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Paardenvoeding 
onder het Noorderlicht 

Future Equine Nutrition was het thema van de onlangs in het Zweedse Uppsala 

gehouden European Workshop on Equine Nutrition. Daarbij werd onder andere aan-

dacht besteed aan de rol die voeding speelt bij gedrag en gezondheid.

De negende European Workshop on 
Equine Nutrition vond afgelopen zomer 
plaats in het Zweedse Uppsala. Het twee-
jaarlijkse Europese congres brengt 
wetenschap en diervoedingsindustrie 
samen en belicht trends en ontwikkelin-
gen op het gebied van voeding in relatie 
tot onder andere gezondheid en gedrag. 
Centrale thema van de bijeenkomst in 
Zweden, georganiseerd door de 
Landbouwuniversiteit (SLU) was ‘Future 
Equine Nutrition’. Daarbij werd nadrukke-
lijk over de grenzen van het paardenon-
derzoek gekeken naar nieuwe ontwikke-
lingen in de wetenschap. 

Voeding en gedrag
De aftrap was voor prof. Helgi Schiöth 
van Uppsala University, die onderzoek 
doet naar regulatie van voedselopname 

bij humane obesitas en anorexia nervosa. 
Hij vertelde dat impulscontrole vanuit de 
hersenen de meest belangrijke factor is 
bij deze regulatie. Wanneer hij daarbij een 
parallel trekt naar paarden, is volgens 
Schiöth het dopamine-systeem de 
cruciale factor in de relatie tussen voeding 
en gedrag. “Het serotonine-systeem en 
daaraan gerelateerd de effecten van 
tryptofaan en bepaalde aminozuren 
spelen mijns inziens waarschijnlijk slechts 
een kleine rol. Onder invloed van erg 
smakelijk eten, zoals een krachtvoermaal-
tijd met suiker en zetmeel, geeft het 
dopaminesysteem een effect dat 
vergelijkbaar is met een heroïne ‘high’.” 
De hoogleraar denkt dat paarden hiervoor 
evolutionair zeer gevoelig zijn, dus 
makkelijk verslaafd raken. Hangry 
(hungry+angry) paarden hebben volgens 

hem last van ontwenningsverschijnselen. 
Vanuit het publiek werd opgemerkt dat dit 
gedrag van hangry paarden ook verklaard 
kan worden door het gebrek aan kauwen, 
hetzij direct door uitblijven van het 
kalmerend effect van kauwen of indirect 
door pijn van maagzweren als gevolg van 
te weinig speekselproductie. Schiöth 
beaamt dat pijn een grotere drijfveer is, 
maar benadrukt dat de rol van de 
smaakkick in het algemeen onderschat 
wordt.

Voeding en gezondheid
Bekend is dat voeding bij mens en dier 
een belangrijke rol speelt als het gaat om 
gezondheid. Om inzicht te krijgen in 
verschillende mechanismen wordt veel 
onderzoek gedaan bij modeldieren, zoals 
muizen. Assistent prof. James Harper van 
Sam Houston State University in Amerika 
liet zien wat het effect is van beperkte 
calorie-inname in de zoogperiode van 
laboratoriummuizen. Dit leidt tot een 
langer leven, minder adipokines (hormo-
nen uit lichaamsvet), een verbeterde 
insulinegevoeligheid en een verlaagde 
gevoeligheid voor hepatotoxinen. Een 
negatief effect is de tijdelijk lagere 
vruchtbaarheid. De effecten zijn anders bij 
wilde muizen en er is dus sprake van een 
genetische component. In antwoord op 
vragen uit het publiek gaf Harper aan dat 
een kortdurende calorierestrictie mogelijk 
doorwerkt in een latere levensperiode en 
dat het goed mogelijk is dat de darmflora 

“Het dopamine-systeem is een cruciale factor in de relatie tussen voeding en gedrag”, aldus 

Helgi Schiöth.

28-29_paardencongres.indd   28 26-09-18   13:52



29De Molenaar nr. 14 | 2018

Carina Steendam  DiervoeDiNg

metabolomics in paarden is echter klein. 
Van de 80.000 studies op Google Scholar 
naar metabolomics waren er 28 gedaan 
in paarden. Bergquist liet aan de hand 
van een studie in samenwerking met de 
SLU zien dat expressie van eiwitten 
gerelateerd aan aerobe energiestofwisse-
ling, in spierbiopten verhoogd was als 
gevolg van een alleen-ruwvoer dieet.

Meestal wordt onder metabolomics het 
normale metabolisme verstaan. Metabo-
nomics kijkt daarnaast ook naar verande-
ringen als gevolg van externe factoren, 
zoals ziekte of verstoring van de darm-
flora. Een voorbeeld daarvan is de studie 
naar paarden met hoefbevangenheid die 

een rol speelt. “Paarden beperkt voeren in 
een periode van herstel na ontstekingen, 
is zeker te overwegen”, stelt Harper. 

Natuur
Een andere aanpak in het geval van 
ontstekingen zou kunnen worden 
gevonden in natuurlijke ontstekingsrem-
mers. 
Aan de universiteit van Leipzig is 
onderzoek gedaan naar het effect van 
curcumine en groene thee-extract. Beide 
zijn polyfenolen die in rundvee een ontste-
kingsremmend effect hebben. Bij paarden 
vond dierenarts Janine Starzonek echter 
geen effecten op bloed- en leverontste-
kingsparameters, met uitzondering van 
de mRNA expressie van IL-1ß. “Deze 
ontstekingsmarker was significant lager 
na een milde acute ontstekings-challenge 
dan in de controlegroep.”
 
Pyrrolizidine alkaloiden (PA) zijn secun-
daire plantmetabolieten die giftig zijn voor 
de lever. Bekend zijn bijvoorbeeld de PA’s 
jacobine en senecionine in jacobskruis-
kruid. Voeders met luzerne of kruiden zijn 
soms verontreinigd met dergelijke PA’s. 
Prof. Ingrid Vervuert van de universiteit 
van Leipzig liet zien dat 2 van de 21 
geteste krachtvoeders met luzerne, 7 tot 
8 keer de aanbevolen maximale dage-
lijkse inname (TDI) voor paarden bevatten. 
Bij krachtvoeders met kruiden bleek dat 5 
van de 27 voeders tot een 2 tot 5 keer te 
hoge opname van PA’s zou leiden. Deze 
berekeningen gingen uit van een 
krachtvoeropname van 3,5 kg per dag.

Meten is weten
Proteomics is het tegelijkertijd meten van 
alle eiwitten die op een bepaald moment 
in een biologisch systeem aanwezig zijn. 
Metabolomics gaat nog een stap verder 
en kijkt naar de afbraakproducten van de 
stofwisseling. Deze hebben over het 
algemeen een lager molecuulgewicht dan 
eiwitten. 
Voor beide metingen beschikt Uppsala 
University over een nauwkeurig meetsys-
teem, waarbij twee massaspectrofotome-
ters achter elkaar zijn geschakeld. Prof. 
Jonas Bergquist vertelt dat deze MS/MS 
zo gevoelig is dat een suikerklontje 
opgelost in het water van drie zwemba-
den nog kan worden aangetoond. 
Het aantal studies naar proteomics en 

em. prof. Sarah Ralston van Rutgers 
University presenteerde. De NMR-spectra 
van bloedserum van hoefbevangen 
paarden bleken duidelijk te verschillen van 
die van hun gezonde controlepartner, met 
hogere suiker- en lipidepieken en een veel 
lager cholinegehalte. De methode moet 
nog verfijnd worden, maar de onderzoe-
kers hopen uiteindelijk metabole markers 
te vinden om dieren met een verhoogd 
risico in een vroeg stadium te herkennen. 
Aangepaste voeding kan dan worden 
ingezet om hoefbevangenheid te 
voorkómen.

Meer informatie over EWEN en de 
proceedings zijn te vinden op www.slu.se. 

gasproductie
De European Workshop on Equine Nutrition belichtte meerdere in vitro gasproduc-
tiestudies. Ana Dias van de landbouwuniversiteit van Rio de Janeiro toonde aan dat 
het toevoegen van fructo-oligosacchariden (FOS) aan het rantsoen van pasgeboren 
veulens geen consistent effect heeft op totale gasproductie uit bermuda-grashooi of 
inuline met mest van diezelfde veulens als inoculum. 
Volgens Viola Farci van Glasgow University is torrefactie van granen  -  een milde 
vorm van hittebehandeling bij 200 tot 320 ˚C die algemeen is in de brouwindustrie 
-  veelbelovend als alternatief voor micronisatie. Uit een eerste screening met in vitro 
bepalingen met paardenmest als inoculum, bleek dat de totale gasproductie na torre-
factie van tarwe iets hoger was dan bij gemicroniseerde tarwe wat kan duiden op een 
betere ontsluiting van het zetmeel. Beide behandelingen resulteerden in significant 
hogere gasproductie dan bij onbehandelde tarwe. Bij gerst werd alleen een snellere 
beginfermentatie gevonden na torrefactie. In een vervolgstudie gaat Farci vooraf-
gaand aan de gasproductiemeting ook de vertering in de maag en de dunne darm 
simuleren, zodat de test beter overeenkomt met het werkelijke maagdarmkanaal van 
het paard.  

Het lokaal organisatiecomité. Bovenste rij: Jan Erik Lindberg, Nina Känsälä, Astrid Almkvist, Malin 

Connysson docent, Anna Jansson. Midden: Anna-Lena Holgersson, Sara Ringmark Onder: Katrin 

Lindroth, Cecilia Müller.
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