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Eqinful
Natuurgeneeskrachtige voeding & advies voor paarden

 
 De Zinvolle gids 

voor  
OerVitale paarden



Ik raak zo enthousiast als ik me verdiep in methodes en visies om het welzijn van paarden te
verbeteren. Ondanks dat we geen uitgestrekte, bio-diverse vlaktes hebben, kunnen we zoveel

doen om deze prachtige dieren het leven te geven wat ze verdienen.
Zonder stress, kwalen en klachten.

 
Wat tof dat je kennelijk je weg naar deze gids hebt gevonden. 

Waarmee ik even kort door de bocht de conclusie trek dat ook jij bezig bent om het welzijn en
de vitaliteit van jouw paard te verbeteren.

Bedenk, er is altijd goed, beter en best. 
Stap voor stap optimaliseren, zo wordt heel veel uiteindelijk mogelijk.

Het is een open deur, maar waar een wil is, is een weg. 
Het start allemaal met bewustzijn krijgen en vasthouden.

Met Eqinful richt ik me met name op voeding, met in mijn achterhoofd altijd 
houdend de andere 2 pijlers, huisvesting en beweging die net zo belangrijk zijn om paarden

vitaal te krijgen en vooral ook te houden.
Ik wens je veel leesplezier,

 
Anne

 
p.s. Heb je na het lezen van dit e-book vragen, wil je een keer sparren of heb je specifieke

vragen over jouw paard neem dan contact met me op. 
Ik hoor graag van je!

 
www.eqinful.nl
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noodzakelijke pijlers voor 
een Vitaal paard

Vitaliteit is meer dan de afwezigheid van ziektes en kwalen. 
Het is een super gezond, fit en ontspannen gelukkig paard. 

Een paard om als liefhebber van en mee te genieten. 



Tjonge wat een missie. Wat heersen er een hoop misverstanden en gaan er
fabeltjes in de rondte. Op de een of andere manier is het grootste gros vergeten
wat een paard eigenlijk van nature nodig heeft. En met alle gevolgen van dien.
Laat ik de grootste misverstanden, do’s & dont’s op een rijtje zetten:

Waarom is het tijd voor verandering?
Het huidige paard, met daaronder alle verschillende rassen en types die we
kennen, verschilt nauwelijks van het oerpaard zoals het duizenden jaren geleden
was. Toch is, over het algemeen, de manier van voeden, huisvesten en beweging 
 180 graden omgedraaid. Het is dan ook niet zo gek dat steeds meer paarden
metabole (stofwisseling) problemen ontwikkelen. 
Eenmaal een chronisch stofwisselingsprobleem kan je als eigenaar nogal wat
kopzorgen en moedeloosheid geven. Er zijn zoveel uiteenlopende adviezen en
producten. De een belooft nog beter dan de ander. En laat ik het maar gewoon
benoemen, voeding is big-business. Zowel voor mensen als voor dieren. Goede
marketing kan alles mooi en geloofwaardig maken.

Voor mij werd het pas echt logisch toen ik me ging verdiepen in wat het lijf en de
genen van origine echt nodig hebben. Waar is ‘het ontwerp paard’ nu echt op
gemaakt. En waarom krijgen sommige paarden meer, vaker of eerder last dan
anderen.
Zonder oordeel, aanname en overdracht (=vermenselijking, persoonlijk maken)
kijken naar de oorspronkelijke behoefte van paarden.

De enige manier om een vicieuze cirkel van stofwisseling klachten definitief te
doorbreken is door terug te gaan naar het oorspronkelijke ontwerp. De mismatch
in de kern doorgronden en oplossen. Voeding speelt hier een hele prominente rol
in.

Terug naar logische, oorspronkelijke voeding. En dan eventueel daarnaast en dus
niet in plaats van, kun je aanvullingen doen in de vorm van hoogwaardige
supplementen en tincturen. Alweer vanuit de visie om de wijsheid van de natuur
te erkennen. Dit zijn dan ook logischerwijs producten die bijdragen aan alle
natuurlijke essentiële processen. Zo geef je het lijf de kans tot herstel en behoud
van de balans.

Maar waarom zou je wachten tot je paard klachten ontwikkeld? Je kunt ook nu
gewoon de switch maken naar oorspronkelijke voeding en zo problemen in de
toekomst voorkomen!

Voeding 
in plaats van vulling



Een stukje geschiedenis

Eigenlijk doen we dat abnormale voeren nog niet eens zo heel lang. Bekeken
vanaf het oerpaard dan ;-). In de eerste en tweede wereldoorlog waren paarden
heel belangrijk in het militaire leger. Miljoenen paarden werden ingezet en
moesten in leven worden gehouden worden met zo weinig mogelijk ruwvoer (ga
dat maar eens verkrijgen en vervoeren). Graan is veel compacter en een hard
werkend paard kan daar best even op draaien. Daarbij kon met graan een
paard in een korte tijd, zeer energierijk worden gevoed.

Een logische keuze in die tijd…. Ook de werkpaarden later, moesten zo hard
werken op het land dat ze de nadelen van graan wel weg konden compenseren.
Daarbij was een hoge leeftijd verkrijgen en welzijn niet het hoogste doel.

Het lijkt er ook op dat warmbloeden, onze rijpaarden, al iets beter opgewassen
zijn tegen deze manier (veel graan/krachtvoer, weinig ruwvoer) van voeren dan
de meer sobere rassen en pony’s. 
Anno nu hoeven de meeste paarden niet meer zo hard te werken. Willen we
vooral weer met ons paard genieten en willen we dat ze zo gezond mogelijk oud
worden. Met daardoor 'welvaart' aandoeningen die op de loer liggen als we wel
hetzelfde patroon van voeding, beweging en huisvesting aanhouden.



Planten, grassen, kruiden, struiken, algen, zaden, bessen, schorsen, bladeren,
etc. 
Puur en zo min mogelijk bewerkt. En daarbij met respect voor de natuur
gegroeid. Dus zonder onnodige bestrijdingsmiddelen en meststoffen.
Heel veel afwisseling & diversiteit.
In ieder seizoen anders, want dan is de behoefte ook anders.
Zinvolle aanvullingen, die in synergie zijn met de natuurlijke processen.
De juiste vezellengte, optimaal voor de vertering.

Wat verstaat                  onder oorspronkelijke voeding?

En wat zit er dan zeker niet in?

X  Geen onnodige, belastende en/of verborgen toevoegingen, bewerkingen
     of bestrijdingsmiddelen.
X  Geen overdaad van eenzijdigheid.
X  Geen zoetmakers & granen.
X  Geen zure pH-makers.

Diversiteit & Afwisseling

Oorspronkelijk bestond het dieet van een paard uit zo’n 60 tot 80 verschillende
plantensoorten. Wilde paarden maken tijdens hun leven gebruik van wel 500
verschillende planten. Elke plant bevat tal van plantaardige stoffen, mineralen,
micro-organismen, enzymen en energetisch factoren. Deze synergie met gezond-
heid is niet na te bootsen in kunstmatige vitamines, synthetische mineralen, be-
werkte concentraten, etc.. 

De meeste paarden mogen tegenwoordig al blij zijn als ze 10 verschillende planten
binnenkrijgen.

Eqinful



Voedt de juiste darmbacteriën

Een paard is een echte dikke-darm-verteerder. Wat betekend dat het eerste
gedeelte van de spijsvertering... maag en dunne darm... heel snel gaat en het
grootste gedeelte van de vertering in de dikke,- en blinde darm plaatsvindt. 

Hier is de spijsvertering het werk van allerlei micro-organismen en bacteriën. Er
wordt steeds meer duidelijk hoe belangrijk de darmflora en het milieu (de pH) is
voor paarden. Een optimale darmflora zorgt voor een optimale stofwisseling en
gezondheid. Een paard heeft daarbij de goede darmbacteriën nodig om de juiste
vitamines en mineralen aan te maken die nodig zijn voor allerlei belangrijke
processen en bouwstoffen. Denk hierbij o.a. aan het ontgiften van de lever. Voor
een paard is de symbiose met zijn microbioom (darmflora) essentieel. Hiervoor zijn
cellulose vezels nodig. Er bestaat nog geen paarden-probioticum met de juiste
stammen bacteriën. Het enige wat we kunnen doen is voeding aan ons paard geven
waar de goede bacteriën dol op zijn en dus zullen gaan vermeerderen.
Cellulose vezels vindt je met name in grofstengelig, niet al te bladrijk gras en dus
hooi.

Het Hooi Heilig Huis

Wat is er toch een hoop te doen omtrent hooi. Op zich logisch, want in de meeste
gevallen zijn we afhankelijk van externe leveranciers. Hebben we geen idee waar
het vandaan komt. Moeten we vertrouwen op de woorden van de leverancier of
pensionhouder. Of hebben we er sowieso geen invloed op.
Daarbij is opslag van onverpakt hooi omvangrijk. En is geschikt, kwalitatief goed
paardenhooi kostbaar.
Een paar slimmeriken hebben zo’n 40 jaar geleden daarvoor bedacht dat je hooi
ook in plastic kan verpakken. Is dat dan de oplossing? Het is veel makkelijker te
verkrijgen, te bewaren, goedkoper, niet stoffig… Ideaal toch? NEEEEEEEEEE!!!

Verpakt hooi of voordroog bevat een te lage pH, is te zuur en bevat melk-
zuurbacteriën. Wat ongunstig is voor de juiste darmbacteriën en dus darmflora. Als
de pH van verpakt hooi wel goed is dan bevat deze vaak een te hoge pathogene
belasting van schimmels, gisten en bacteriën, wat ook ongunstig is. Verpakt hooi is
nooit een goed idee voor paarden! En ja, er zullen paarden zijn die er 30 mee
worden. Toch is verpakt hooi en krachtvoer het recept om een stofwisseling
probleem te krijgen.



De 7 gouden tips voor goed paardenhooi:

1.  Suikergehalte minimaal onder de 10%, liefst zelfs lager voor   
     recreatiepaarden. Sobere rassen en pony’s <8% en voor paarden met       
     een metabool probleem <6%.

2.  Eiwitgehalte tussen de 6 en 9%. Alleen voor topsportpaarden en                           
     fokmerries is een eiwitgehalte boven de 9% wenselijk.

3.  Overwegend in het zaad geoogst. Lang, stug gras bevat veel cellulose 
     vezels en minder pectine. Dit betekent pas oogsten vanaf half juni.

4.  Hoge diversiteit aan grassen, kruiden en bloemen (let op! Uiteraard 
     geen giftige kruiden)

5.  Beperkt in productiegras, zoals raaigras en in klavers

6.  Liefst bemest met vaste/organische meststoffen

7.  Minimaal gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen

Laat je hooi dus analyseren...

Het beste 
wat je voor een paard kunt doen is 

24/7 hooi gaan geven.



Vermijd productiegrassen als Engels raaigras en
let op met teveel klaver. Er bestaan speciale
graszaadmengsels voor paarden welke meer
sobere grassoorten bevatten. Probeer een
weide te creëren met veel diversiteit aan
grassen en kruiden (uiteraard zonder giftige
planten).
Laat je paard pas vanaf eind mei - juni op de
wei, als het gras minstens kniehoog staat en in
de bloei. Ja, dat is zeker (nog) niet de standaard
en vergt het nodige geduld, maar voorkomt wel
een hoop problemen. Voorjaarsgras is te rijk
aan suiker, fructaan en eiwit. Plus doordat de
plant wil groeien maakt hij eerst veel blad aan,
deze zijn rijk aan pectine, welke het darm milieu
te zuur maken en dus de ongunstige bacteriën
helpen groeien. Daarbij is het gras rustig laten
groeien het beste wat je kunt doen voor de
bodem, wat uiteindelijk resulteert in betere
voedingsstoffen voor je paard.
Laat gras nooit korter dan 8 cm grazen. Kort
gras raakt ‘gestrest’ en bevat teveel fructaan en
endofyten.
Kijk op de fructaanindex op welk moment je
paard het beste kan grazen. Koude nacht =
liever ’s middags, warme zomernachten en
droogte = liever 's ochtends.
Bouw weidegang langzaam op. Laat de
spijsvertering na maanden van alleen maar hooi
langzaam wennen aan vers gras. Het beste is
om te starten met 15-30 minuten per dag en dan
op te bouwen met 15 minuten per dag
gedurende 2 tot 4 weken.

Hierbij de regels:

1.

2.

3.

4.

5.

Kan het 
gras 
nog 

groener?

Gras is supergezond voor paarden. Ze halen er vrijwel alle voedingsstoffen uit die
ze nodig hebben. Maar! Er zijn wel een aantal spelregels die je zult moeten aan-
houden om problemen te voorkomen. En heeft je paard een metabool probleem
dan gaan zelfs onderstaande tips niet altijd op en is het maatwerk. Toch is het de
moeite waard om te zoeken naar een manier om je paard weidegang te geven,
want je maakt ze er heel gelukkig mee.



 

Een pleidooi voor
onbeperkt hooi

 
Een paard moet kauwen om speeksel
aan te maken (dit in tegenstelling tot
mensen en bijv. honden). Speeksel is
o.a. nodig om het zuur in de maag te

bufferen.
Ik zou het wel willen schreeuwen. Een
paard is een continue eter. Er stroomt
dus continue een beetje maagzuur en
gal in het maag-, darmstelsel. Wordt

dit niet gebufferd dan tast het
uiteindelijk het maagslijmvlies aan.
Voedsel blijft maximaal 90 tot 180

minuten in een gezonde
paardenmaag. Mag jij zelf bedenken

wat er gebeurt als de maag uren leeg
is…

Diverse studies tonen aan dat tussen
de 50 en 90 procent van de paarden

maagzweren hebben. Het gevolg van
te lange periodes geen ruwvoer en

chronische stress.
Geen ruwvoer geeft stress. Paarden 
 krijgen teveel stress-hormoon in hun
lichaam bij maaltijdvoeding. Ze gaan

ervan schransen als er wel eten
beschikbaar is, met de gevolgen van
dien. Als laatste stopt de alvleesklier

met het aanmaken van
verteringsenzymen bij te lange

ruwvoerpauzes.  De uitleg waarom
een schep krachtvoer  op een  lege

maag totaal averechts werkt.



Hooi hebt met de juiste waardes (zie 7 gouden hooitips).
De opname beperkt wordt met bijvoorbeeld slowfeeders.
Je paard voldoende vrij kan bewegen en mentale afleiding heeft.
Je paard regelmatig intensief beweegt.
Je geduld hebt! Dus je paard de kans geeft om er aan te wennen, dat er
altijd hooi beschikbaar is. Er komt in principe altijd rust na een tijdje. 
Eventuele metabole problemen als EMS en Insuline resistentie hebben
hiernaast extra aandacht en begeleiding nodig.
Je ook diversiteit als eetbare takken en stro aanbiedt.
Je paard fijne sociale contacten heeft.

Niet als je:

Een gezonde hoeveelheid ruwvoer per 24u voor een paard is 2 tot 3% van het
lichaamsgewicht. 
De veelgehoorde 1% is het absolute minimum om een paard in leven te houden.
Dat heeft niets met lange termijn vitaliteit te maken.

Maar wordt mijn paard dan 
niet veel te dik? 

…is de meest gestelde vraag.



Het verteringsstelsel van een paard is gemaakt op vertering van cellulose
vezels, de dunne darm is in verhouding erg kort. Toch moet daar alle
krachtvoeding en muesli verteerd worden. Teveel komt in de dikke darm terecht
en voedt daar de verkeerde bacteriën met een dysbiose tot gevolg.
Zetmeel tast het maagslijmvlies aan.
De pH in de dikke en blinde darm gaat omhoog met als gevolg dat de gunstige
populatie darmflora verminderd, hierdoor gaat het op de lange termijn mis met
aanmaak van een aantal essentiële vitamines nodig voor ontgifting. Bepaalde
mineralen worden teveel gebruikt om dit te compenseren, uiteindelijk komt hier
een tekort van en... Tadaa, daar is het stofwisselingprobleem (even kort door de
bocht uitgelegd).
Paarden hebben geen galblaas. Van nature is pure olie geen groot onderdeel
van het dieet. Teveel vet of olie komt als een laag over essentiële
voedingsstoffen te liggen, verminderd de opname en is toxisch voor de juiste
darmflora. Paarden halen energie eerst uit koolhydraten en vezels, dan uit
eiwitten, daarna pas uit vet of olie. De hoeveelheid vet die een paard nodig
heeft zit voldoende in hooi.

Waarom heeft de voedingsindustrie dan al die brokken
en heerlijk uitziende muesli’s bedacht?

Voor de eigenaar misschien? Of is dat echt schoppen tegen het zere been?
Misschien, maar denk je dat bewerkingen als poffen, thermisch verhitten,
ontsluiten, toasten, extruderen iets toevoegt aan gezondheid voor je paard? Ook
producten als bieten/appelpulp, (bier)gist, melkzuurbacteriën, soja, melasse, etc
worden niet gevonden in gezonde darmen van wilde paarden. Laat staan schroot
en andere restproducten.

De enige overdaad die niet schaadt, is DIVERSITEIT
...van planten wel te verstaan dan hè.

Alleen topsportpaarden en fokmerries kunnen soms extra’s gebruiken naast
onbeperkt hooi. Voor de rest van de paarden zijn al die suikers, zetmeel, kool-
hydraten en grote hoeveelheden olie een belasting voor het lichaam. Wat gaat er
mis?



Vezels tussen de 5mm en 8cm zijn voor een paard lastig te kauwen. Ze worden
met te weinig speeksel en te onverteerd het verteringsstelsel in gestuurd. In de
dikke darm kunnen deze vezelstukjes tot wel een week circuleren om goed
verteerd te worden. Je kunt je wel voorstellen dat dit energie kost ipv oplevert.
En ook voor dysbiose kan zorgen.
Wil je vezels bijvoeren kies dan voor een pellet variant waarbij de vezels kort
genoeg zijn gehakt en week ze ook nog voordat je ze voert.
Let op met hoge eiwitgehaltes als je paard dit niet nodig heeft.

De hype van gehakseld ruwvoer 

De laatste jaren heeft gehakseld ruwvoer zijn opmars gemaakt. Waarom is dit
alleen voor tandeloze senioren een goed idee?

De beste vezels (prebiotica) die je een paard kunt geven is ongehakseld HOOI!
Geef je geld dus liever uit aan goed paardenhooi dan allerlei gehakselde varianten
van ruwvoer.

Uitzondering: Voor een tandeloze senior kan het een uitkomst zijn om geweekte
gras/hooibrok (liefst met diverse soorten gras), dus geen gehakselde variant, te
voeren en zo de hoeveelheid ruwvoer in een makkelijk opneembare variant op te
schroeven en het gewicht op peil te kunnen houden. Met behoud van een gezonde
darmflora.

Voeding blijft maatwerk, neem contact op voor
advies, specifiek voor jouw paard of kudde.



Geef in ieder geval selenium altijd in een anorganische variant. 
Wissel van product om zo voldoende mogelijkheid tot opname aan te bieden.
Hierbij kun je af en toe kiezen voor een natuurlijke (organische) variant of voor
een volledige balancer met organische varianten van bijvoorbeeld zink. Echter
afwisseling en variatie blijft de sleutel. 
Las af en toe een pauze in om voorraden op te maken.
Maak er een gewoonte van sommige mineralen in een "buffet" aan te bieden. Je
paard kan dan kiezen of er behoefte aan is. Denk hierbij aan verschillende
vormen van zout en bijvoorbeeld ijslands zeewier en veendrenk.
Voor paarden met een duidelijk tekort door bijvoorbeeld een stofwisseling
probleem of door lange tijd onvolledige voeding kan er bewust gekozen worden
voor organische mineralen. Echter kies deskundig en bewust!

Organisch klinkt natuurlijker toch?

Een ander hype zijn organische mineralen. De naam suggereert dat dit een soort
biologische varianten zijn. En ze beloven ook nog een veel betere opname. Klinkt
goed toch?
Organisch, gemaakt door een plant is iets heel anders dan organisch gemaakt in
een fabriek. Hier ontstaat de verwarring.
Het verschil tussen organisch en anorganisch uit de fabriek is dat de eerste variant
gebonden zit aan een stofje wat altijd wordt opgenomen door het lichaam. Het
lichaam heeft dus geen keuze. Een gezond lijf bevat receptoren die toetsen of een
bepaald mineraal nog voldoende op voorraad is en geeft zo wel of geen toegang
tot opname. 
Forceer je het lichaam tot opname dan ontstaan er overschotten, met allerlei
verstoorde processen en verhoudingen tot gevolg. Dit gaat heel langzaam en wordt
dus vrijwel nooit als ‘de oorzaak’ aangemerkt. 
Het ene mineraal is veel schadelijker in overschot dan het andere. 

 
Als vuistregel kun je aanhouden:

 



Het stimuleert tal van belangrijke metabolische processen in het lichaam.
Diepe ademhaling is nodig om alle cellen van voldoende zuurstof te voorzien.
Beweging stimuleert de nierfunctie, belangrijk voor de afvoer van afvalstoffen.
Het lymfe-, drainagesysteem werkt alleen door spierbeweging.
Voldoende circulatie in de hoeven is belangrijk voor sterke pezen en banden.
Beweging herbalanceert het hormoonstelsel.
Een paard moet rennen om stresshormoon kwijt te raken.

Waarom is beweging belangrijk:

De vuistregel:
Dagelijks vrij kunnen bewegen, scharrelen en rennen is onmisbaar.
PLUS
Minimaal 3 x per week intensieve (dus een beetje zweet) beweging.

Een paard is ontworpen om 20 tot 60 KILOMETER! per dag te bewegen. Met name
langzaam, continue grazend met hier en daar een sprintje bij gevaar. Totaal lopen
wilde paarden zo’n 12 tot 14 uur per dag.

Laten we dit even vergelijken met de huisvesting van onze paarden:

Onderzoek laat zien dat een paard op stal met toegang tot kleine paddock 
 ongeveer 800 meter per dag beweegt. 24u in een kudde op een redelijk grote 
 paddock of weide: tot 3000 meter per dag. Dan nog de paarden in een paddock
paradise of trail, max 12 kilometer. Ligt aan de inrichting. Uiteraard zijn er factoren
die beïnvloeden, bijvoorbeeld een ruinenkudde beweegt over het algemeen veel
meer. En zo zijn er nog meer, maar je begrijpt werk aan de winkel dus! En ja, ook
voor je senior en ook voor een drachtige merrie.



Om aan elkaar te wennen is tussen de 3 en 6 maanden tijd nodig. Veel
wisselingen geeft dus stress.
Een echte leider is belangrijk voor een gevoel van veiligheid in de kudde.
Dit is niet persé het paard wat het meest bitchie doet. 
1 voerplek meer dan het aantal paarden.
Verschillende rassen spreken als het ware verschillende talen.
Werken met paden/tracks en verschillende eet, drink en slaappunten
geeft beweging en dynamiek. Hier kun je helemaal los op gaan, Google
maar.
Liefst max. 10 paarden per kudde en voldoende ruimte om veilig en
ongestoord te kunnen rusten, doezelen en slapen.

Hieronder wat tips:

Paarden zijn kuddedieren, duh! Maar gewoon wat paarden met elkaar op-
zadelen in een relatief kleine ruimte is niet direct de oplossing. Huisvesting is
een belangrijke bron van stress (wat dat allemaal doet kom ik later op terug).
Vanzelfsprekend ben ik pro paarden in kuddes houden en zeker niet op stal
en alleen.



Ruwvoer beperking/maaltijdvoeding.
Slaaptekort (ja echt!) Dat paarden staand kunnen slapen is een fabeltje. Ze
hoeven niet net als wij 8 uur in een bedje te gaan liggen, maar ze moeten toch
ook echt 2-3u per 24u helemaal plat kunnen liggen. Lukt dit niet, dat houden ze
zo’n 3 weken vol, daarna ontstaat er een slaaptekort en stress.

Pijn, denk hierbij aan gewrichtspijn, pijn door een slecht passend zadel, maar
ook zeker aan bijvoorbeeld maagzweren. 
Schommelende en ontregelde bloedsuikerwaardes. 

Wat gebeurt er? Verminderde doorbloeding in het gehele lichaam behalve in de
spieren -> afname van darmmotiliteit -> ontsteking darmslijmvlies -> verminderd
immuunsysteem, hogere bloedsuiker waardes, etc, etc.

Waar krijgen paarden over het algemeen stress van:

Paarden hebben een veilige & droge (dus moddervrije) plek nodig waar ze kunnen
gaan liggen. Dit kan een reden zijn om sommige paarden ’s nachts toch op stal te
zetten.
Voldoende slaap en ontspanning is SUPER belangrijk voor een goede stofwisseling.

Over de sluipmoordenaar die Stress heet….

Een paard is een prooidier en zal pas stress of pijn 
tonen als het vergevorderd is!



Al zo lang ik me kan herinneren heb ik een ontembare fascinatie voor de natuur, 
dieren en voor geneeskunde of eigenlijk gezondheid in het algemeen.

Ruim 20 jaar geleden begon mijn zoektocht naar zinvolle methodes om de vitaliteit 
en het welzijn voor dieren te verhogen.

Op mijn 16e ging ik natuurgeneeskunde voor dieren studeren naast een carrière als
sportruiter, trainer en fokker van IJslandse paarden.

Tegelijkertijd werkte ik bijna 20 jaar in vooraanstaande, gespecialiseerde dierenklinieken
en veterinaire laboratoria als paraveterinair, praktijkmanager en diagnostisch

consultant.
 

In 2015 ontstond het logische besef dat een klacht in de kern altijd te maken heeft met
een mismatch. Voor stofwisseling problemen (wat mijn sterke interesse heeft) een

mismatch tussen voeding en genetische behoefte...
Via tal van (zelf-)studies, veel luisteren naar leraren en mentoren en vooral ook

autodidactische inzicht in het leven zelf en dat van dieren in het bijzonder komen die
passies nu samen in

 
 

Ik dank je, recht vanuit mijn hart, als je deze missie met mij wilt delen!
Liefs Anne

Eqinful.

www.eqinful.nl

Uitgave juni 2022. Niets uit dit e-book mag zonder toestemming worden gekopieerd.
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