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Bonpard dieetvoeding voor paarden  voldoet aan de vraag uit de praktijk
Ooit een paard gehad met terugkerende 

klachten? Wat als je dierenarts met ge-

schikte dieetvoeding het paard weer ge-

zond kan krijgen? Voeding is zo essentieel 

in de algehele gezondheid dat veel eer 

te behalen valt door dit in de behande-

ling en in de preventieve gezondheidszorg 

centraal te stellen. Bonpard dieetvoeding 

biedt deze mogelijkheid.

Veel dierenartsen kunnen het rantsoen op maat aanpassen aan de 
eisen die het paard stelt en voor bepaalde aandoeningen dieetvoe-
ding samenstellen die klachten voorkomt, vermindert of laat ver-
dwijnen. Bonpard dieetvoeding voor paarden is het enige complete 
dieetvoer op de markt en is alleen bij de dierenarts verkrijgbaar.

Het begin
Eind vorige eeuw begon op de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht 
voedingsspecialist in opleiding, dr. Anneke Hallebeek, met het voor-
schrijven van op-maat-diëten voor paardenpatiënten. Vervolgens 
bereidden de eigenaren dagelijks het dieet door afwegen, soms 
inweken en mengen van beschikbare voedermiddelen en supple-
menten. Al met al heel veel werk. 
“Dit moet beter kunnen”, dacht Anneke. Na een lange periode van 
onderzoek en ontwikkeling werden in 2007 de eerste kant-en-klare 
dieetvoeders door dierenartsen toegepast onder de naam Sanéqui. 
In 2015 veranderde de naam in Bonpard.

Via en met dierenarts
Bonpard dieetvoer voorziet in de vraag van paardeneigenaren én 
van dierenartsen naar complete dieetvoeders geschikt voor speci-
fieke klachten van paarden. Voor het totale pakket van behandeling, 
begeleiding en voeradvies kun je bij je dierenarts terecht. Een dieet 
bestaat uit de combinatie van een dieetvoer, het ruwvoer en een 
voerschema. Alles op maat gemaakt. En dat begint met de juiste 
diagnose. 

dieetVoeding is maatwerk
Dieetvoer wordt gemaakt op basis van een lijst aan eisen die zijn 
vastgesteld op wetenschappelijke kennis over de oorzaak van ziek-
ten, de stofwisseling en de vertering van het paard en de effecten 
van gehalten aan voedingsstoffen en ingrediënten. 
Dieetvoeding is mogelijk bij een aantal veelvoorkomende problemen 
bij paarden: terugkerende koliek, mestveranderingen, spierproblemen, 
vermagering, maagzweren en gebitsproblemen. Ook voor andere 

groepen paarden kan een kant-en-klaar aanvullend voer gebruiksge-
mak opleveren, zoals paarden die te dik zijn en moeten afvallen. 
In de loop der jaren zijn een zestal voersoorten ontwikkeld: Bonpard 
Colon, Bonpard Motility, Bonpard Muscle, Bonpard Senior, Bonpard 
Non-Obesitas en Bonpard Mare&Foal. Recent zijn daar twee 
supplementen aan toegevoegd: Bonpard Resistance en Bonpard 
Forage.

ruwVoeradVies
Omdat ruwvoer voor paarden het belangrijkste onderdeel is van het 
rantsoen, kan dieetvoeding voor paarden niet bestaan zonder een 
goed ruwvoeradvies. Bonpard producten zijn zo samengesteld dat 
het met de juiste soort en dosering ruwvoer voldoet aan de specifieke 
eisen van het paard. De soort en hoeveelheid ruwvoer verschillen per 
dieetrantsoen. Het aanvullende Bonpardvoer levert de rest. De selectie 
aan ingrediënten ondersteunt de gemankeerde vertering en stofwis-
seling van het paard. Dit zijn onder meer voedermiddelen rijk aan 
specifieke vezels, producten met een hoge verteerbaarheid, essentiële 
aminozuren of bepaalde vetzuren, en ingrediënten met probiotische of 
prebiotische werking. En aan elk dieetvoer is een afgestemde hoeveel-
heid mineralen, sporenelementen en vitaminen toegevoegd.
Het totale rantsoen is dus compleet en kan desgewenst eindeloos 
gevoerd worden. Toevoeging van supplementen is overbodig.

Positief effect
Het aanpassen van het rantsoen heeft effect en kan de gezond-
heid van paarden verbeteren. Uit een enquête (2014) bleek dat 
95 procent van de ondervraagde dierenartsen en eigenaren een 
positief effect zagen door het gebruik van Bonpard. In een recente 
praktijkstudie (2016) gaf meer dan 50 procent van de eigenaren aan 
vermindering te zien van staart- en maneneczeem door een rant-
soen van Bonpard Colon plus Bonpard Resistance supplement. 
Meer dan 200 dierenartsenpraktijken in Nederland en België ge-
bruiken Bonpard dieetvoer. Het levert voor hen een grote bijdrage 
in de behandeling van patiënten. Ze kunnen nu zelf een advies en 

oplossing geven om het rantsoen te veranderen om de paardenge-
zondheid te verbeteren, waar ze vroeger de eigenaar alleen hierop 
konden attenderen. 
Dierenartsen zien zeer goede resultaten in darmgezondheid, mest-
kwaliteit, algehele conditie en gezondheid van de paarden. Met als 
gevolg dat paarden minder vaak terugval krijgen van dezelfde klach-
ten of andere problemen krijgen. Wat is er nu meer wenselijk voor 
een paardeneigenaar met een koliekgevoelig paard dan een gezond 
paard dat niet elke maand of week (!) rollend van de pijn in zijn stal 
wordt gevonden? Een beter passende voeding is dan de meest 
belangrijke preventieve maatregel. Voor de algehele gezondheid 
en levensduur kan de dierenarts ook goed voedingsadvies geven. 
Want wat voer je nu een drachtige merrie of een pas gespeend 
veulen? Of een senior? 

erVaringen
Dierenarts Gertjan den Heijer van Paardenrevalidatiecentrum ‘De 
Hofstede’ in Leusden schrijft al jaren Bonpard dieetvoer voor en 
is zeer te spreken over de resultaten. “Het is fijn om gericht de 
voeding aan te kunnen passen. Voeding is zo’n belangrijk onderdeel 
van de totale gezondheid, dat aandacht hiervoor niet mag ontbre-
ken in de behandeling van een (chronisch) zieke patiënt. Het pret-
tige van het Bonpard concept is dat het een eenvoudig rantsoen 
blijft met een uitstekende samenstelling.” 
Dat is inderdaad een groot voordeel, zegt ook dierenarts Ellen 
Compagnie van Dierenkliniek Emmeloord: “Het mooie van de 
complete voeders van Bonpard is dat het ene voeder al de nodige 
stoffen bevat voor een specifiek probleem, zodat eigenaren geen vijf 
verschillende supplementen hoeven te geven om het gewenste doel 
te bereiken.”

te dik of te mager
Ook voor te dikke paarden is een dieetvoer beschikbaar. Dierenarts 
Hein Vollaers van Dierenkliniek Vollaers in Vlaardingen: “Zet paarden 
die te dik zijn op een rantsoen volgens het schema van Bonpard 
Non-obesitas en ik weet zeker dat de paarden op een gezonde 
wijze vermageren, zonder dat ze tekorten ontwikkelen. Doordat het 
paard minder dik is, wordt het actiever en gezonder. Ook verdwijnt 
in veel gevallen de insulineresistentie.” En later als het paard ouder 

Voer afgestemd op je paard
Heeft je paard gezondheidsklachten of twijfel je over de 
geschiktheid van het rantsoen? Bespreek dit met je 
dierenarts en kijk samen of dieetvoeding mogelijk geschikt 
is voor je paard. Je krijgt advies over de exacte dosering 
(afgestemd op paard of pony), de hoeveelheid ruwvoer, 
maar ook over de mogelijkheid van wel of geen kuilvoer of 
weidegang. Voor een verantwoorde rantsoenwissel 
verander je het rantsoen geleidelijk in een aantal weken. 

Dr. Anneke Hallebeek (rechts) beoordeelt het voerschema van een paard bij 

een klant op stal.
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wordt en te sterk vermagert, biedt voeding wederom de oplossing. 
Dierenarts Hofma van Dierenkliniek voor Paarden Hofma & van 
Gelder heeft goede ervaringen met Bonpard Senior. “De oudere, 
vermagerde paarden en pony’s kun je niet alles voorzetten. Te veel 
krachtvoer is een risico op koliek of hoefbevangenheid. Toch heeft 
het paard meer energie en voedingsstoffen nodig. Bonpard Senior 
eten ze graag en de paarden knappen zienderogen op.”

dierenartsen
Bonpard dieetvoeding voor paarden kan door elke 
dierenarts worden voorgeschreven. Bijna 200 
dierenartsenpraktijken in Nederland en België doen dat al. 
Onderstaande dierenartsen hebben veel ervaring en 
schrijven regelmatig Bonpard producten voor:

DAP Bodegraven
DAP D. Buschman, Kalmthout/Kapellen (BE)
DAP De Graafschap, Vorden
DAP De Oosthof, Eibergen
DAP De Veluwe, Heerde
DAP Dennenoord, Duizel
DAP Gorter, Berg en Terblijt
DAP Hellendoorn-Nijverdal
DAP Holland Noord, Middenmeer
DAP Kennemerland, Bergen
DAP Middenwaard, Heerhugowaard
DAP Moergestel
DAP Noord Nederland, Veendam
DAP Reijanshof, Geervliet
DAP Schiffelers, Bingelrade
DAP Van den Heuvel, Minderhout (BE)
DAP Venlo
DAP Vollaers, Vlaardingen
DAP Wolvega
DAP Zuidhorn
DAP ZuidOost, Helmond 
DGC De Vallei, Woudenberg
Dierenkliniek De Bosdreef, Moerbeke (BE)
FPC De Hofstede, Leusden
Dierenkliniek voor Paarden Hofma & van Gelder, Nijkerk
Paardendokters, Zwaanshoek
Paardenkliniek De Morette, Asse (BE)

Voer afgestemd op je paard
Heeft je paard gezondheidsklachten of twijfel je over de 
geschiktheid van het rantsoen? Bespreek dit met je 
dierenarts en kijk samen of dieetvoeding mogelijk geschikt 
is voor je paard. Je krijgt advies over de exacte dosering 
(afgestemd op paard of pony), de hoeveelheid ruwvoer, 
maar ook over de mogelijkheid van wel of geen kuilvoer of 
weidegang. Voor een verantwoorde rantsoenwissel 
verander je het rantsoen geleidelijk in een aantal weken. 

voeding aan te kunnen passen. Voeding is zo’n belangrijk onderdeel 
van de totale gezondheid, dat aandacht hiervoor niet mag ontbre-
ken in de behandeling van een (chronisch) zieke patiënt. Het pret-

complete voeders van Bonpard is dat het ene voeder al de nodige 
stoffen bevat voor een specifi ek probleem, zodat eigenaren geen vijf 
verschillende supplementen hoeven te geven om het gewenste doel 

Ook voor te dikke paarden is een dieetvoer beschikbaar. Dierenarts wordt en te sterk vermagert, biedt voeding wederom de oplossing. 

FPC De Hofstede, Leusden
Dierenkliniek voor Paarden Hofma & van Gelder, Nijkerk
Paardendokters, Zwaanshoek
Paardenkliniek De Morette, Asse (BE)

12-13_advertorialbonpard.indd   13 10-11-17   12:27


