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Parasieten in balans
Verder is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat je naast het beperken 
van de wormpopulatie in het paard, ook aandacht schenkt aan de 
larvale ontwikkelingsstadia buiten het paard op de weide, in de stal en 
paddock.
Elke wormenbesmetting begint met een eitje in het gras. Door 
tenminste tweemaal per week mest te verwijderen, wordt de 
wormendruk sterk verminderd en worden worminfecties voorkomen. 
De weide ontdoen van mest is dé basis voor een effectieve en 

duurzame wormbestrijding. Zolang er geen paarden op een weiland 
staan neemt het besmettingsrisico van een weide af omdat de 
infectieuze larfjes maar een beperkte tijd in de mest kunnen overleven. 
Helaas heeft lang niet iedere paardeneigenaar voldoende land tot zijn 
beschikking om de dieren telkens naar een schoon stuk weide om te 
weiden. Bij droog zomerweer overleven wormlarfjes slechts enkele 
maanden, terwijl in een milde winter de larfjes meer dan zes maanden 
kunnen overleven. Bij strenge vorst sterven veel larfjes af. 
De mesthoop, met een warm en vochtig microklimaat, fungeert als 
een reservoir voor wormlarfjes. Slepen van de weide bij droog 
zomerweer haalt eitjes en larfjes uit de beschermde omgeving van de 
mesthoop, waarna ze vervolgens door uv-stralen snel zullen 
afsterven. Bij slepen onder koude en vochtige weersomstandigheden 
neemt de weide-infectiedruk juist sterk toe.
Als je het gras gebruikt voor hooi neemt het besmettingsrisico sterk 
af. De larfjes, die zich op de grashalmen bevinden, sterven tijdens het 
drogen van het gras. De gemaaide wei is daarna schoon.
Paarden die geen weidegang krijgen of alleen uitloop hebben in een 
zandpaddock, lopen nauwelijks risico op een besmetting met 
bloedwormen en lintwormen. Spoelwormen en aarsmaden kunnen 
wel hun levenscyclus op stal voltooien. Ook onder deze 
omstandigheden blijven hygiënemaatregelen dus van belang.
Ik ben voor preventief handelen en hou mijn paarden graag gezond, 
onder andere door het geven van kruiden. Moet je toch een keer 
chemisch ontwormen, geef daarna dan wel de kruiden én een kuurtje 
probiotica! 

Irene

Natuurlijk ontwormen. Kan dat? Nee! Natuurlijk 
ontwormen kan niet én preventief chemisch 
ontwormen kan ook niet… Ik geloof wel in de kracht 
van kruiden. 

Mede dankzij moderne ontwormingsmiddelen is de gezondheid van 
onze paarden de laatste vijftig jaar enorm toegenomen. Maar helaas 
ontwikkelen maagdarmwormen steeds meer een resistentie tegen 
deze middelen, waardoor andere, duurzame, preventieve maatregelen 
noodzakelijk worden. 
Ik kies voor een natuurlijke aanpak voor mijn paarden om ze zo min 
mogelijk schade te laten ondervinden van maagdarmparasieten en 
om de kans op herbesmetting te beperken. Maar mijn keuze is ook 
zeker gebaseerd op de toekomst…  Als wij niet zuinig omgaan met 
diergeneesmiddelen is het goed mogelijk, dat binnen afzienbare tijd, 
reguliere ontwormingsmiddelen niet meer het gewenste effect zullen 
hebben. Daarom geloof ik dat je de leefomgeving van parasieten 
beter zo onaantrekkelijk mogen kunt maken en dat doe ik met een 
kruidensupplement! Als er al sprake is van een worminfectie zal er 
vanzelfsprekend regulier ontwormd moeten worden. 
In combinatie met een mestonderzoek door VPL het Woud én het 
geven van kruiden houd ik de situatie bij mijn paarden onder controle 
en is chemisch ontwormen gelukkig al jaren niet nodig geweest. Eens 
per kwartaal geef ik mijn drie IJslanders tien dagen achtereen een 
supplement met Absintalsem, Citroenkruid, Curcuma, Fenegriek, 
Kruidnagel en Tijm in combinatie met Grapefruitzaad extract. Een 
aantal van deze kruiden is alleen al wormafdrijvend, maar het gaat 
juist om het totale effect van de kruidencombinatie: zorgen dat het 
milieu in de darmen van het paard onaantrekkelijk is voor parasieten. 
Mijn drietal krijgt het als slobber toegediend en ze smullen ervan. 

Irene Rol is eigenaar van NML health. 
Samen met een groep dierenartsen 
en dierspecialisten werkt ze met hart 
en ziel aan het bevorderen van de 
gezondheid van dieren en het voor
komen van gezondheidsproblemen met  

innovatieve, natuurlijke producten.

‘Ik kies voor een natuurlijke  
aanpak voor mijn paarden’

BIt IN SaMeNweRkINg Met NML heaLth

67_columnanimalhealth.indd   67 03-09-18   16:30


