
De eerste voorbereidingen voor de geboorte
De merrie
• Voer een merriebrok bijvoorbeeld Pavo PodoLac zodat merrie en veulen in de laatste 
 fase van de dracht alle belangrijke voedingsstoffen krijgen
• Tetanus en influenza enting in de laatste maand van de dracht
• Ontworm je merrie twee weken voor de bevalling, zo voorkom je dat je veulen via de 
 moedermelk besmet wordt met een worminfectie
• Verwijder de hoefijzers van je merrie
• Is je merrie dichtgezet? Laat haar dan enkele weken voor de bevalling openknippen 

De kraamstal
• Laat de merrie minimaal 4 tot zes weken van tevoren wennen aan de omgeving 
 waar ze gaat bevallen
• Zorg voor een schone stal met veel stro
• Zorg voor voldoende licht

Tip! Installeer een bewakingssysteem zodat je op afstand je merrie goed in de gaten
 kunt houden als het zover is.

Veulen checklist



Maak een mama tas voor je merrie
 Handdoeken
 Schone emmers
 Ontsmettingsmiddel: bij voorkeur Hibisol
 Navelklemmetje
 Schaar
 Drinkfles
 Pavo SOS kit (voor als er iets misgaat of het veulen niet wil drinken)

Signalen dat de geboorte bijna gaat beginnen!
Waar moet je op letten:
• 2-4 weken voor het veulenen beginnen de uiers zich te vullen 
• 2 tot 3 weken van tevoren ontspannen de buikspieren zich, dat zie je
 terug aan de flanken die wat in lijken te vallen
• 7-10 dagen van tevoren, ontspannen de spieren rond het staartbeen 
 Waar je paard eerst een wat “bolle” kont heeft, lijkt het nu op een dakje 
 Dit komt doordat het staartbeen wat kantelt 
• 4-6 dagen voor de geboorte zie je dat de spenen van de uier zich vullen
• Als je een klein goudgeel waxlaagje op de uiers ziet, is de bevalling 
 dichtbij. Ze noemen dit ook wel kegelen. Meestal gebeurt dit één à
 twee dagen voor de bevalling
• Ongeveer 24 uur van tevoren druppelt wax of melk van de uiers

Alarm signalen tijdens de geboorte
Bel de dierenarts als: 
• De merrie wel perst, maar er niets naar buiten komt
• Je wel de voorhoefjes ziet, maar geen hoofd (die kan teruggeslagen liggen)
• De achterhoefjes eerst komen
• De merrie een uitpuilende anus heeft
• Het proces te lang stilligt (langer dan 10 minuten), er geen vorderingen meer zijn
• De nageboorte er niet binnen 2 uur af is of als deze niet volledig is
• Je het niet vertrouwt: bij twijfel altijd bellen!

Eerste 24 uur na de geboorte
Veulen
• < 0:30 minuten proberen te staan
• < 2 uur lopen en opzoek naar de uier
• < 2-4 uur drinken (colostrum)
• < 2-3 uur darmpek (eerste ontlasting)
• < 6 - 12 uur plassen

Tip! Als alles goed verlopen is hoef je niet meteen de dierenarts te bellen. Het is 
 dan wel belangrijk om je merrie en veulen binnen 12-24 uur na de geboorte 
 door de dierenarts na te laten kijken. 



De eerste maanden ...
• Veel frisse lucht en beweging 
• De moedermelk voorziet het veulen van voedingsstoffen 
• Sociaal contact met de moeder bevordert de lichamelijke en psychische 
 ontwikkeling van het veulen
• Dagelijkse weidegang en onbeperkte toegang tot ruwvoer is een must
• Zodra je veulen interesse begint te tonen in krachtvoer, begin dan met 
 veulenvoer

Meer weten?    Download dan gratis de handige veulen opgroeigids!


