
Staart schuren: 

Wanneer het paard af en toe eens schuurt, zijn vaak alleen opstaande en afgebroken haren aan de 

staartwortel te zien. Bij erger schuren kan de staartwortel helemaal kaal worden en kunnen eventueel ook 

kale plekken op de billen ontstaan. De huid ter hoogte van deze kale plekken wordt vaak dikker en 

schubachtig. Dit komt door de chronische irritatie die het herhaaldelijk schuren veroorzaakt. 

Het schuren zelf kan worden opgemerkt. Hierbij staan paarden met de achterhand tegen een hek of muur 

en bewegen heen en weer. 

Staart schuren kan daarnaast samen met manen schuren voor komen. In dat geval zullen ook in de 

manenkam afgebroken haren en kale plekken ontstaan. 

Zomereczeem is een veel voor komende reden waardoor paarden hun staart en manen schuren. Ook 

wanneer het dier besmet is met aarsmaden, Oxyuris equi, gaat het vaak de staart en achterhand schuren. 

Daarnaast kunnen merries tijdens de hengstigheid hun staart gaan schuren. Ten slotte komt het heel af 

en toe nog voor dat een mijteninfectie (schurftmijten) of allergie leidt tot schuren van de staart. 

In het geval van een besmetting met aarsmaden kan de diagnose gesteld worden door mestonderzoek. 

Zomereczeem kan gediagnostiseerd worden aan de hand van het seizoen waarin de symptomen voor 

komen, samen met het typische beeld dat de letsels geven. Eventueel kan er een huidtest uitgevoerd 

worden. Een mijteninfectie is aan te tonen door middel van een huidmonster, in combinatie met de 

typische letsels aan de andere lichaamsdelen van het paard. Wanneer alle veel voor komende oorzaken 

van het schuren van de staart zijn uitgesloten kan er gedacht aan een allergie. Het achterhalen van de 

oorzaak van de allergische reactie is echter nog niet zo simpel. Er kunnen verschillende huidtesten 

gedaan worden om veel voorkomende allergenen uit te sluiten. Daarnaast kan er door het voeren van 

bepaalde voedingsmiddelen en het uitsluiten van andere, geprobeerd worden om een voedselallergie aan 

te tonen. 

Wanneer de diagnose is gesteld zal een gepaste behandeling ingesteld moeten worden. In het geval van 

een allergie zal eerder gedacht moeten worden aan het elimineren van de stof die de allergie veroorzaakt 

uit de omgeving van het paard. 

 


