
De rol van het weer bij koliek

Zijn veranderende weersomstandigheden van invloed op het ontstaan koliek?
Het is een vermoeden wat leeft bij nogal wat paarden-eigenaren en dierenartsen, andere zijn 
sceptisch.

Verscheidene onderzoekers heb geprobeerd een verband te vinden tussen veranderende 
weersomstandigheden en koliek. Een sluitend bewijs kon niet worden gevonden. Er zijn oudere 
onderzoeken die suggereren dat er een toename is van het aantal koliek gevallen bij naderend 
koud en mistig of erg warm en nat weer.

Zeker, bij koud weer is er een toename van verstoppingskoliek, maar dat lijkt zijn oorzaak te 
vinden is het feit dat paarden bij lagere temperaturen minder water drinken.

Alhoewel, bij een onderzoek in Virginia-Maryland is er naar een toename van koliek gevallen 
gekeken gedurende 14 dagen. Het koude weer met lage vochtigheid en sneeuw gaf geen 
noemenswaardige toename van het aantal koliek gevallen. 

Een ander studie in Virginia gaf wel een toename tijdens een sneeuwstorm die drie dagen 
duurde. Bij de ongeveer 1000 paarden die in het gebied leven is er sprake van ca. 104 koliek 
gevallen per jaar. Tijdens de 3 dagen durende sneeuwstorm waren er 7 koliek gevallen. Een 
ongebruikelijke toename. 
Onderzoek wees echter uit dat niet het weer direct verantwoordelijk was maar het 
management. Gedurende de sneeuwstorm bleven de paarden op stal in plaats van in training 
en werd de voeding niet aangepast. De toename van het aantal koliek gevallen was dus te 
wijten aan verkeerd management tijdens de sneeuwstorm.

Nu staat hier ook de winter voor de deur en is het een goed idee om hier even bij stil te staan. 
Dagelijks beweging, excellent ruwvoer en voldoende vers water zijn de voorwaarden om koliek 
te voorkomen. Wanneer door bijvoorbeeld weersomstandigheden de beweging niet mogelijk is 
pas dan direct het krachtvoer rantsoen aan. Goed ruwvoer en dagelijks Marstall Horse Mash 
geven een goede ondersteuning aan de spijsvertering in dergelijke omstandigheden. Preventief 
is twee keer per week het voeren van Marstall Horse Mash aan te raden. 

Marstall Horse Mash is verkrijgbaar in 15 kilo zakken en in de handige Mash to Go eenmalige 
verpakking.


