
 

Lezing Rijpaardenfokvereniging Limburg 

Bijzonderheden spijsvertering paard 

Het paard: 

 Produceert voortdurend maagzuur  

 Is een lange duureter  

 Heeft een zeer kleine maag  

 Heeft relatief weinig zetmeelsplitsende enzymen in de dunne darm  

 Is gespecialiseerd in (vezel-) dikke darmvertering door microben 

 Is zeer gevoelig voor wat betreft de dikke darm microben 

 Samengevat:  

Het paard heeft een zeer storingsgevoelig spijsverteringsstelsel! 

Kan voedsel relatief „slecht“ benutten!  

 



 

Graanzetmeel verteerbaarheid in de dunne darm  

De mate van verteerbaarheid van zetmeel is afhankelijk van de behandeling van het graan. Voor een 
goede vertering dienen de granen voorafgaand hydrothermisch behandeld worden.  
 
Zetmeel in de voeding moet door de aanwezige enzymen verteerd worden in de dunne darm en 
opgenomen worden door de darmwand.  
 
Onderstaande afbeelding geeft de verteerbaarheid van zetmeel weer voor haver, gerst en maïs.   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het hydrothermisch behandelingsproces van Marstall ontsluit de zetmeelkern van de granen 
doormiddel van: 

  
• Vocht (‚Hydro‘) 
• Warmte (‚thermisch‘) 
• Druk 

 
 
 

Onverteerd zetmeel in de dikke darm wordt afgebroken door bacteriën, dit resulteert in een zuur 
milieu. Dit verstoort de darmflora en kan leiden tot fermentatie problemen, energieverlies, vitamine 
B tekort, diarree, koliek of hoefbevangenheid.. 
 
De spijsvertering van een paard kent een aantal zwakke plekken. Met name de korte doorvoertijd in 
de dunne darm is een zwakke schakel in de opname efficiency. Het lage amylase-gehalte maakt het 
bovendien lastig om zetmeel goed op te nemen. Vandaar de veel betere opname van 
hydrothermisch ontsloten granen.  
Behalve zetmeel worden ook vetten en eiwitten opgenomen in de dunne darm en dat alles in ca 90 
minuten. 

 

 

 

 



 

Aminozuren = proteïne (eiwit) = bouwstof  

Aminozuren zijn de bouwstoffen van eiwitten. Alle levende cellen zijn opgebouwd uit eiwitten. Het 
hele lichaam bestaat uit aminozuren. Een lichaamseiwit kan alleen correct opgebouwd worden als 
alle bouwstoffen in voldoende mate beschikbaar zijn! Daarom is het van belang welke aminozuren 
het paard gevoerd krijgt. Wanneer er onvoldoende aminozuren aanwezig zijn, of niet in de juiste 
verhouding, dan wordt de eiwitopbouw onvolledig of inefficiënt. Door deze niet optimale 
eiwitopbouw ontstaan reststoffen. Deze rest stoffen zijn onbruikbaar en moeten in de lever en 
nieren afgebroken worden (ureum- belasting, ‘dikke benen’) 
 

Welke aminozuren maakt het paard niet aan?  

Onder ander de volgende aminozuren kan het lichaam niet zelf aanmaken (=essentiële aminozuur): 
-lysine 
-methionine 
-threonine 
-tryptofaan … 

 
Bovenstaande aminozuren dienen uit het eiwit in de voeding gehaald worden, de beschikbare 
hoeveelheid is echter vaak beperkt. 

 
Alles op een rijtje 

Voor de opbouw van het eiwit zijn opneembare aminozuren in de juiste verhouding essentieel. Een 
ontbrekend aminozuur maakt de bouw onvolledig, met gevolg een overschot van de overige 
aminozuren. Dit eiwitoverschot belast het lichaam onnodig (met name de lever en nieren).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Zetmeelgehalte vergelijking 

Snijmaïs 

Gegevens: 
Drogestofgehalte 35 % 
Zetmeel gehalte 30 % 
 
Drogestofgehalte per kg: 
1000 x 0,35 = 350 gram 
 
Zetmeel gehalte per kg: 
350 x 0,30 = 105 gram 
 
1kg snijmaïs bevat 105 gram zetmeel 

Sportbrok: 

Gegevens: 
Drogestofgehalte 88% 
Zetmeel gehalte 28 % 
 
Drogestofgehalte per kg: 
1000 x 0,88 =  880 gram 
 
Zetmeel gehalte per kg: 
880 x 0,28 = 246 gram 
 
1 kg brok bevat 246 gram zetmeel 
 
Hoeveel  kg brok kan er minder gevoerd worden indien er 2,5 kg snijmaïs bijgevoerd wordt? 

Zetmeel gehalte per dag: 

2,5 x 105 = 263 gram 

263 / 246 = 1, 07 

In theorie kan dan 1 kg brok per dag minder gevoerd worden. 

 

Aanvulling van vitaminen en mineralen bij het voeren van snijmaïs is noodzakelijk 

(marstall Force)  



 

 

Een gezond paard presteert beter  

De energie uit het voer is de brandstof voor de Motor – paard.  

Het lichaam is permanent van de aanvoer van energie afhankelijk. 

Zonder brandstof loopt er immers niets! 

Kwaliteits - brandstof = top prestaties 

Normale – brandstof = normale prestaties, verhoogde kans op problemen hogere onderhoudskosten 

 

 

 

 


