
Slokdarmverstopping : 

Paarden met een slokdarmverstopping kwijlen vaak, omdat het doorgeslikte speeksel niet naar de maag 

afgevoerd kan worden. Daarnaast hebben deze dieren meestal neusvloei, waarin voedselpartikels voor 

kunnen komen. Het paard zal met de hals gestrekt staan en vaak proberen te slikken. Ook zal het dier niet 

meer willen eten en zich in de meeste gevallen ongemakkelijk voelen. Sommige paarden kunnen erg 

zweten en zelfs in paniek raken. 

Over het algemeen wordt een slokdarm verstopping veroorzaakt door de ophoping in de slokdarm van 

voedsel, als brokken, granen, muesli, droog hooi, bietenpulp, gras enzovoort. Ook een groot stuk appel, 

wortel of iets dergelijks kan de oorzaak zijn. Slechts heel zelden slikt een paard een voorwerp door dat 

klem komt te zitten. Hooi is meestal enkel de oorzaak van een verstopping wanneer dit slecht fijn 

gemalen wordt. Dit kan voorkomen bij jonge dieren die hun kiezen aan het wisselen zijn en bij oudere 

paarden die problemen met hun gebit hebben. Ook problemen met de slokdarm zelf kunnen een 

verstopping veroorzaken. Wanneer deze bijvoorbeeld een minder goede peristaltiek vertoont, deels 

verlamd is of wanneer er ergens een vernauwing aanwezig is. In deze gevallen kan het paard vaker last 

krijgen van een slokdarm- verstopping en kan het ook af en toe een partiële verstopping krijgen.  

De diagnose kan gesteld worden door een dierenarts. Deze zal het paard met een dunne slang sonderen 

(de slang door de neus in de slokdarm steken) en kijken tot hoe ver de slang opgeschoven kan worden. Is 

er geen obstructie aanwezig, dan kan de slang doorgeschoven worden tot in de maag. Is dit niet het geval 

en blijft hij ergens haperen, dan is de diagnose gesteld. Deze kan eventueel nog bevestigd worden door 

met een endoscoop (camera) in de slokdarm te kijken. In dit geval kan ook direct vast gesteld worden 

waar de obstructie door veroorzaakt wordt. 

Een slokdarmverstopping kan vanzelf over gaan. In de meeste gevallen echter is dit niet zo en heeft u te 

maken met een spoed situatie. De dierenarts zal dus gebeld moeten worden om het paard te behandelen. 

Haal direct alle voer en water weg zodat het paard niets meer kan eten of drinken, dit omdat een paard 

met een slokdarmverstopping zich gemakkelijk ernstig kan verslikken. Naar de toekomst toe kan het 

verstandig zijn om het type voedsel dat de verstopping veroorzaakte niet meer te geven. Ging het 

bijvoorbeeld om droog en grof hooi, dan is het aan te raden om over te schakelen op fijner hooi, of nog 

beter kuilgras. Ook maїspulp zorgt vaak voor problemen en kunt u beter vermijden. Laat na een 

slokdarmverstopping het gebit ook zeker eens controleren, om dit als oorzaak uit te sluiten. Heeft uw 

paard vaker last van een verstopping dan is het aan te raden om eens een endoscopie van de slokdarm uit 

te laten voeren. Op die manier kan een afwijking van de slokdarm als oorzaak misschien uit gesloten 

worden. 

 


