
Wat is ‘Paardenosteopathie’? 
 
 

 
                  ‘Verkrijgen van functieherstel (van het paard) via het skelet’ 

 
 
 
 
 

 

4 principes van de Osteopathie: 
- De relatie tussen structuur en functie 
- De wet (arterial rule) van de doorbloeding van alle weefsels 
- Het lichaam werkt als één geheel 
- Het lichaam heeft een zelfherstellend vermogen. 

Hoewel de wervelkolom, het bekken en de ledematen een centrale plaats in de behandeling 
innemen, worden ook organen, schedel, spieren, bloedvaten en het zenuwstelsel bij de 
behandeling betrokken. 

Deze ‘Holistische’ zienswijze leidt ertoe dat een paard, welke bijvoorbeeld met een kreupelheid ter 
onderzoek en behandeling voor osteopathie wordt aangeboden, altijd in zijn geheel wordt 
onderzocht en er niet alleen naar het kreupele been wordt gekeken.  

Dit alles om uw dier, in samenwerking met uw dierenarts, paardentandarts,  hoefsmid, 
zadelmaker, instructeur, etc. in een zo optimaal mogelijke gezondheid te laten functioneren! 

Dit kan zowel preventief als wanneer er zich al klachten voordoen, die zich bijvoorbeeld uiten in: 

Problemen met het zadelen; 
- Dreigen bij het opleggen van het zadel 
- Niet aan kunnen singelen 
- Niet op kunnen stappen 
- Etc. 
 
Problemen tijdens het rijden; 
- Onregelmatigheden 
- Problemen met inbuigen 
- Problemen met overgangen 
- Problemen met nageeflijkheid 
- Afwijkend gedrag zoals staken, steigeren of bokken 
- Etc. 
 
Problemen tijdens het verzorgen; 
- Niet laten poetsen 
- Onverklaarbaar agressief bij aanraking op bepaalde plaatsen 
- Niet goed kunnen geven van voetjes 
- Etc. 
 
 
Binnenkort ben ik bij u op stal om 1 of meerdere paarden te behandelen. Indien u interesse hebt om 
ook uw paard na te laten kijken dan kunt u zich wenden tot Esmee Smit. Zij zal, in overleg met u en 
mij de dag en tijd hiervoor inplannen. 

Voor meer algemene informatie over mij en wat ik precies doe kunt u kijken op mijn website ; 

www.paardenosteo.nl 
 

Wellicht tot binnenkort! 

Met vriendelijke groet, 
Dominique van der Wansem 
* Paardenosteopaat (EDO-IREO) 
* Dierfysiotherapeut (NVFD) 
* Hondenosteopaat 
* Humaan Fysiotherapeut en   
   Osteopaat 
 


