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Scheren van paarden
De meeste paarden worden alleen in het najaar en in de winter geheel geschoren.
Het scheren op zich vraagt enige routine. Een paard moet ook wennen aan het geluid van het (elektrisch) scheerapparaat. Een aantal
onderdelen van het paard zijn wat lastiger te scheren, zoals het hoofd, de liezen en de benen.

Wat is de gewenste situatie?
Paarden worden geschoren in gecontroleerde omstandigheden, waarbij door hulpmiddelen en persoonlijke
beschermingsmiddelen de lichamelijke belasting en de veiligheid gewaarborgd zijn.

Maatregelen
Plan voldoende tijd in voor het scheren.
Gebruik indien nodig een praam of een lichte verdoving (sederen).
Laat bij voorkeur het paard door een assistent vasthouden.
Draag zelf gemakkelijke kleding zonder loshangende delen (touwtjes et cetera).
Pas op met water en elektriciteit.
Voorkom blootstelling aan stof.
Scheer niet in vochtige ruimten en vochtige omstandigheden.

Checklist
Neem de tijd, maak van scheren geen haastklus.
Scheer in een droge ruimte.
Gebruik veiligheidsschoenen of laarzen met een rubberen zool.
Zorg voor voldoende ventilatie of gebruik een stofkapje.
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Toelichting op de maatregelen
Organisatie en voorbereiding
Laat paarden wennen aan het scheren (onder andere aan het geluid van het scheerapparaat).
Neem voor een paard dat voor het eerst wordt geschoren ruim de tijd om het dier aan het scheerapparaat te laten wennen.
Spreid het scheren (van meerder paarden) over meerdere dagen.
Scheer altijd in een droge ruimte en dus niet op de afspuitplaats.
Gebruik geen verlengsnoeren, maar zorg ervoor dat in de (droge) scheerruimte meerdere wandcontactdozen aanwezig zijn.
Ventileer de scheerruimte goed om blootstelling aan fijne stofdeeltjes te voorkomen.

Gereedschap, machines en apparaten
Gebruik bij voorkeur een snoerloos scheerapparaat (met accu). Op de foto ziet u een Liscop Equiclip 1600.
Werk als dat mogelijk is met een dubbel gezekerd scheerapparaat achter een aardlekschakelaar.
Laat het apparaat conform NEN 3140 keuren.
Stem de frequentie van keuring af op het gebruik van het apparaat. Een periodieke keuring is aan te bevelen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Als de scheerruimte niet goed kan worden geventileerd: draag een stofkapje van P2-kwaliteit.
Draag veiligheidsschoeisel met een rubberen zool.
Draag goed passende kleding en eventueel een wegwerpoverall; paardenharen kunnen overal doordringen.

Wat u verder moet weten
Ter vervanging van de vacht dient het paard voldoende te worden beschermd tegen weersinvloeden. Hiervoor wordt in de regel een
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deken opgelegd. Deze deken dient goed passend te zijn en bij voorkeur voorzien van een bilriem. Meestal wordt het hele paard
geschoren, maar dit is niet altijd nodig. Een paard kan ook alleen op die plaatsen worden geschoren waar het veel zweet en/of warmte
kwijt kan raken. Deze paarden hoeven afhankelijk van het weer en het scheermodel niet altijd een deken op.

