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Kwaliteit voor elk dier
Reeds meer dan 80 jaar staat bij Mijten de gedachte 
centraal om voor elk dier een natuurgeoriënteerde 

voeding samen te stellen. Een dier voelt zich 
namelijk beter met een voer dat zeer nauw 

aanleunt bij zijn natuurlijke habitat.

Tijdens het hele productieproces wordt er veel 
aandacht geschonken aan productzorg zodat alle 
natuurlijke voedingselementen en eigenschappen 

behouden blijven.

Met andere woorden; kwaliteit voor elk dier!
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Voeding

Kracht- en groenvoer
Omdat krachtvoer een belangrijke voedingsbron is voor ezels, moet dit voer 
natuurlijk zoveel mogelijk essentiële voedingsstoffen bevatten die een ezel nodig
heeft. Ze hebben ook meer structuurrijke materialen nodig zoals twijgjes, takken 
en houtige grassoorten. Net aan dit alles is extra aandacht geschonken bij het 
ontwikkelen van Ezel Exclusief. 

Deze complete muesli is arm aan suiker en zetmeel 
en heeft een lage energetische waarde. Verder is deze 
gevarieerd, structuurrijk en rijk aan zaden en kruiden. 
Ook de mineralen en vitaminen zijn speciaal 
aangepast aan de noden van een ezel. 

Groenvoer zoals wortels en appels is ideaal
als aanvulling. Ook wilgen- en berkentakken
zijn geschikt. Let wel: alles met mate.

Voorbeeld van een voerplan
Een goed voerplan is essentieel. Meerdere voederbeurten 
per dag zorgen niet alleen voor een betere vertering maar
ook voor meer contact met jou, als verzorger. 

Een ezel van ongeveer 200 kg heeft een rantsoen nodig van 3,5 tot 5,5 kg per dag.

‘s Ochtends  350 g muesli en een handje Opti-form (zie volgende p)
‘s Middags  Dagelijkse portie groenvoer en hooi
‘s Avonds  250 g bietenpulp (opgelost in water) en stro

Waarom bietenpulp? Dit is vezelrijk en ook laag in suiker en zetmeel. Het bevat 
veel vezels waardoor het een positief effect heeft op de hoefkwaliteit en zo 
hoefproblemen kan voorkomen. 
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Voeding

Ruwvoer
Om het natuurlijk gedrag van een ezel te stimuleren, kan je 
(ter aanvulling) ruwvoer toevoegen aan het dagelijks rantsoen.

Liksteen
Voorzie ook een liksteen in de stal. Deze houdt de calcium-fosfor balans in 
evenwicht. De belangrijkste functie van een liksteen is de zoutvoorziening. 
Verder zorgt het ook voor een aanvulling van mineralen, spoorelementen 
en vitaminen. Een tekort hieraan kan leiden tot nare gevolgen. Een vaak 
voorkomende probleem is een vitamine E en selenium tekort bij veulens 
door een tekort in het rantsoen van de merrie. Dit wordt de White Muscle 
Disease genoemd. 

Kies voor Hippalgo Opti-form in plaats van
gewoon hooi. Dit is een kwalitatief ruwvoer dat 
bestaat uit verschillende geselecteerde grassen 
zoals Timothy, planten en kruiden. Het is bovendien 
ook melassevrij en bevat probiotica. 

Het is een aanrader bij slappe of slecht verteerde mest, 
bij gevoelige maag en darmen en bij moeite om op 
gewicht te komen/te blijven. Bovendien zorgt het ook 
voor meer en tragere kauwbewegingen en dus meer 
speekselproductie. Daarom is het een ideale aanvulling 
bij de muesli: Ezel Exclusief.

In de zomer heeft een ezel voldoende ruwvoer door het gras, deels aangevuld 
met stro en vezelrijk hooi. Echter in de winter is er minder gras beschikbaar en 
is het aangeraden om de hoeveelheid stro en vezelrijk hooi te verhogen. 
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Supplement

Vitamine E
Zoals eerder vermeld, zijn vitamine E en selenium belangrijk voor jonge ezels. 
Een tekort hieraan leidt tot een ziekte genaamd White Muscle Disease (of
witte spierziekte). Dit wil zeggen dat de skelet- en hartspieren stilaan aftakelen. 

Om dit te vermijden kan je Hippalgo E-plus toevoegen aan het dagelijks rantsoen.
Dit is een supplement dat bestaat uit 100% natuurlijke vitamine E. Waarom de 
keuze voor natuurlijke vitamine E? Een natuurlijke vorm wordt beter door het 
lichaam opgenomen, aangezien het natuur eigen ingrediënten zijn. De kracht van 
de natuur is nog steeds vele malen groter dan wat kunstmatig gecreëerd wordt.



Huisvesting

Stalling
Voorzie een ruime stalling met voldoende stro. Deze moet het hele jaar 
toegankelijk zijn omdat ze, wegens weinig vet in hun vacht, moeten schuilen 
bij regenweer. Voorzie ongeveer 8m² per ezel. Buiten de stalling kies je best voor 
een verhard gedeelte om natuurlijke slijtage van de hoeven te bevorderen. 

Wil je de stal hygiënisch behandelen? Kies dan voor Hippalgo Box-Free. Dit is een 
natuurlijk poeder dat eenvoudig in gebruik is en tal van voordelen biedt: 

- voorkomt de ontwikkeling van bacteriën;
- reduceert de vrijmaking van ammoniak;
- heeft vocht-en geurabsorberende eigenschappen;
- dringt de ontwikkeling van vliegenlarven sterk terug;
- geen irritatie op huid en slijmvliezen.

Weide
Kies voor een stevige omheining met stroomdraad. Voorzie ongeveer 600m² per 
ezel en verdeel de weide in meerdere delen om overbegrazing of kale plekken te 
vermijden. Dit kan namelijk leiden tot zandkoliek. Verwijder ook regelmatig de 
uitwerpselen uit de weide. 

Is het gras te lang? Maai het voor- 
aleer je de dieren er op plaatst om
te vermijden dat ze te dik worden. 

Tip
Ezels spelen 

graag met een bal.



Verzorging

Vacht
Omdat een ezel heel weinig vet in zijn huid heeft, is het aangeraden om niet 
overmatig te borstelen omdat je zo het weinige vet verwijdert met als gevolg dat 
ze meer vatbaar zijn voor koude en nattigheid. Dit is ook de reden waarom ezels 
niet graag in de regen staan. 

Last van haaruitval? 
In de lente is dit te wijten aan de rui. 

Tip
Een natuurlijk hulpmiddel om je ezel te helpen tijdens de ruiperiode?
Kies voor Hippalgo Pro Lijnzaad of Hippalgo Lijnzaadolie. Beide zijn 
rijk aan vitamine E en omega-3-vetzuren. Deze aanvulling is nodig 
om de balans tussen omega-3 en omega-6 te bevorderen. 
Deze balans draagt bij tot een positief effect op de vacht 
én op de spijsvertering en het immuunsysteem. 

Last van kale plekken of schimmelinfecties?
Dit kan een gevolg zijn van stress, dracht, eczeem, schimmel, koorts of 
bijvoorbeeld rantsoenverandering. Een ezel is erg gevoelig voor schimmelinfecties. 
Meestal verdwijnen deze vanzelf en zijn ze er nadien 2 jaar immuun voor. Een 
aanhoudende schimmelinfectie kan duiden op ondervoeding of een slecht 
werkend immuunsysteem. Bij twijfel, raadpleeg je dierenarts. Let wel: niet elke 
dierenarts is een ezelspecialist. Probeer op zoek te gaan naar een specialist. 

Tanden
Net als bij mensen, is het noodzakelijk om de tanden jaarlijks te laten controleren 
door een specialist in ezeltanden. Dit is zeker aan te raden voor ezels vanaf 15 jaar. 
Zo vermijd je gebitsproblemen die lijden tot kwijlen tijdens het eten, gulzigheid, 
voedsel laten vallen, veelvuldig drinken tijdens het eten, ... .

Bij verzorging van ezels moeten we onze aandacht vooral 
leggen op de vacht, tanden en hoeven. 
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Verzorging

Gezondheid

Hoeven
De hoeven van een ezel dienen gemiddeld driemaandelijks gekapt te worden, 
naargelang de natuurlijke slijtage. Een hoefsmid kan dit voor je doen, maar 
vraag na of hij wel degelijk ervaring heeft met ezelhoeven omdat deze anders 
groeien dan paardenhoeven. Door te lange droogte of overmatig vocht kunnen er 
hoefproblemen ontstaan zoals straalrot of afbrokkelende of scheurende hoeven. 
Maak wekelijks de hoeven schoon met behulp van een hoevenkrabber. Wanneer je 
ezel wegtrekt of pijn vertoont bij het schoonmaken, raadpleeg je best je dierenarts. 

Een ezel laat niet snel blijken wanneer hij ziek is. Ze kunnen in stilte lijden. 
Wanneer een ezel trapt en/of naar zijn buik kijkt, is dit een teken van koliek en 
moet er onmiddellijk ingregrepen worden. Net zoals wanneer je ezel niet meer
eet en sloom is, moet je dit behandelen als een spoedgeval. 

Verder is jaarlijks vaccineren tegen influenza en tetanus aan te raden, net zoals 
jaarlijks ontwormen tegen endo- en ectoparasieten. 

Tip
Een natuurlijk hulpmiddel om de hoeven van je ezel 
gezond te houden? Kies voor Vividerm Hoefolie en/of 
Vividerm Hoefvet. Hoefvet beschermt de hoef tegen 
droogte en barsten. Hoefolie voorkomt en behandelt 
de door droogte gebarsten hoeven. Het verzorgt, 
verstevigt en voedt de hoef. Beide producten dringen 
snel in de hoef en laten geen vetrestanten achter. 

Hoefolie is op basis van laurier, theunis-
bloem, amandel, kruidnagel en mirre

Hoefvet is op basis van laurier 
en tea tree
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Wist je dat

een ezel + een ezel = een ezel
een ezelhengst + een paardenmerrie = een muildier
een paardenhengst + een ezelmerrie = een muilezel

een muilezel en een muildier onvruchtbaar blijken?

het aantal ezels in Europa snel daalt? In Griekenland daalde 
dit aantal de laatste 50 jaar zelfs met 98%. 

er 3 groepen ezels zijn? De mini-ezel met een schofthoogte tot 90 
cm, de middelste groep heeft een schofthoogte tot 140 cm en de 
grotere rassen vanaf 140 cm. Bijvoorbeeld Grand Noir du Berry 
of Poitou. 

de meest voorkomende kleur grijs, bruin
en zwart is? Grijskleurige ezels hebben 
meestal een zwart kruis op hun rug. 
Dit noemt het St Andrieskruis. 

4000 jaar geleden de Romeinen de eerste ezels door Europa 
verspreidden? 

er twee “ondersoorten” zijn? De Nubische en de Somalische? 
De tamme ezel stamt voornamelijk af van de Nubische soort. 

je ezel gechipt moet worden in België en Nederland? 

er een ezelstamboek en een club bestaat in België? De Belgische 
Ezelvrienden. Een echte aanrader! Zij brengen vier keer per jaar 
een leuk magazine uit vol tips en verhalen. 

ezels goed in het donker zien? 
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Wist je dat

een ezel énorm intelligent is? Ze hebben ook een goed geheugen. 

als je ezel koppig is, dit meestal de oorzaak is van een foute 
aanpak? Heb je eenmaal hun vertrouwen, tonen ze hun 
volgzame en vriendelijke aard. 

ezels met elkaar communiceren door te balken? 

ezels vroeger regelmatig werden ingezet 
om een kudde schapen te bewaken tegen
een vos of wolf? Hoewel ze graag samen-
leven met soortgenoten, hechten ze zich 
soms ook aan andere dieren zoals schapen
of geiten. 

ezels bij gevaar niet vluchten maar verstarren? Of eventueel 
zelf ten aanval gaan.

dat Cleopatra zich regelmatig baadde in ezelinnenmelk? 
Dit deed ze om haar schoonheid te behouden. 

je een ezelhengst best castreert om hem handzamer en minder 
dominant te maken? Dit doe je best vanaf 1 jaar en voor 4 jaar. 
Anders heeft dit nog weinig effect op zijn gedrag. Een 
gecastreerde ezel noemt men wel eens “oen” of “kluns”. 

de draagtijd van een ezel tussen de 12 en 13 maanden ligt?

de beste periode voor te
fokken in de lente is? 

11



Mijn ezel

Naam    ___________________________________________
Geboortedatum  ___________________________________________
Geslacht   ___________________________________________
Ras     ___________________________________________
Datum sterilisatie  ___________________________________________
of castratie

kleef hier een foto van jouw ezel

EIGENAAR            KWEKER

NAAM

ADRES

TEL.
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Mijn ezel

Overzicht behandelingen

DATUM  BEHANDELING                 OPMERKING
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Mijn ezel

Vaccinaties

  STICKER            STEMPEL            VOLGENDE
  VACCIN            DIERENARTS           KEER

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza
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Mijn ezel

Vaccinaties

  STICKER            STEMPEL            VOLGENDE
  VACCIN            DIERENARTS           KEER

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza

Datum ___________
     Tetanus
     Influenza
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Staatsbaan 100 - 3460 Bekkevoort
T +32 (0)13/77 13 58 - wim@mijten.be

Heb je vragen of wens je meer informatie?  
Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Een verkooppunt in de buurt of
online bestellen? Ga naar www.mijten.be


