urine, maar via faeces en zweet (1,6 g L
-1 

) gaan ook 

kleine hoeveelheden verloren. Een normale plasmaconcentratie bedraagt 2,4 tot 4,7 mmol L
-1

 

(McCutcheon, 2001; Frape, 2004; Cunningham en Klein, 2007). 

Deficiënties ontstaan door een te lage opname of een verhoogd verlies van dit mineraal waardoor de 

kaliumbehoeftes bijgevolg niet kunnen worden ingevuld. Aangezien de kaliumconcentratie in ruwvoer 

tot vijf maal hoger is ten opzichte van krachtvoer (granen) kan een kaliumdeficiëntie ontstaan als te 

weinig ruwvoer wordt gevoederd (McCutcheon, 2001 citeert Lewis, 1995). Anderzijds kan een 

deficiëntie ook ontstaan door een te sterk verlies van kalium bij diarree, zweet, overmatig gebruik van 

furosemide (vochtafdrijvend middel) of bij een natriumtekort. Een tekort aan natrium veroorzaakt 

immers een verhoogde vrijstelling van het mineralocorticoïde aldosteron door de bijnier wat leidt tot 

een verhoogde natriumretentie in de nier alsook een verhoogde kaliumuitscheiding (McCutcheon, 

2001; Cunningham en Klein, 2007).  

De onderhoudsbehoefte volgens het National Research Council (Nationale Onderzoeksraad) bedraagt 

28 mg kg
-1

 lichaamsgewicht dag
-1

 (NRC, 1989).  

Een milde hypokaliëmie kan symptoomloos blijven of zich uiten in spierzwakte, verminderde gastro-

intestinale motiliteit, verminderde voeder- en wateropname en gewichtsverlies. Wanneer de 

hypokaliëmie ernstigere vormen aanneemt kan ook de ademhaling verzwakken (Borer en Corly, 

2006). 

Een te hoge kaliumconcentratie in het bloed is ook schadelijk voor het paard. Ook in dit geval is er 

sprake van spierzwakte, maar ook ulceraties in het gastro-intestinaal stelsel en een verminderde 

hartspieractiviteit kunnen optreden. Hierdoor ontstaat bradycardie en een verhoogd risico op 

ventriculaire fibrillatie en een hartstilstand (Schaer, 1999; Murray et al., 2000; Borer en Corly, 2006). 

Hyperkaliemie wordt regelmatig vastgesteld door een ruptuur van de urineblaas bij neonatale 

hengstveulens (Kablack et al., 2000). 

2.2 NATRIUM 

Natrium is een extracellulair kation, die de osmolariteit van de extracellulaire vloeistof bepaalt.  

Vijfenveertig % van het natrium bevindt zich in het extracellulaire vocht, 15% bevindt zich in het 

intracellulaire vocht en 50% is ingebouwd in de matrix van het skelet (McCutcheon, 2001). Een 

normale plasmaconcentratie bedraagt 132 tot 144 mmol L
-1

 (Lavoie en Hinchcliff, 2008). 

De absorptie van natrium gebeurt in de dikke darm door middel van een actief proces. De excretie 

gebeurt via de nier, maar ook via transpiratie (3,1 g L
-1

) wordt natrium uitgescheiden. De homeostase 

van natrium en de osmolariteit van de extracellulaire vloeistoffen wordt gereguleerd door het renine-

angiotensine-aldosteron systeem. Dit is een negatief feedback systeem beginnend bij osmosensoren 

in de hypothalamus en verder verlopend langs verschillende steroïdale stoffen, eindigend bij een 
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verhoogde of verlaagde secretie van aldosteron. Aldesteron heeft, zoals reeds eerder aangehaald, 

een regulerende werking op de natriumretentie in de nier (Frape, 2004; Sibernagyl en Despopoulos, 

2005; Harris, 2008). In onderstaande figuur wordt negatief feedback systeem schematisch 

voorgesteld. 

  
Fig. 2: Renine-angiotensine-aldosteron systeem (uit Cunningham en Klein, 2007) 

Natrium is normaal in voldoende mate aanwezig in het dieet van het paard, aangezien dit mineraal 

zowel in ruwvoer als granen voorkomt. Granen bevatten 0,5 tot 1% natrium (Anderson, 1998). 

Ruwvoer bevat meer natrium dan granen (Frape, 2004). Het risico op deficiëntie is het grootst tijdens 

de lactatie en bij zware trainingen met hevig zweten. Ziektes die tot een natriumtekort kunnen leiden 

zijn darmobstructies, enteritis of nierinsufficiëntie. Symptomen van een natriumdeficiëntie zijn een 

verminderde voedselopname, dehydratatie, gewichtsverlies, obstipatie, likken, pica, spiertremoren en 

verminderde prestaties (McCutcheon, 2001; Frape, 2004). 

De onderhoudsbehoefte aan natrium bedraagt 0,1% van het totale dieet op droge stof basis (NRC, 

1989). 

2.3 CALCIUM 

Calcium is een belangrijke bouwstof van het skelet waabij bijna 99% van het calcium wordt ingebouwd 

in hydroxyapatiet kristallen voor de stevigheid van de beenderen. Daarnaast wordt calcium ook 

aangetroffen in zachte weefsels en in het bloed. Calcium bevindt zich o.a. in het celmembraan, de 

mitochondriën, het endoplasmatisch reticulum en de extracellulaire vloeistof (Rosol en Capen, 1997; 

Toribio, 2011). Contracties van skeletspieren, gladde spieren en hartspieren worden veroorzaakt door 

actiepotentialen, die ervoor zorgen dat grote hoeveelheden calcium worden vrijgesteld vanuit het 
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endoplasmatisch reticulum. Het vrijgestelde calcium bindt zich aan troponine C bij dwarsgestreepte 

spieren en aan calmoduline bij gladde spieren. Na de contractie wordt het calcium via de ATPase 

terug naar het endoplasmatisch reticulum gevoerd (Sibernagyl en Despopoulos, 2005).  

De opname van calcium vindt plaats in de dunne darm. Calcium gaat verloren via urine, faeces, melk, 

zweet en bij drachtige dieren krijgt de foetus ook calcium van de merrie. Hormonen en vitaminen 

regelen via de opname en uitscheiding van calcium de concentratie in het bloed. Bij een verlaging van 

de concentratie in het bloed wordt het parathyroïdhormoon (PTH) gesecreteerd door de bijschildklier. 

Dit PTH zorgt voor een verhoging van de botafbraak door osteoclasten en een vermindering van de 

botaanmaak, een verhoging van de reabsorptie in de nier en een toename in de vitamine D secretie. 

Vitamine D zorgt voor een verhoogde absorptie vanuit de darm, een verhoogde reabsorptie uit de nier 

en een verhoging van de botafbraak. PTH wordt beïnvloed door de calcium- en magnesium 

concentratie in het bloed, maar de gevoeligheid voor magnesium is lager dan voor calcium. 

Calcitonine is een hormoon dat door de schildklier wordt geproduceerd en bij een hoge 

bloedconcentratie van calcium gesecreteerd wordt. Calcitonine inhibeert de osteoclasten, stimuleert 

de excretie via de nieren en vermindert de absorptie in het spijsverteringsstelsel. De calcitonine-

secretie wordt bepaald door de calciumconcentratie in het bloed en door de concentratie aan 

spijsverteringshormonen. Gastrine, cholecystokinine, secretine en glucan stimuleren de vrijstelling van 

calcitonine waardoor ook na een maaltijd de calciumspiegel stabiel blijft (Cunningham en Klein, 2007). 

In het bloed is calcium geïoniseerd of is het gebonden aan eiwit, bicarbonaat, fosfaat en lactaat 

(Toribio, 2011). De totale serumconcentratie van calcium bedraagt 2,9 tot 3,5 mmol L
-1

, terwijl de 

concentratie van het geïoniseerde calcium 1,5 tot 1,8 mmol L
-1

 bedraagt (Berlin en Aroch, 2009). Een 

te lage calciumconcentratie in het serum wordt snel gecorrigeerd onder invloed van PTH en vitamine 

D. Daardoor geeft de serumconcentratie geen goed beeld van het werkelijke calciumgehalte in het 

lichaam. Indien geen afwijkende calciumconcentratie wordt gevonden in het serum, maar wel een  

calciumdeficiëntie wordt vermoed, wordt aangeraden om de concentratie vitamine D en PTH te 

bepalen (Becvarova et al., 2009). 

De onderhoudsbehoefte voor calcium werd door het NRC (1989) vastgelegd op 40 mg kg
-1

 dag
-1

.  

Hypocalcemie ontstaat niet snel door een nutritioneel tekort, maar kan wel ontstaan door metabole 

alkalose. De actieve calciumfractie is tenslotte de geïoniseerde. Deze metabole alkalose kan ontstaan 

na een zware inspanning. De symptomen zijn stijfheid met tetanische krampen, ongecoördineerde 

bewegingen, de “hik”, ileus en soms zelfs het onvermogen om te staan. De behandeling hiervan 

bestaat uit een intraveneuze toediening van 50 tot 100 mmol calciumchloride of calciumgluconaat 

opgelost in 1 L infuusvloeistof. Dit moet goed gemonitord worden om hartritmestoornissen op tijd te 

detecteren (Toribio, 2011).  

Oorzaken van hypercalcemie kunnen primaire hyperparathyroïdie, hypervitaminose D en maligne-

tumoren zijn (Toribio, 2011). Bij hypercalcemie ontstaan er verkalkingen in normaal zachte weefsels, 

waaronder de nier, met nierinsufficiëntie tot gevolg. Daarnaast kunnen ook hartritmestoornissen 

ontstaan bij een verhoogde calciumconcentratie in het bloed (Silbernagl en Despopoulos, 2005). 
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2.4 FOSFOR 

Fosfor is, net als calcium, ingebouwd in hydroxyapatiet. De verhouding Ca:P in de beenderen 

bedraagt 2:1. Procentueel zit er meer fosfor in de zachte weefsels, dan calcium. Daardoor is de 

verhouding Ca:P in het hele lichaam 1,7:1 (Frape, 2004). Fosfor speelt in veel reacties in het lichaam 

een rol, onder andere in de spiercontractie, activiteit van enzymen, transport van mineralen en 

zuurstof, gentranscriptie en in het metabolisme van eiwitten, koolhydraten en vetten (Toribio, 2011).  

De onderhoudsbehoefte van fosfor bedraagt 28 mg kg
-1

 dag
-1

  (NRC, 1989). De serumconcentraties 

voor fosfor kunnen sterk schommelen en variëren tussen 0,5 en 3,4 mmol L
-1

  (Frape, 2004). Door de 

sterke schommelingen is het belangrijk om bij de interpretatie ook naar de calciumserumconcentratie 

te kijken. Hierbij betreft het echter alleen de anorganische fractie, aangezien de organische fractie in 

moleculen is ingebouwd of aan eiwitten is gebonden. De anorganische fractie bevat de geïoniseerde 

fosfor en de fosfor gebonden aan kationen (Toribio, 2011). 

Fosfor wordt voornamelijk opgenomen vanuit het colon (Frape, 2004) en uitgescheiden door de nieren 

(Silbernagl en Despopoulos, 2005). De homeostase van dit mineraal gebeurt door dezelfde hormonen 

als bij calcium, voornamelijk PTH. PTH wordt zelf niet door fosfor beïnvloed, maar zorgt wel voor een 

verminderde reabsorptie van fosfor in de nieren.  

Fosfordeficiëntie is zeer zeldzaam bij het paard (Kienzle en Zorn, 2006). Deficiënties worden enkel 

beschreven bij een aantal ziektes, zoals nierinsufficiëntie, hyperparathyroïdie en tumoren die 

fosfatonines produceren. Fosfatonines hebben een vergelijkbare werking als PTH. Het enige 

symptoom dat zeker het gevolg is van hypofosfatemie is pica (Toribio, 2011). 

Een ziekte die ontstaat door een te hoog gehalte aan fosfor in het dieet is nutritioneel secundaire 

hyperparathyroïdie. Dit kan ontstaan bij een P:Ca verhouding van 3:1 of meer. Een andere benaming 

is ook wel molenaarsziekte, omdat het gezien wordt bij paarden die vooral granen eten. Granen 

bevatten namelijk veel fosfor. Fosfor zorgt voor een minder goede calciumopname en ook oxalaten in 

het dieet zorgen voor een mindere calciumopname (Krook en Lowe, 1964). Het hoge fosforgehalte en 

lage calciumgehalte in het dieet zorgt voor een verhoogde PTH secretie. PTH zorgt voor afbraak van 

het bot om de calciumspiegel in het bloed op peil te houden. Symptomen van acute hypocalcemie 

doen zich daardoor niet voor, maar de reserves in de beenderen worden wel sterk uitgeput. Wanneer 

deze verhoogde PTH secretie een tijdje aanhoudt, ontstaat er osteomalacie bij volwassen paarden en 

rachitis bij groeiende paarden. Symptomen hiervan zijn een “rubber jaw” met eventueel moeite om te 

eten, stridor en traanvloei, maar ook standafwijkingen met manken en stijfheid tot gevolg kunnen 

optreden (Kienzle en Zorn, 2006; Toribio, 2011). 

2.5 MAGNESIUM 

Magnesium is vereist voor een aantal energiebenodigde reacties, zoals de werking van ionenpompen, 

glycolyse en oxidatieve fosforylatie, en de synthese van nucleïnezuren en proteïnes (Stewart, 2011). 

Daarenboven functioneert magnesium ook als cofactor in talrijke enzymen (Frape, 2004). 
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Extracellulair magnesium remt ook de vrijstelling van calcium in het cytoplasma van het 

presynaptische uiteinde van zenuwen na een actiepotentiaal en daarmee ook de 

neurotransmitteruitstorting (Silbernagl en Despopoulos, 2005). Het grootste aandeel magnesium 

(60%) is ingebouwd in het hydroxyapatiet van de beenderen. Van al het magnesium in de beenderen 

is nog 30% snel mobiliseerbaar en kan getransporteerd worden naar de kleine hoeveelheid 

magnesium in de extracellulaire vloeistoffen (Stewart, 2011). In het bloed komt magnesium in de 

geïoniseerde vorm voor (60%), is het gebonden aan proteïnen (30%) of is het aanwezig als 

magnesiumzout (10%). Rode bloedcellen (RBC) bevatten veel magnesium waardoor bij hemolyse de 

magnesiumconcentratie in het bloed sterk kan stijgen (Stewart et al., 2004). De totale 

serumconcentratie bedraagt 0,62 tot 0,95 mmol L
-1

  en de geïoniseerde fractie in het serum bedraagt 

0,42 tot 0,59 mmol L
-1

  (Berlin en Aroch, 2009).  

De absorptie van magnesium gebeurt vooral in het jejunum en ileum, maar ook in de dikke darm wordt 

nog een kleine hoeveelheid geresorbeerd (Hintz en Schryver, 1972). Uitscheiding van het betreffende 

mineraal gebeurt voornamelijk via de nieren. De reabsorptie van magnesium in de nier wordt niet 

precies geregeld, maar wel gestimuleerd door PTH, anti-diuretisch hormoon (ADH), aldosteron, 

insuline en beta-adrenerge agonisten (Toribio, 2010). 

De onderhoudsbehoefte bedraagt 13 mg kg
-1

 dag
-1

 volgens Hintz & Schryver (1972) en 15 mg kg
-1

 

dag
-1

 volgens het NRC (1989). Luzerne, bietenpulp en melasse afkomstig van suikerbieten zijn goede 

bronnen van magnesium (Frape, 2004). 

Klinische hypomagnesiëmie is erg zeldzaam bij gezonde paarden. Symptomen hiervan zijn 

verminderde eetlust, stress, zweten, spiertremoren, tachypnee, convulsies en degeneratie van de 

hart- en skeletspieren. Subklinische hypomagnesiëmie komt echter wel regelmatig voor bij ernstig 

zieke paarden. In dat geval worden geen op zichzelf staande symptomen waargenomen, maar 

worden wel systemische ontstekingsreacties en de reactie op endotoxines versterkt, wat kan leiden tot 

ileus, aritmieën, hypokaliëmie en hypocalcemie (Stewart, 2011). 

Hypermagnesiëmie komt vooral voor door overmatige toediening van magnesium of door 

supplementatie aan een paard met nierinsufficiëntie. Deze paarden zijn immers niet meer in staat om 

het te veel aan magnesium uit te scheiden via de urine. Symptomen die kunnen optreden zijn agitatie, 

zweten, spiertremoren, gevolgd door decubitus met paralyse- en shockverschijnselen (Stewart, 2011).  

2.6 SELENIUM EN VITAMINE E 

De belangrijkste rol van selenium kan gerelateerd worden aan antioxidatieve mechanismes. Selenium 

is immers ingebouwd in glutathion peroxidase, een belangrijk antioxidatief enzyme. Glutathione 

peroxidase vormt peroxides om tot onschadelijke alcoholen. Peroxides kunnen gevormd worden bij 

oxidatieve stress, die bijvoorbeeld ontstaat tijdens inspanning. Accumulatie van peroxides kan leiden 

tot de vorming van vrije radicalen, die celmembranen kunnen aantasten (Murray et al., 2000). 

Selenium is ook ingebouwd in 1,5-iodothyronine deiodinase, dat zorgt voor de omzetting van het 

inactieve triiodothyronine (T3) naar het actieve thyroxine (T4) (Arthur et al., 1990). Frape (2004) citeert 
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Janicki et al. (2001) dat seleniumsupplementatie (3 mg dag
-1

) aan fokmerries zou leiden tot hogere 

concentraties in plasma, colostrum en melk wat eventueel zou kunnen leiden tot een verhoogde B-cel 

proliferatie in veulens. Ook de concentratie van IgG in het bloed van veulens op 2,4 en 8 weken 

ouderdom is hoger, dan merries die maar 1 mg dag
-1

 gevoerd kregen (Janicki et al., 2000). Dit zou 

wijzen op een immunomodulerende rol van selenium.  

Selenium en vitamine E versterken elkaar in hun defensieve functie tegen lipidenperoxidatie. 

Selenium zorgt voor een normale werking van de exocriene pancreas, die instaat voor de productie 

van verteringsenzymen, dieervoor zorgen dat vetten opgenomen kunnen worden. Vitamine E is een 

vetoplosbaar vitamine en wordt dus via het vet opgenomen. Vitamine E zou er ook voor zorgen dat er 

minder selenium wordt uitgescheiden. Vitamine E beschermt polyonverzadigde vetzuren in 

membraanfosfolipiden tegen peroxidatie (Murray et al., 2000). 

De concentratie aan selenium in het ruwvoer is sterk afhankelijk van de grond en streek waar het op 

verbouwd werd. Vers ruwvoer is een rijke bron aan vitamine E, terwijl door inkuiling vitamine E 

verloren gaat (Muirhead et al., 2010). Snelgroeiende en sterk bemeste planten bevatten vaak lage 

gehaltes selenium. In het bijzonder zwavelbevattende meststof zorgt voor een lagere opname van 

selenium door de plant (Aleman, 2008). 

Selenium kan gemeten worden in serum, plasma of bij voorkeur in vol bloed (Becvarova et al., 2009). 

Vitamine E concentraties in plasma bedragen 1,5 tot 5 mg L
-1

. Alfa-tocopherol is een component van 

vitamine E en een goede indicator voor de hoeveelheid vitamine E in het lichaam. De hoeveelheid 

alfa-tocopherol schommelt wel in het serum, waardoor geadviseerd wordt om minimaal 3 stalen te 

nemen op opeenvolgende dagen (Becvarova et al., 2009). Vitamine E wordt opgeslagen in het 

vetweefsel, waardoor de concentraties in de vetreserves van het lichaam hoger zijn (Frape, 2004). De 

onderhoudsbehoefte voor selenium bedraagt 0,1 mg kg
-1

 voeder op droge stof basis per dag. 

Aangezien selenium toxisch kan zijn, is er ook een maximum hoeveelheid om te supplementeren (2 

mg kg
-1

 voeder dag
-1

). Voor vitamine E bedraagt de onderhoudsbehoefte 50 internationale eenheden 

(IU) per kg voer per dag (NRC, 1989). 

Seleniumdeficiëntie kan acuut of subacute symptomen opleveren. Het wordt vooral waargenomen bij 

veulens, maar kan ook voorkomen bij volwassen paarden. Bij veulens kan de deficiëntie ook ontstaan 

doordat de merrie tijdens de dracht deficiënt was voor selenium waardoor het veulen geen reserves 

voor dit mineraal heeft meegekregen.(Aleman, 2008). Aleman (2008) citeert Lofstedt (1997) over de 

symptomen die gezien worden bij acute en subacute “white muscle disease”. Bij peracute ziekte 

worden decubitus, tachypnee, dyspnee, spierpijn, aritmieën en plotse dood waargenomen. Bij 

subacute ziekte worden spierzwakte, spiertrillingen, stijve en harde spieren, spierpijn, lethargie, 

dysfagie, speekselen en een verminderde zuigreflex beschreven. 

Bij een toxische dosis tussen  2 en 5 mg kg
-1

 voer ontstaat er accumulatie van selenium in het lichaam 

met een chronische intoxicatie tot gevolg. Dit leidt tot symptomen zoals haarverlies van manen en 

staart, manken, standafwijkingen bij veulens en anorexie (Frape, 2004). Pagan (2000) citeert 
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Rosenfeld & Beath (1964) dat acute intoxicatie neurologische verschijnselen (“head pressing”), 

zweten, abdominale pijn, koliek, diarree, verhoogde hart- en ademfrequenties kan veroorzaken. 

2.7 KOPER 

Pagan (2000) en Jackson (1997) schrijven dat koper essentieel is voor de werking van enzymen, 

betrokken in de synthese en het onderhoud van elastisch weefsel, de mobilisatie van opgeslagen 

ijzer, het behoud van de integriteit van de mitochondriën en de detoxificatie van superoxide. Koper is 

een cofactor voor lysyl oxidase, wat een functie heeft in de collageensynthese en de vorming en 

maturatie van kraakbeen. Koper is ook betrokken bij de vorming van hemoglobine. Zeventig % van het 

circulerende koper komt voor als acute fase proteïne ceruloplasmine. Ceruloplasmine zorgt voor de 

oxidatie van ferro (Fe
2+

) naar ferri (Fe
3+

), zodat ferri vervolgens gebonden en getransporteerd kan 

worden op ferritine (Davis, 1980).  

Koper wordt geabsorbeerd door de darm en uitgescheiden via zweet, faeces en urine. De fractie die 

via de faeces wordt uitgescheiden is grotendeels afkomstig van de gal (Cymbaluk et al., 1981). Zweet 

bevat ook koper waarbij de concentratie maximaal 4 mg L
-1

 bedraagt (Jackson, 1997). Homeostase 

van het kopergehalte in het lichaam gebeurt voornamelijk ter hoogte van de lever. In de lever wordt de 

opslag en excretie van koper geregeld en vindt de synthese van ceruloplasmine plaats (Evans, 1973).  

De dagelijkse onderhoudsbehoefte voor koper is minimaal 10 mg kg
-1

 voer op droge stof basis (NRC, 

1989). Voor groei is er koper nodig, dus fokmerries en jonge paarden hebben meer koper nodig dan 

de onderhoudsbehoefte (Pagan, 2000). Paarden zijn, in tegenstelling tot schapen, niet erg gevoelig 

voor koperintoxicatie en kunnen kopergehaltes tot 791 mg kg
-1

 koper in hun voeding verdragen (Smith 

et al., 1975).  

Symptomen die zich voordoen bij een koperdeficiëntie zijn anemie, bloedingen, kraakbeenschade, 

verminderde osteoblastenactiviteit en verminderde Cu-Zn superoxide dismutase activiteit van de 

leukocyten en thrombocyten. Er ontstaat epifyseale zwelling, stijfheid en manken. De 

kraakbeenschade ontstaat doordat er bij een te lage Cu spiegel minder crosslinking is tussen de 

verschillende collageenvezels (Frape, 2004). 

De koperspiegel in het lichaam kan gemeten worden op verschillende manieren, maar deze metingen 

zijn volgens verschillende auteurs niet allemaal even nauwkeurig. Volgens Jeffcott & Davies (1998) 

zijn de hoeveelheid koper en ceruloplasmine in het plasma geen goede indicatoren. De 

koperconcentratie in de lever zou accurater zijn (Pearce et al., 1998b). Wanneer koper toch gemeten 

wordt in het bloed kan dit in plasma of serum gebeuren (Becvarova et al., 2009). De 

plasmaconcentratie van koper schommelt tussen 8 en 35 µmol L
-1

 (Frape, 2004). 

2.8 ZINK 

Zink is nodig voor de werking van een groot aantal enzymen. Dit mineraal wordt ofwel ingebouwd in 

sommige enzymen of fungeert als cofactor. Voorbeelden van enzymes met ingebouwde zinkatomen 

zijn alcohol dehydrogenase, carbonaatanhydrase en carboxypeptidase. Zink beïnvloedt ook de 
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werking van het immuunsysteem, meer bepaald via de organisatie van de T-helpercellen en de 

cytokine-secretie. De meest bekende functie van zink betreft waarschijnlijk het behoud van 

epitheelintegriteit en keratogenesis. Ongeveer de helft van alle zink zit opgeslagen in de spieren 

(Jackson, 1997; Frape, 2004).  

Zink kan bepaald worden in serum en plasma (Becvarova et al., 2009). Via zweet gaat ongeveer 20 

mg L
-1

 zink verloren (Jackson, 1997). De onderhoudsbehoefte voor zink bedraagt 40 mg kg
-1

 droge 

stof voeding. Groeiende paarden hebben echter een sterk hogere behoefte aan zink (NRC, 1989).  

Klinische zinkdeficiënties werden volgens Kienzle & Zorn (2006) niet beschreven bij paarden. De 

symptomen, die werden waargenomen bij experimentele deficiëntie of andere dieren, zijn anorexie, 

verminderde groei, huidlesies en een verminderde werking van somatomedine. Somatomedine heeft 

een rol in het insulinemetabolisme en de kraakbeengroei (Jackson, 1997; Frape, 2004; Silberganyl en 

Despopoulus, 2005). 

De maximale toelaatbare dosis is 500 mg kg
-1

 droge stof voeding. Wanneer er meer gevoerd wordt, 

zullen tekenen van intoxicatie zichtbaar worden. Door een overmaat aan zink wordt er minder koper 

geabsorbeerd. De symptomen van een zinkintoxicatie komen dus overeen met de symptomen bij 

koperdeficiëntie (NRC, 1989; Frape, 2004). 

2.9 IJZER 

Ijzer is een belangrijk element binnen de haemmolecule (myoglobine, haemoglobine), het cytochroom-

enzymcomplex en de catalase en peroxidase enzymes (Jackson , 1997). De opname van ijzer gebeurt 

via het proximale deel van de dunne darm (Testa, 2002). Ijzer afkomstig van de haemfunctie uit de 

rode bloedcellen wordt gerecycleerd, waardoor er weinig uitscheiding van ijzer is. Wanneer veel ijzer 

in de faeces aanwezig is, is dit meestal afkomstig van een overmaat in de voeding, die niet werd 

geabsorbeerd (Jackson, 1997). De onderhoudsbehoefte voor ijzer bedraagt 40 mg kg
-1

 droge stof 

voeding (NRC, 1989).  

De meeste voedingsbronnen zijn rijk aan ijzer, hoewel in ruwvoer meer ijzer aanwezig is dan in 

krachtvoer (granen) (Jackson, 1997). In melk is een lagere concentratie ijzer aanwezig, maar veulens 

worden geboren met een voldoende reserve aan ijzer, opgeslagen in hun lever. Zodra de veulens 

gaan grazen worden deze reserves opnieuw aangevuld (Frape, 2004). Doordat de meeste voeding 

voldoende ijzer bevat, is de kans op deficiënties bij gezonde paarden ontbrekend. Tekorten kunnen 

echter wel optreden na bloedverlies door zware parasitaire infecties, longbloeding bij zware 

inspanningen of een maagulcus. Deficiënties uiten zich voornamelijk als hypochrome, microcytaire 

anemie (Pagan, 2000).  

Het ijzergehalte in het lichaam is het best te beoordelen door meting van de ferritineconcentratie in het 

serum. Normaal bedraagt de concentratie aan ferritine 100 tot 200 µg L
-1

 plasma (Frape, 2004).  
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3. INTERACTIES TUSSEN MINERALEN 

3.1 CALCIUM, FOSFOR EN MAGNESIUM 

Calcium, fosfor en magnesium beïnvloeden onderling elkaars biobeschikbaarheid, maar ook oxalaten 

en phytaten in de voeding spelen een belangrijke rol met betrekking tot de absorptie van de 

betreffende mineralen. Oxalaten, sterk aanwezig in tropische grassen, kunnen een covalente binding 

vormen met magnesium en calcium waardoor deze niet meer biobeschikbaar zijn. Phytaten zijn 

aanwezig in granen en binden zowel calcium, fosfaat als magnesium, waardoor de 

biobeschikbaarheid eveneens afneemt. Het aandeel calcium, dat vanuit de voeding wordt 

opgenomen, is afhankelijk van de leeftijd van het paard, de hoeveelheid vitamine D in het lichaam en 

de hoeveelheid phytaat, oxalaten en fosfor in de voeding (Frape, 2004). Bij magnesium is de opname 

afhankelijk van de hoeveelheid vezels, vetzuren, oxalaten en fosfor in de voeding en in mindere mate 

van de concentratie aan phytaten, calcium en aluminium (Hintz en Schryver, 1972). Wanneer er 

excessieve hoeveelheden fosfor in de voeding zitten, wordt minder calcium en magnesium 

opgenomen. Magnesium heeft geen invloed op de opname van fosfor, maar wel op de absorptie van 

calcium. Er is sprake van een bifasische respons, want zowel bij lage als hoge 

magnesiumconcentraties stijgt de calciumabsorptie. Een hoge calciumconcentratie in het dieet kan 

leiden tot een verminderde opname van magnesium en kan bijgevolg resulteren in  

magnesiumdeficiëntie (Hintz en Schryver, 1973).  

3.2 KOPER, ZINK EN IJZER 

Koper, zink en ijzer beïnvloeden elkaars biologische beschikbaarheid doordat competitie optreedt bij 

de opname van deze micromineralen. Daarnaast is koper bijvoorbeeld ook nodig voor de 

metabolisatie van ijzer. Wanneer te weinig koper in het lichaam aanwezig is, zal er zich ook een 

anemie ontwikkelen. Dit omdat ijzer dan opgeslagen blijft in de mucosacellen van de darm en in de 

lever. Bij een overmaat aan koper doen zich echter ook problemen voor, doordat transferrine liever 

koper bindt dan ijzer (El-Shobaki en Rummel, 1979). 

Ook zink bindt op transferrine en gaat daarvoor in competitie met ijzer. Nadat koper is gebonden op 

transferrine wordt het verder getransporteerd door te binden op metallothionine. Ter hoogte van 

metallothionine gaan zink en koper met elkaar in competitie, in het voordeel van zink. Deze interactie 

is echter van gering belang (Davis, 1980).  

Toch hebben volgens DeGoey et al. (1971) zink en ijzer ook een effect op de koperabsorptie. Uit hun 

onderzoek bleek dat de opslag van koper in de lever verminderde, wanneer de gehaltes aan zink en 

ijzer in het dieet verhoogd worden.  

De aangehaalde interacties worden vooral waargenomen wanneer één van de micromineralen in 

grote overmaat aanwezig is. Wanneer mineralen toegediend worden in hoeveelheden, die afgestemd 

zijn op de behoefte, zijn de bindingsplaatsen van de transportproteïnes nog niet verzadigd, zodat  

interactie in beperkte mate geen significante verschillen geeft (Davis, 1980).  
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4. SUPPLEMENTATIE VAN MINERALEN 

4.1 PRAKTISCHE TOEPASSING VAN SUPPLEMENTATIE 

In de praktijk worden reeds heel wat mineralen gesupplementeerd, maar in de meeste  gevallen lijkt 

dit nergens voor nodig. Zeker niet zonder eerst een voorafgaand bloedonderzoek uitgevoerd te 

hebben. Grace et al. (1999) vonden bij jonge paarden, gehouden op een weide met voornamelijk 

rietzwenkgras, een normale groeicurve. Tevens werden geen klinische symptomen van deficiënties 

vastgesteld. Daarenboven werden ook geen orthopedische ontwikkelingsproblemen waargenomen. 

Via het onderzoek kon wel aangetoond worden dat selenium onvoldoende aanwezig was in het dieet, 

bestaande uit rietzwenkgras. Het onnodig supplementeren van mineralen kan zelfs schadelijk zijn. 

Sommige mineralen zijn tenslotte toxisch in hoge concentraties, maar door interacties met andere 

mineralen kunnen ook symptomen van een deficiëntie ontstaan door een verminderde 

beschikbaarheid van het mineraal waarmee een interactie bestaat (Van Saun).  

Minimale tekorten kunnen eventueel gecorrigeerd worden door het toevoegen van bepaalde 

voedingsbronnen aan het dieet. Wanneer na onderzoek wordt geopteerd om een bepaald mineraal te 

supplementeren is het belangrijk om te kijken naar de biologische beschikbaarheid. Deze wordt voor 

mineralen grotendeels bepaald door de absorptie ter hoogte van het spijsverteringsstelsel. Verder 

wordt de biologische beschikbaarheid ook beïnvloed door de leeftijd, gezondheid en voedingstoestand 

van het paard, hoeveelheid mineraal, inname van andere mineralen, oxalaten en phytaten en de 

samenstelling van het supplement. Ook de passagetijd door het gastro-intestinaal kanaal kan de 

biobeschikbaarheid beïnvloeden.  

Kienzle & Zorn (2006) citeren Mertz (1986) over de opname van verschillende anorganische zouten. 

Voor de supplementatie van macromineralen worden voornamelijk carbonaten, chloriden en fosfaten 

gebruikt. Hydroxiden en oxiden zijn corrosief en sulfaten zijn bitter en werken laxerend en worden 

daarom niet gebruikt. Micromineralen die hier besproken worden zijn selenium, koper, zink en ijzer. 

Deze worden wel gesupplementeerd met oxiden in tegenstelling tot de macromineralen, net als met 

carbonaten en sulfaten. Van deze drie wordt sulfaat het beste geabsorbeerd. Organische bronnen 

worden nog beter geabsorbeerd dan oxide, carbonaat en sulfaat. 

Ook Wagner et al. (2011) citeren uit een boek van Ashmead et al. (1985) dat organische minerale 

bronnen beter geabsorbeerd worden, vanwege het kleiner aantal stappen dat nodig is om opgenomen 

te worden. De absorptie van zouten is afhankelijk van pH-veranderingen en de aanwezigheid van 

transporteiwitten wanneer ze tegen de concentratiegradiënt in vervoerd moeten worden.  

4.2 KALIUM EN NATRIUM 

Kalium is voldoende aanwezig in zowel graan als ruwvoer. Ruwvoer is een zeer goede bron van 

kalium en daarom is supplementatie eigenlijk niet nodig (Harris, 2009).  

Natrium is veel minder aanwezig in granen en ruwvoer, maar wordt in commerciële voeders vaak 

extra toegevoegd. Ook zijn likstenen beschikbaar, speciaal voor paarden. Anderzijds zijn ook likstenen 
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met meerdere mineralen voor herkauwers ontwikkeld, die echter worden afgeraden indien 

reedskrachtvoer wordt gevoederd of mineralen worden gesupplementeerd. De likstenen dienen 

opgehangen te worden in de buurt van het drinkwater. Enkel wanneer er aanzienlijke hoeveelheden 

natrium verloren gaan door zweten of diarree dient natrium gesupplementeerd te worden. Dit kan via 

het voer of door een pasta in de mond te spuiten (Frape, 2004; Becvarova et al., 2009). Er is één 

studie uitgevoerd die concludeert dat door het herhaaldelijk toedienen van hypertonische elektrolyten 

pasta’s ulceraties van de maagmucosa kunnen ontstaan. Deze pasta’s bevatten natrium, chloride en 

kalium (Holbrook et al., 2005). Het toevoegen van antacida’s om dit te voorkomen zou de absorptie 

van de elektrolyten kunnen beïnvloeden (Harris, 2009). 

4.3 MAGNESIUM 

Magnesium kan als anorganische zout toegediend worden als oxide (MgO), sulfaat (MgSO4) en 

carbonaat (MgCO3). In de literatuur is echter tegenstrijdige informatie beschikbaar over de absorptie 

van de verschillende magnesiumzouten. Frape (2004) stelt dat de absorptie van magnesium als oxide, 

sulfaat of carbonaat telkens ongeveer 70% bedraagt, terwijl Kienzle et Zorn (2006) rapporteren dat 

magnesiumoxide minder biobeschikbaar is dan magnesiumsulfaat. Dosissen beschreven voor de 

orale magnesiumzouten zijn: 31 mg kg
-1

 dag
-1

 MgO, 64 mg kg
-1

 dag
-1

 MgCO3 en 93 mg kg
-1

 dag
-1

 

MgSO4 (Stewart, 2011).  

Voor intraveneuze therapie kan gebruik gemaakt worden van magnesiumsulfaat. De dosis gebruikt 

voor volwassen paarden is 25 tot 150 mg kg
-1

 dag
-1

, opgelost in een 5% oplossing infusievloeistof. In 

plasma-expanders zit al een bepaalde hoeveelheid magnesium en hoeft er daarom minder extra 

magnesium in de vloeistof opgelost te worden (Stewart, 2011). 

4.4 CALCIUM EN FOSFOR 

Bij paarden met chronische of terugkerende hypocalcemie wordt best eens gekeken naar de 

samenstelling van het voeder en met name de Ca:P verhouding van het voeder. Er kan ook calcium 

oraal gesupplementeerd worden. Voor calciumcarbonaat (CaCO3) wordt een dosis beschreven van 

100 tot 300 g paard
-1

 dag
-1

 en voor dicalciumfosfaat 100 tot 200 g paard
-1

 dag
-1

 (Toribio, 2011). Ook 

calciumchloride wordt goed geabsorbeerd in het spijsverteringsstelsel (Schryver et al., 1970). 

Voor intraveneuze therapie wordt gebruik gemaakt van calciumgluconaat. Afhankelijk van de grootte 

van het tekort wordt een dosis aangehouden van 50 tot 150 mL van een 23% calciumgluconaat 

oplossing in 5 L infusievloeistof (Toribio, 2011).  

Hypercalcemie wordt niet gezien als een spoedgeval bij paarden. Het belangrijkste is dan ook om de 

onderliggende oorzaak van de hypercalcemie te corrigeren of behandelen. Als ondersteunende 

therapie kan gebruik gemaakt worden van 0,9% NaCl infuusoplossing en furosemide. In het dieet 

moet ook gekozen worden voor lage calcium hoeveelheden (Toribio, 2011). 

Hypofosfatemie is erg zeldzaam, maar een therapie wordt toch beschreven. Voor acute problemen 

wordt best gebruik gemaakt van kaliumfosfaat of natriumfosfaat voor parenterale of orale toediening. 
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In geval van chronische hypofosfatemie wordt het gebruik van dicalciumfosfaat voor oraal gebruik 

geadviseerd (Toribio, 2011).  

De focus voor de behandeling van hyperfosfatemie hoort te liggen op de primaire oorzaak en de 

reductie van de opname van fosfor. Calcium carbonaat kan fosfaat binden en de calcium 

beschikbaarheid laten toenemen. Ook diuretica die de fosfor excretie stimuleren kunnen overwogen 

worden (Toribio, 2011). 

4.5 SELENIUM 

Voor de supplementatie van selenium kan gebruik gemaakt worden van anorganische en organische 

bronnen. Tot de anorganische bronnen behoren seleniet en selenaat. De organische seleniumbron 

waar gebruik van wordt gemaakt, is seleniumgist. Uit onderzoek is gebleken dat opname van seleniet 

hoger was dan voor seleniumgist, maar dat de uiteindelijke plasmaconcentratie hoger is voor 

seleniumgist (Pagan et al., 1999). Een verschil tussen het gebruik van seleniet of selenaat werd niet 

vastgesteld (Podoll et al., 1992). 

De supplementatie van vitamine E kan gerealiseerd worden door het gebruik van het relatief stabiele 

acetaatester van alfa-tocopherol (Frape, 2004). 

Voor dieren met “white muscle disease” is een ondersteunende therapie aangeraden, naast de 

supplementatie van selenium en vitamine E (Aleman, 2008). 

Parenterale supplementatie van vitamine E en selenium wordt afgeraden omdat meerdere 

anafylactische reacties beschreven werden, die veelal de dood tot gevolg hadden. Aangezien orale 

supplementatie voldoende resultaat geeft, kan dus beter niet geopteerd worden voor parenterale 

toediening(Jackson, 1997).  

4.6 KOPER EN ZINK 

Naast het supplementeren van koper voor het corrigeren of voorkomen van tekorten, werd de laatste 

jaren onderzoek gevoerd naar het supplementeren boven de onderhoudsbehoefte bij fokmerries en 

veulens. Dit om de prevalentie van orthopedische ontwikkelingsproblemen te reduceren. 

Orthopedische ontwikkelingsproblemen omvatten osteochondrosis, subchondrale botcystes, physitis 

en verworven standafwijkingen. Orthopedische ontwikkelingsstoornissen zijn een multifactorieel 

probleem, die ook sterk beïnvloed worden door de groeisnelheid. De groeisnelheid is enerzijds erfelijk 

bepaald en kan anderzijds beïnvloed worden door energierijke voeding tijdens de groei (Campbell-

Beggs et al., 1994).  

Het onderzoek van Pearce et al. (1998) heeft uitgewezen dat de supplementatie met Cu van 

fokmerries, en niet van veulens, voor een verlaging van het aantal gewrichtskraakbeenlesies en 

physitis zorgt bij veulens van 150 dagen oud. Er bleek geen verband te zijn tussen de grootte van de 

leveropslag van Cu in de veulens en lesies of physitis. De supplementatie heeft waarschijnlijk een 

effect op de groei van het veulen in utero en niet op de opslag in de lever.  
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Uit het onderzoek van Weeren et al. (2003) werd ook bewezen dat er geen verband bestaat tussen de 

opslag van Cu in de lever bij de geboorte en de aanwezigheid van osteochondrose op de leeftijd van 5 

en 11 maanden. Er werd wel waargenomen dat veulens met een laag kopergehalte van de lever 

ergere letsels vertoonden op 11 maanden dan op 5 maanden en met een hoger kopergehalte juist 

vooruitgang boekten.  

Orale supplementatie van koper aan merries in het laatste trimester van de dracht, zorgt voor een 

verhoogde koperopslag in de lever van het veulen. Dit kan een belangrijke reserve vormen voor een 

gezonde ontwikkeling van het skelet tijdens de maximale postnatale groei (Pagan, 2000). Pearce et al. 

(1998) hebben beschreven dat dit juist niet het geval zou zijn.  

Uit onderzoek van Wagner et al. (2011) lijkt koperlysine beter absorbeerbaar dan kopersulfaat en 

worden zinkmethionine en zinksulfaat even goed geabsorbeerd. Aan de conclusie kan echter 

getwijfeld worden vanwege de hoge fecale en urinaire excretie van Cu en Zn. Kopersulfaat wordt dan 

wel minder als koperlysine geabsorbeerd door paarden, maar alsnog effectiënt (Cymbaluk et al., 

1981).  

Voor de suppplementatie van zink zijn verschillende bronnen beschikbaar. Zinkcarbonaat, zinksulfaat, 

organisch zinkchelaat en zinklactaat zijn allemaal absorbeerbaar voor het paard. Zinklactaat heeft 

evenwel slechts een lage tolerantie en kan dus alleen gevoerd worden wanneer een kleine dosis 

vereist is, omdat er anders een intoxicatie kan optreden (Kreyenburg, 2003; Kienzle en Zorn, 2006).  

4.7 IJZER 

Ijzer is over het algemeen voldoende aanwezig in het voer. Voornamelijk ruwvoer is een goede bron 

en supplementatie wordt daarom niet aangeraden. Waarschijnlijk is daarom in de literatuur weinig 

informatie over de supplementatie van ijzer voor handen. Ijzeroxide heeft een lage biobeschikbaarheid 

voor het paard (Jackson, 1997).  
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DISCUSSIE 

De literatuurstudie laat toe om een aantal conclusies te maken.  In de eerste plaats werd vastgesteld 

dat er veel gesupplementeerd wordt zonder dat vooraf een diagnose werd gesteld door middel van 

een bloedonderzoek. Het is dus maar de vraag of een dergelijke supplementatie wel nodig is en uit de 

literatuur blijkt dit vaak niet het geval te zijn. Het enige mineraal dat vrij vaak onvoldoende in het 

voeder aanwezig is betreft selenium, zeker in ruwvoer. Voor de werking van het spijsverteringsstelsel 

en voor de juiste verhoudingen aan mineralen is het belangrijk dat de basis van het dieet uit ruwvoer 

bestaat. Recreatiepaarden en paarden die enkel in een weide lopen hebben hier voldoende aan. 

Fokmerries, groeiende paarden en sportpaarden kunnen bijgevoederd worden met een commercieel 

krachtvoeder dat ze extra energie biedt, maar waar ook mineralen naar behoefte toegevoegd kunnen 

worden. Indien een paard toch symptomen vertoont die verdacht zijn van een mineralendeficiëntie is 

het belangrijk om een bloedonderzoek te doen. In de praktijk gebeurt dit niet vaak en dit resulteert in 

overvloedige verstrekking van mineralen aan het paard. Het voeren van mineralen zonder een vooraf 

gestelde diagnose kan leiden tot intoxicaties, maar ook tot deficiënties van andere mineralen. Dit 

laatste is mogelijk door de interacties die beschreven zijn tussen enerzijds calcium, fosfor en 

magnesium en anderzijds tussen koper, zink en ijzer. Mineralensupplementen zijn verkrijgbaar zonder 

voorschrift, waardoor er geen controle bestaat door dierenartsen. Misschien moet dit veranderd 

worden, want zo wordt de dierenarts ingelicht bij het vermoeden van een mineralendeficiëntie en kan 

de dierenarts de nodige onderzoeken uitvoeren voor een gerichte therapie ingesteld wordt. Wanneer 

deze therapie bestaat uit een supplementatie van een deficiënt mineraal moet ook nog gekozen 

worden voor een mineralenbron, die een goede biologische beschikbaarheid heeft voor het paard. 

Hierover staat niks beschreven op de verpakking en dit maakt dat eigenaren niet weten welke 

supplementen kwalitatief de beste zijn. Hier kan de dierenarts dus ook een educatieve rol in spelen. 

Wat de biologische beschikbaarheid en het preventief supplementeren van koper en zink betreft is er 

zeker nog meer onderzoek nodig, onder andere om te bepalen welke bronnen het best gebruikt 

worden.  
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