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?Onregelmatige gang, veel kreupelheden
?Bokken
?Onvoldoende gebruik van de achterhand
?Slecht nageven
?Niet goed wendingen kunnen rijden,

gemakkelijker zijn op één hand
?Vluchten en uiteindelijk weigeren bij

hindernissen
?Schrikachtigheid
?Herhaaldelijk verkeerde galop aanspringen
?Kramperigheid 

(vergt meerdere behandelingen)
?Singelnijd 

(t.g.v. vaak al langer bestaan ook moeilijk,
vaak meer dan 2 behandelingen)

?Headshakers 
(moeilijk door de vele mogelijke oorzaken,
ook vaak meer dan 2 behandelingen)

?Struikelen
?Beginnende koliek

(natuurlijk geen liggingsveranderingen)
?Hoofdpijnen waardoor paarden lastig 

of juist apathisch kunnen zijn
?Chronische peesontstekingen zullen niet

genezen, maar osteopathie kan door de
verbetering van de doorbloeding wel een
gunstig effect hebben, dit geldt ook voor
spat en hoefkatrolontsteking

Behalve hierboven genoemde 
symptomen heeft osteopathie ook een 
grote inwerking op het hormonale 
stelsel. 

Ook paarden die niet goed in hun vel 
zitten of die problemen hebben met 
hengstigheid laten zich goed 
behandelen.
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Direkt na de behandeling heeft het 
paard enkele dagen tot een week rust 
nodig.
Tijdens deze rustperiode is het 
belangrijk dat de krachtvoergift wordt 
aangepast.
In de rustperiode is weidegang zeer 
goed. Gebruik van de stapmolen mag 
ook. Longeren wordt echter afgeraden 
omdat het paard dan in een bepaalde 
houding gedwongen wordt.

In de tweede week na de behandeling 
kan men het beste beginnen met 
ontspannen voorwaarts-neerwaarts 
rijden. Zo leert het paard zijn rug 
weer gebruiken.
Vanaf de derde week kan dit 
geleidelijk opgebouwd worden.
Soms treedt een tijdelijke 
“verslechtering” op, maar na 5-6 
weken zijn de meeste paarden 
verbeterd en terug op hun oude 
niveau. Dit is de periode dat een 
behandeling doorwerkt.

Enkele aandoeningen hebben een 
tweede behandeling nodig. Dan 
volstaat een kortere rustperiode.
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De oorzaak van een klacht ligt vaak 
niet op de plek waar de klacht zich 
uit. Het echte probleem zit dan elders 
in het lichaam. Osteopathie probeert 
de oorzaak van het probleem te 
lokaliseren en te behandelen.

Bij de behandeling worden alleen de 
handen gebruikt en gaat de osteopaat 
uit van wat hij of zij voelt en ziet. 
Denk aan temperatuurverschillen, 
spierspanningen en afwijkende 
beweeglijkheid van organen of 
gewrichten.

De osteopaat kan met bepaalde 
handgrepen direct ingrijpen en 
resultaat boeken. Ook wordt het 
zelfgenezend vermogen van het 
lichaam gestimuleerd.

De meeste paarden vinden een 
osteopathische behandeling fijn en 
ontspannen zich. Soms vallen ze zelfs 
in slaap. Oorzaak is het vrijkomen van 
endorfine, een lichaamseigen stof die 
slaapverwekkend en bovendien 
pijnstillend is.

Een behandeling duurt ongeveer 45 
minuten

In principe kunnen alle paarden 
behandeld worden. Ik raad echter aan 
drachtige paarden pas vanaf de 3-de 
maand tot uiterlijk de 10-de maand te 
behandelen. De merrie zelf mag pas 6 
weken na het veulenen behandeld 
worden.

De paarden mogen tot 3 uur van te 
voren niet bereden zijn.

Het paard mag niet nat van de regen 
zijn.

Osteopathie gaat er van uit dat alle 
structuren in het lichaam met elkaar 
verbonden zijn en elkaar kunnen 
beïnvloeden. Deze structuren horen 
met elkaar in evenwicht te zijn.

Door allerlei oorzaken (val, stress, 
ziekte, verkeerde voeding, enz.) kan 
dit evenwicht verstoord raken en 
kunnen er diverse klachten ontstaan.

Osteopathie is een behandelmethode 
die het evenwicht in het lichaam 
herstelt.
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