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Dat de ezel in onze streken een rustiek dier is, is jammer genoeg nog 

steeds een vastgeroest idee. Omdat hij afkomstig is uit half woestijnachti-

ge gebieden heeft de ezel die bij ons leeft heel veel verzorging nodig. De 

vochtigheid en het vaak te rijke gras in onze contreien zijn bijzonder 

slecht voor het dier. 

Hij kan gaan lijden aan drie ernstige aandoeningen van de voet:  

bevangenheid, mierennesten en blaren. Manipulatie, geregelde verzor-

ging en het navolgen van advies kunnen ervoor zorgen dat de voeten van 

de ezel, essentieel voor het voortbewegen, gezond blijven. 

 Algemeenheden blz. 3  

Bevangenheid blz. 8  
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De voeten van de ezels (hoeven) moeten met de  

grootste zorg onderhouden worden. Zij zijn een      

essentieel element van de voortbeweging.  

De voet van de ezel is een levend en gevoelig deel. Hij 

bestaat uit hoorn (buitenste, ongevoelige deel dat   

permanent blijft groeien), uit bindweefsel, bot,       

pezen, zenuwen en kraakbeen. 

De voet van de ezel werkt op dezelfde manier als die 

van het paard of de pony, maar er zijn anatomische 

verschillen. 

Wat zijn de anatomische verschillen tussen de voet van de ezel en die 

van paarden/pony’s? 

De voet van de ezel is smaller, eerder lan-

ger dan breed en heeft de vorm van een 

lier. 

De klauw is erg afgerond. Er is bijna geen 

toon, de kwartieren zijn recht en de hoef-

wand is steil.  

 

De hoek van de voet is ook verschillend. 

De hielen van de ezelvoet zijn hoger en 

smaller (de dorsale hoefwand is 5 à 10° 

rechter). 

De as hoef/been is ook rechter, de zool is      

dikker. 

Volgens een studie van de Donkey Sanctu-

ary in het Verenigd Koninkrijk, heeft de 

wand van de ezelshoef een hoger vochtig-

heidsgehalte dan die van een paard of een 

 

paard 

Voorbeen ezel Voorbeen paard 

Achterbeen ezel Achterbeen paard 

Algemeenheden 
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pony. Dat is te wijten aan het feit dat de ezel aangepast is aan  

dorre streken. De hogere vochtigheidsgraad maakt de hoef soepe-

ler en dus makkelijker vervormbaar, vooral als de ezel in vochtige 

streken leeft, zoals bij ons. 

In onze gematigde, vochtige streken is de ezel vatbaar voor voet-

problemen. Het is dus absoluut noodzakelijk dat hij om de drie 

maanden het bezoek krijgt van een bekwame hoefsmid. Dit geldt 

alleen voor ezels die geen hoefproblemen hebben. Als hij lijdt aan 

hoefbevangenheid of een andere aandoening, moet de hoefsmid nog vaker komen. 

Wat is de taak van de hoefsmid? 

Omdat de hoorn continu blijft doorgroeien, is het de taak van de hoefsmid de   

overtollige hoorn te bekappen (weg te kappen) om een correcte stand van de      

benen te behouden. In het algemeen worden ezels niet beslagen, behalve als er  

orthopedische problemen zijn of bij intensief gebruik op sterk slijtende oppervlak-

ken (asfaltwegen…). 

Naast het wegkappen van de overtollige hoorn maakt de hoefsmid ook de zool 

schoon. Anders dan bij paarden/pony’s schilfert de zool van de ezel niet natuurlijk 

af. Hij moet dus geschaafd worden zodat hij mooi hol blijft. De zool is niet gemaakt 

om in contact te zijn met de grond. De buitenwand (muur) moet het gewicht van de 

ezel torsen. 

De straal groeit 

ook. De hoefsmid 

moet de uitwas-

sen en het dode 

weefsel wegha-

len     zodat hij 

weer een “mooie 

driehoek” krijgt. 

 

 

Algemeenheden 
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Het is essentieel dat deze klus geklaard wordt door een professioneel. Het is een 

technisch en precies werk. Speel zelf niet voor hoefsmidje. 

Wat is de taak van de eigenaar? 

Als je beslist eigenaar te worden van een ezel, ben je er ook verantwoordelijk voor. 

Als eigenaar is het je taak de ezel op te voeden en te manipuleren zodat de          

verzorging door de hoefsmid zonder stress voor de ezel verloopt en zonder risico 

voor de hoefsmid. Het is absoluut nodig dat je hem op een positieve manier leert 

zijn voeten te geven (begin met de twee voorste en daarna met de twee achterste 

voeten). 

Als de ezel dit goed onder de knie heeft, maak je de hoeven van je ezel geregeld 

schoon met een hoevenkrabber. Zo laat je hem wennen aan gereedschap en leert 

hij iedere voet langer te geven. 

De dag van de afspraak met de hoefsmid is het belangrijk dat je je ezel binnenzet 

vóór de komst van de hoefsmid. Dat is minder stresserend en zijn voeten kunnen 

drogen als het terrein vochtig is. 

Het is echt niet de taak van de hoefsmid de ezel uit de weide te halen. Als de     

hoefsmid er is, doet de eigenaar de ezel zijn halster om en bindt hem vast aan een 

ring op een droge plek en een vlakke ondergrond. Een betonnen plaat is ideaal. De 

eigenaar blijft dan bij het hoofd van de ezel staan om hem gerust te stellen. Als de 

relatie met de eigenaar goed is, zal zijn aanwezigheid hem vertrouwen geven.   

 

Belangrijk: Omdat een ezel meestal kleiner is dan een 

paard is het van belang dat je je op zijn hoogte zet om 

de voeten te verzorgen en de voet niet te hoog optilt. 

Het been moet in een lage positie en dicht bij het li-

chaam blijven.  Als dit niet gebeurt, zorgt dit voor onge-

mak of zelfs onevenwicht of pijn. Het gevolg hiervan is 

dat de ezel voortdurend beweegt of huppelt. 

Algemeenheden 
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Welke voetproblemen komen voor bij ezels? 

Jammer genoeg worden maar weinig ezels correct verzorgd. Veel ezels hebben 

hoefaandoeningen die grotendeels te wijten zijn aan het gebrek aan geregelde    

bekapping. Door zijn stoïcijns karakter en zijn hoge pijngrens wordt hij vaak          

verwaarloosd. En toch heeft hij pijn. 

• Door het gebrek aan geregelde bekapping krijgt hij te lange en misvormde 

hoeven (kabouterschoentjes, misvorming…). Als de stand van de hoeven niet 

correct is, raken de pezen geforceerd, wat zorgt voor pijn die chronisch kan 

worden.  

• Hoefbevangenheid  

• Mierennesten  

• Abcessen  

Eigenaar worden van een ezel mag nooit impulsief beslist worden. Naast de nodige 

aangepaste infrastructuur moet je tijd aan je ezel besteden, bij hem zijn en hem 

manipuleren. Pas dan kan een wederzijds vertrouwen groeien. Dat is de basis van 

alles. 

Wat is de ervaring van opvangcentra? 

Zo goed als alle ezels die in de opvang belanden, lijden aan diverse aandoeningen 

van de voeten.  

 

Algemeenheden 
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Meestal zijn ze niet gemanipuleerd door hun eigenaar en zijn ze bang voor halsters. 

Vaak is het zo dat de halster alleen omgedaan wordt als de hoefsmid of de            

dierenarts komt. Door een gebrek aan manipulatie en vertrouwen verloopt zo’n  

bezoek natuurlijk slecht en houden ze er slechte herinneringen aan over. Omdat die 

fouten jarenlang herhaald worden, gaat de ezel in de verdediging. En dan moeten 

wij heel hard ons best doen om hem weer vertrouwen te geven. 

 

Welke raad kunnen we geven? 

Informeer je goed voor je een ezel aanschaft. Denk goed na of je voldoende tijd en 

kennis hebt om een vertrouwensband op te bouwen en de ezel te manipuleren. Op 

afspraak organiseren we praktische stages in de Ezeloase. 

Ezels zouden niet op de weide mogen staan 

voor de sier of om het gras kort te houden, 

maar wel omdat je van ze houdt en zin hebt om 

tijd met hen door te brengen. Alleen zo krijg je 

gelukkige ezels die goed gezond zijn in het 

hoofd. 

De tijd die je hoort te investeren in je ezel, maar 

ook de dagelijkse schoonmaak van zijn onder-

komen is niet te onderschatten! 

          

 

Opgelet: het gebruik van een praam en de techniek om het oor om te draaien om 

hem te immobiliseren is uit den boze. Niet alleen vanwege de pijn, maar ook     

omdat de ezel met zijn uitstekend geheugen nog lastiger zal zijn bij volgende       

behandelingen. De ezel zal een angstreflex ontwikkelen dat erg heftig en gevaarlijk 

kan zijn, als we gewoon maar met onze hand bij zijn hoofd komen. 

Algemeenheden 
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Hoefbevangenheid is een ernstige en gecompliceerde aandoening die jammer      
genoeg vaak voorkomt bij ezels in onze kontreien. Men zegt dan dat de ezel bevan-
gen is. Hoefbevangenheid kan acuut of chronisch zijn. 

Er zijn verscheidene oorzaken mogelijk, maar bij ezels ligt de oorzaak bijna altijd bij 
een te overvloedige voeding. De ezels die op onze weides staan eten te rijkelijk. In 
de meeste gevallen ontstaat hoefbevangenheid bij ezels gewoon door het eten van 
het gras van de weide. 

 

Hoefbevangenheid is een aandoening van het zachte weefsel van de voet. Ze begint 
vaak bij de voorbenen (een of beide voorbenen), maar kan ook de vier benen aan-
tasten. Het is een ontstekingsreactie van de lamellaire structuren (plaatjes) van de 
binnenzijde van de hoefwand. Door de ontsteking van de lamellaire structuren 
wordt de uiterst gevoelige verbinding tussen de plaatjes van de lederhuid en die van 
het hoorn verbroken. Bij de chronische vorm heeft het hoefbeen te weinig steun 
waardoor het gaat kantelen. In ernstige gevallen kan het hoefbeen door de zool 
dringen. De wand kan ook losraken waardoor de hoef eraf valt. De ezel wordt kreu-
pel en is vaak ten dode opgeschreven. 

 
Dwarsdoorsnede van de voet 

Bevangenheid 
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Wat zijn de verschijnselen van hoefbevangenheid? 

 

We moeten in gedachten houden dat ezels een tamelijk grote weerstand tegen pijn 
hebben en dat ze zelden laten zien dat ze lijden. In het gunstigste geval zouden we 
de eerste tekenen moeten kunnen herkennen, want hoe sneller opgetreden wordt, 
hoe beter. Heel in het begin loopt de ezel ‘op eieren’.  

Als hij stilstaat zie je dat hij zich ongemakkelijk voelt (hij verplaatst zijn gewicht snel 
van het ene been op het andere). Dan zie je dat hij mankt, soms lichtjes. Als de   
bevangenheid doorgebroken is (acute fase), zie je dat hij echt pijn lijdt. Hij weigert 
te stappen, gaat vaak liggen en/of strekt de voorbenen naar voren zodat alle        
gewicht op zijn achter-
benen rust om zijn 
voorbenen te ontlasten. 

Op klinisch niveau ver-
snelt het hartritme en 
de ademhalingsfre-
quentie (tekenen van 
pijn), de hoef voelt te 
warm aan, je voelt pul-
saties in het been en de 
wand. 

 

Wat zijn de verschillen tussen de acute en de chronische vorm? 

Acute bevangenheid wordt gekenmerkt door de hierboven beschreven sympto-
men. 

Chronische bevangenheid wordt gekenmerkt door een kanteling van de derde     
falanx met als gevolg een niet te herstellen misvorming. Vaak ligt de oorzaak bij 
verscheidene aanvallen van acute bevangenheid, maar bij de ezel kan ze ook    
chronisch worden zonder acute fase als de voeding gedurende lange tijd constant 
of geregeld te rijk is. 

Het is gebruikelijk dat verscheidene acute aanvallen van bevangenheid evolueren 
naar een chronische bevangenheid. Maar een chronisch bevangen ezel kan ook erg 
pijnlijke aanvallen van acute bevangenheid doormaken. 

Bevangenheid 
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Wat moet je doen als je ezel bevangen is? 

 

Zo spoedig mogelijk een dierenarts laten komen. Het is echt dringend! 
In afwachting van de komst van de dierenarts moet je je ezel rust geven en zijn  
voeten afspuiten met koud water. 

De dierenarts zal een behandeling opstarten afgestemd op de ernst van de aandoe-
ning. Als, zoals vaak het geval is, de uitlokkende factor gras is, haal je je ezel van de 
weide, maar je geeft hem wel toegang tot hooi, stro en water.   Opgelet, zelfs als je 
dierenarts het aanraadt (sommige dierenartsen kennen de ezel te weinig; deze    
fatale vergissing komt nog al te vaak voor), zet je ezel nooit helemaal zonder eten. 
Dit om hyperlipidemie of bloedvervetting te voorkomen (om het eenvoudig uit te 
leggen: afbraak van vetten ten gevolge van een drastische vermindering van het 
voer, waardoor de vetten in het bloed terechtkomen en de lever vergiftigd wordt). 

Dit biologisch fenomeen komt haast alleen bij ezels voor en is levens-bedreigend. 
De afloop is heel vaak fataal en zeer snel (binnen 48 uur). Een bevangen ezel moet 
veel vaker behandeld worden door een hoefsmid. 

Dwarsdoorsnede van de voet 

Schema’s uit de brochure 

« Le petit manuel de l’Ânier » 

van Martine Jouclas  

 

Beschadiging van de hoef ten gevolge van   

hoefbevangenheid 

Loskomen van de hoefwand en kanteling van de 

derde falanx 

Hoefbevangenheid 
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Hoe voer je verstandig? 

 

De oplossing is: vermijden dat je je ezel overvoert. Laat hem niet grazen op te grote 
oppervlakten, hij moet ’knabbelen’. Geef hem droge vezels. Alle rijke voedingsmid-
delen moeten geschrapt worden. Zijn gezondheid staat op het spel want, om hem 
een goede levenskwaliteit en een goede gezondheid te garanderen, moet zijn dieet 
van heel nabij gevolgd worden zodat hij niet te dik wordt. 

Algemeen gezien is het zo dat het gras in onze contreien te rijk is voor ezels en ver 
van ideaal is voor hem. De ezel is afkomstig van warme woestijnachtige landen. Hij 
is het gewend veel te stappen om aan voer te komen. Bij ons staat hij « met zijn 
voeten in zijn bord” en hij verbruikt geen energie meer. Zijn spijsverteringsstelsel is 
aangepast aan een schrale vegetatie. Hij kan het maximum halen uit een arme  
voeding. 

Het is de taak van de eigenaar zijn stuk grasland te beperken. Anders blijft de ezel 
maar eten en wordt hij al gauw zwaarlijvig en bevangen. Het is aangeraden hem     
’s nachts op te sluiten op een droge plek. Het ideale moment om hem goed stro ter 
beschikking te stellen. 

Vermijd bruuske veranderingen van voedsel, in de ene of de andere zin. Zet nooit 
een ezel van de ene dag op de andere op een weide met gras (groot risico op acute 
hoefbevangenheid). Verandering, hoe klein ook, kan een aanval van acute hoefbe-
vangenheid ontketenen bij een ezel die lijdt aan chronische bevangenheid. Opgelet 
voor het systeem van een weide die in percelen verdeeld wordt. Het systeem is   
helemaal niet geschikt voor ezels, want bij de verandering van perceel, beschikt hij 
plots over een grotere hoeveelheid gras. 

Bevangenheid 

Kortom : 

 

Elke hoefbevangenheid is er een te veel. Niets zal nog zijn zoals voorheen. Het is 
een invalidiserende  ziekte waarvoor de     eigenaar verantwoordelijk is.  

Wie zijn ezel overvoert, houdt niet van hem, maar laat hem lijden en maakt hem 
langzaamaan kapot…  
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Een mierennest is een zeer vaak voorkomende 

en soms zelfs terugkerende aandoening van 

de ezelhoef. Veel ezelhouders hebben het 

over een typische ezelziekte. 

Wat is een mierennest precies? 

Het mierennest is een aantasting van de witte 

lijn van de voet door bacteriën en anaerobe 

schimmels (ze overleven zonder zuurstof). De 

witte lijn van de voet bevindt zich tussen de 

hoefwand (buitenkant van de voet) en de 

zool. De bacteriën kunnen dus makkelijk in de 

voet kruipen, omdat ze tegen de lucht          

beschermd worden door de hoefwand en de 

zool. 

Waarom hebben ezels vaak last van mierennesten? 

De oorzaak van het probleem is het vochtige klimaat in 

onze streken. Ezels zijn afkomstig van warme, woestijn-

achtige    landen, ze zijn dus droge grond gewoon. 

Het vocht in onze streken veroorzaakt een verzwakking 

van de kwaliteit van de hoef. De witte lijn is zachter en 

daar profiteren bacteriën van om erin binnen te     

dringen.  

Wat zijn de tekenen die wijzen op een mierennest? 

Deze ziekte van de hoef dankt haar naam aan de     

aanwezigheid van een ‘grijs poeder’ (de bacteriën zijn 

eerder zwart en de schimmels zijn roomkleurig…). 

Het poeder komt los ter hoogte van de witte lijn als je 

de hoef met een krabber schoonmaakt. Er ontstaat een holte. Als de witte lijn    

gezond is, is de voet overal goed hard. 

Beeld van de aangetaste  
witte lijn, zichtbaar gemaakt na de 
bekapping en vóór het openmaken 
van het mierennest. 

Mierennest 
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Het probleem is dat de ezel aanvankelijk niet mankt. Als hij begint te manken door 

het mierennest, moet er snel gehandeld worden, omdat de bacteriën het levende 

deel van de voet al bereikt hebben; op dat moment is de schade soms al onom-

keerbaar (er is geen cohesie meer tussen de witte lijn en de andere hoefwanden) 

en wordt de aandoening chronisch. 

De volgende stap is een aanval op het bot 

van de derde falanx. In dat stadium is het 

voor de ezel vaak te laat. 

Wat moet je doen in het geval van een 

mierennest? 

Je moet je hoefsmid laten komen om het 

gedeelte van de hoefwand (de buitenkant 

van de hoef) waarin het mierennest zit weg 

te nemen. Hij moet omhooggaan tot de plek 

waar er weer een goede cohesie is tussen 

de witte lijn en de wand. De bedoeling van 

deze ingreep is de bacteriën 

bloot te stellen aan de 

lucht. Ze kunnen immers 

alleen leven als ze             

beschermd zijn tegen zuur-

stof. 

Opgelet: Er zijn hoefsmeden, die niet zoveel afweten van ezels en die kerven in de 

witte lijn zonder eerst de hoefwand weg te nemen. Dit systeem is ondoeltreffend 

omdat het mierennest verder uitbreiding neemt. 

Mierennest 
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Wat zijn de mogelijke behandelingen? 

Zodra de hoefsmid het mierennest heeft 

weggehaald is het de taak van de eigenaar 

om de zone dagelijks schoon te maken en 

een zalf aan te brengen om de resterende 

bacteriën uit te schakelen. Ook is het belang-

rijk de ezel op een droge ondergrond te   

houden.  

 

 

 

 

 

Mierennesten geopend door de hoefsmid  

Opgelet: In tegenstelling tot wat men soms 

hoort mag je je ezel nooit een voetbad met 

een ontsmettingsmiddel geven (je verzwakt 

er de voet alleen mee, vermits het pro-

bleem verband houdt met vocht). Leg ook 

geen verband aan (want dan gebeurt de 

luchtcirculatie niet zoals het hoort en wor-

den de bacteriën niet vernietigd). 

Mierennest 
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Welke preventiemaatregelen zou je kunnen overwegen? 

Een goede manier om mierennesten zoveel mogelijk te vermijden is ezels niet in 

‘vrije stalling’ te houden. Het is raadzaam ze ’s nachts binnen te halen, in een box 

op droog stro. Ideaal is een 

dikke laag vlasstro als onder-

laag (waardoor het vocht afge-

voerd wordt) met daarboven 

voldoende tarwestro, omdat ze 

ervan gaan eten (dat is        

normaal en goed voor hen, het 

zijn droge   vezels en het stro 

bevat heel weinig calorieën). 

Zo krijgen de voeten ’s nachts de tijd om te drogen en hard te blijven. Als je ze in 

vlasstro 

Mierennest 
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‘vrije stalling’ houdt, zullen hun voeten nooit helemaal opdrogen, ook al komen de 

ezels uit zichzelf een paar uur binnen. 

De box moet natuurlijk elke dag schoongemaakt worden zodat het ligbed droog 

blijft en ze iedere dag kunnen genieten van vers stro. 

Een speciaal vitamine/mineralencomplex is eveneens aan te raden. Daar hebben 

ezels vaak een tekort aan. Het helpt hun voeten in goede staat te houden. 

Bij vochtig weer helpt het insmeren van de onderkant van de voet met plantaardige 

teer (Noorse teer) de hoef te verharden en te beschermen tegen het vocht.  

Het bezoek van de hoefsmid, gemiddeld een keer om de drie maanden, is noodza-

kelijk. Bij ezels die niet geregeld bekapt worden zie je inderdaad een verhoogd 

hefboomeffect bij het begin van de voet, wat zorgt voor een bijkomende belasting. 

Daardoor verzwakt de witte lijn en ontstaat er een gunstig klimaat voor het binnen-

dringen van bacteriën. 

Zijn er ezels die vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van mierennesten? 

Jazeker, hoefbevangen ezels (zie artikel over hoefbevangenheid) ontwikkelen     

makkelijk mierennesten, omdat de hoef beschadigd is. Door de bevangenheid is de 

 

Opgelet: dat mag alleen op een gezonde voet en vooral zonder mierennest (anders 

sluit je het mierennest af en kan het makkelijker uitbreiden). 

Mierennest 
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witte lijn in omvang toegenomen (breder dan normaal) en dus nog zachter en  

zwakker.               

In een notendop : 

Een ezel moet gemiddeld om de drie maanden het bezoek krijgen van 

een hoefsmid. Als de ezel bevangen is, is een behandeling om de twee 

maanden verkieslijk. Als je deze frequentie aanhoudt, kunnen mierennes-

ten tijdig aangepakt en behandeld worden. Zo vermijd je ernstigere    

problemen. 

In tegenstelling tot de vele misvattingen die over hem de ronde doen, is 

een ezel een dier dat veel zorgen nodig heeft. Alleen in hun landen van 

herkomst (warme woestijnachtige streken met harde, droge bodems, 

schrale voeding…) zijn ezels rustieke dieren. Onze streken zijn helemaal 

niet geschikt voor ezels. Het gras is te rijk en het is veel te vochtig. De 

winters worden steeds zachter, het vriest minder vaak, maar het is vooral 

bijna de hele tijd vochtig. De eigenaar moet dus het nodige doen om zijn 

ezels te beschermen. Dat vergt een belangrijke investering, zowel in tijd 

als in geld. 

Mierennest 
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Het hoefabces of blein is een aandoening die in onze kontreien vrij frequent     

voorkomt bij ezels. De symptomen van een hoefabces zijn soms indrukwekkend, 

maar een abces is haast nooit echt ernstig. 

De voeten van de ezel zijn aangepast aan warme, semi-woestijnachtige landen. Bij 

ons worden ze verzwakt door het vocht. Ze verliezen hun natuurlijke hardheid, wat 

het ontstaan van abcessen in de hand werkt. 

In de meeste gevallen is de oorzaak een stoot of een oppervlakkige verwonding in 

de zool, waardoor een bloeduitstorting en een secundaire infectie van de hoef  

ontstaan (etter in een holte binnenin de voet). 

Minder vaak kan de infectie ontstaan door een doordringende wond in de zool 

(spijker, scherp voorwerp…). 

 

Hoe herken je een hoefabces? 

In de meeste gevallen zal een ezel met een abces kreupel zijn aan een ledemaat. 

Een lichte kreupelheid kan geleidelijk verschijnen (in een paar dagen) of in het     

geval van een acuut abces heel plots (van vandaag op morgen). 

De ezel zet zijn voet neer op de tip van de hoef zonder zijn hiel te gebruiken. Soms 

huppelt hij op drie benen of blijft hij liggen…  

Bij de ezel komt het ook tamelijk vaak voor dat hij een paar dagen heel lichtjes 

mankt (minieme kreupelheid). Daarna moet je soms verscheidene weken wachten 

voor de kreupelheid opnieuw verschijnt, maar dan meer uitgesproken. 

Maar of de symptomen nu licht zijn of zwaar, dat zegt niks over de ernst van het 

abces. 

Wat doe je aan de kreupelheid? 

Het eerste wat je moet doen is de hoef uitkrabben om te kijken of er geen steentje 

of een ander voorwerp dat hem kan storen vastzit in de hoef. Profiteer ervan om 

het slechte been te bewegen om je ervan te vergewissen dat er geen enkele pijnre-

actie komt ter hoogte van het been. Bij de ezel komt het kreupelheidsprobleem in 

99% van de gevallen van de voet. Anders dan paarden verwonden ezels zich maar 

zelden. 

In het beste geval is de aangetaste voet warm (zorgvuldig vergelijken door een 

Voetblaren  
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hand op elke voet te leggen om het correct te kunnen inschatten). Soms voel je dat 

de hartslag sterker en sneller is dan normaal, als je je hand op de digitale slagaders 

legt. 

Wie moet je bellen en wanneer? 

Bel de hoefsmid. Hij is een hoefspecialist. Je wacht best tot de kreupelheid uitgesp-

roken is. Zo heeft hij de beste kans om het abces te lokaliseren en open te snijden. 

De hoefsmid kan een visiteertang (hoeftang) gebruiken 

om te ontdekken waar het abces zit, dankzij een pijnreac-

tie en een terugtrekken van het been. Helaas werkt dit 

systeem zelden bij ezels.  De ezel heeft immers een meer 

gesloten U-vormige hoef (vorm van een lier). Hij kan dus 

zowat overal op reageren.  

Omgekeerd kan het ook dat hij helemaal niet reageert als 

het abces hoog in de voet zit of als de zool extra dik is. De 

hoefsmid probeert dan het abces te vinden met een 

hoefmes (de zwarte vlekken en lijnen op de zool vlak bij 

de witte lijn moeten onderzocht worden). Als het     abces 

gelokaliseerd en opengesneden is, loopt er een donkere, 

stinkende vloeistof uit. 

 

Wat als de hoefsmid het abces niet vindt? 

Bij ezels gebeurt dat tamelijk vaak. 

Al is het nog zo pijnlijk om je ezel te zien manken, het is beter een paar dagen te 

wachten en de voet niet zomaar lukraak open te maken (anders zal het een tijd   

duren voor de ezel opnieuw correct stapt)! Sommige abcessen evolueren traag,   

ondanks een ernstige kreupelheid. Andere zitten te hoog in de voet en zakken niet. 

Opgelet: vooral geen ontstekingsremmers toedienen in het geval van niet          

gedefinieerd manken (kreupelheid). Ze beletten het abces te rijpen, wat ernstige 

letsels kan toebrengen aan de binnenhoef. Vooral goed in gedachten houden dat 

ezels zich  zelden verwonden en dat dit soort van kreupelheid bijna altijd te wijten 

is aan een hoefabces. 

Voetblaren  
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In dit geval gebeurt het dat het 

abces spontaan uitbarst via het 

kroonbeen van de voet. De pijn is 

verdwenen en de ezel mankt niet 

meer, maar het ontsmetten is  

lastiger op die plek. In dat geval is 

het de taak van de hoefsmid het 

kanaal van het abces langs de 

zool terug te vinden. En dan      

gebeurt de drainage van het     

abces gemakkelijker langs onde-

ren. 

Welke zorgen moeten toegediend worden? 

Zodra de hoefsmid het abces opengesneden heeft, moet de holte opengemaakt 

worden om de etter te laten wegvloeien.  

 

Voetblaren  
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De plek moet zorgvuldig ontsmet worden. 

Het gebruik van een spuitje (zonder 

naald, uiteraard) is aangeraden, waarbij 

het ontsmettingsproduct in de holte      

gespoten wordt.  

 

Het is verstandiger om enkele dagen een 

verband aan te leggen. Op die manier raakt het gat niet verstopt met aarde of een 

steen en kan het abces goed leeglopen. 

 

 

 

 

 

Opgelet: Een hoefabces is ook een toegangspoort voor tetanus. Controleer of 

je ezel behoorlijk ingeënt is. 

Voetblaren  
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Lid worden van onze vereniging : 20 € per (burgerlijk) jaar 

Peter of meter worden van het opvangcentrum door minimum 5€ per 
maand te storten op onze rekening via een doorlopende opdracht bij 
uw bank. 

Peter of meter worden van een bepaalde ezel : door een doorlopende 
opdracht min. 15 € per maand op onze rekening te storten.                   
Voor sommige ezels in het centrum is een individueel peter of meter-
schap mogelijk omdat zij altijd in het opvangcentrum zullen blijven. 

Doe eenvoudig een donatie via onze bankrekening  

Ook kunt u altijd een gift doen in onze urne/ spaarpot in het                 
opvangcentrum of bij de infostand. 

Maak een legaat of een duo-legaat voor de ezeloase ( N onderneming 
871. 216. 881)  

Fiscaal attest voor elke gift van minimum 40 € per civiel jaar 

(lidgeld niet inbegrepen) 

Als lid, peter of meter ontvangt u elk trimester onze nieuwsbrief die 
u op de hoogte houdt van de gang van zaken in het centrum en de 
toestand van de opgenomen ezels. 

Vrijwilliger worden 

Conclusie 

Om ons financieel te helpen, kunt u: 

Om ons te helpen, kunt u: 

Op het gebied van gezondheid en voor alle levende wezens, blijft         

PREVENTIE van het allergrootste belang ! Manipulatie, dagelijkse         

verzorging en het navolgen van het gekregen advies kunnen ernstige 

toestanden en veel onnodig lijden vermijden ! 
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Adres : De Ezeloase v.z.w.  
 Holstrée, 2 
 B - 4607 BOMBAYE 

 
Bank BNP : IBAN : BE55 0014 4824 3544     BIC : GEBABEBB 

 

Internet : www.loasisdesanes.be  

 

E-mail :  loasisdesanes@hotmail.com  

 

Contact :                        Alette Thielen     Ondervoorzitter         012/45.37.06  

 

 

Dit dossier werd verwezenlijkt in nauwe 

samenwerking met Davide Coluccia, onze 

hoefsmid 

 

0494/ 91 35 20  

• Fascicules de Martine Jouclas  

• Les Cahiers de l'âne  

• The Clinical Companion of the Donkey , The Donkey Sanctuary 

Bibliografie 

Contact 

Referentiepersoon : de hoefsmid 

http://www.loasisdesanes.be

