
af, om te voelen of er warme plekken zijn,
verdikkingen, of ergens spanning zit. Dat
aftasten naast het visuele beeld geeft al een
duidelijke eerste aanwijzing hoe het paard in
elkaar steekt.
Een paard laat dat aftasten bijna altijd toe.
Als osteopaat begin je vooraan, bij het
hoofd. Ik leg een hand onder zijn kaak. Vlak
bij de hals tussen de kaakbeenderen zit het
tongbeen. Als je dat zachtjes masseert, is het
paard in luttele minuten rustig. Deze aanra-
king geeft het eerste contact voor het paard.

Het kan je ruiken en de geruststellende mas-
sage laat het paard weten dat je wel even
met hem bezig bent, dus dat hij zich over
kan geven. En dat doen ze dus.’’

Jan Schortinghuis is bezig met mijn pony
Roquefort, die een week eerder plotseling zijn
bekken aan één kant vasthield. Lijkt wat hij doet
op fysiotherapie? 

BEWEGINGSMECHANISME. ,,Osteopathie
gaat verder dan fysiotherapie, manuele the-
rapie en chiropractie (kraken). Ook een oste-
opaat let op het bewegingsmechanisme.
Daarom moet hij ook alles weten van bio-
mechanica: welke spieren gebruikt een paard
bij welke beweging. Maar de wervelkolom,
vanaf de nek tot de staartwortel, neemt een
centrale plaats in bij osteopathie. Op diverse
plekken lopen van de wervels hele zenuw-
vertakkingen naar spieren, botten, organen
en huid toe. Dat staat precies beschreven in
de medische literatuur. Als je een gewricht
op een bepaalde manier beweegt (manipu-
leert), dan volgt een reactie via de zenuwen
naar het ruggenmerg, schakelt door naar de
hersenen en komt weer terug. Maar ook kan
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Kwestie van kijken en 
Medisch is bewezen dat stelsels van spieren samenhangen en

dat stelsels van zenuwen met elkaar in verbinding staan.

De osteopathie maakt gebruik van deze verknooptheid van

het lichaam zelf. Volgens osteopaat Jan Schortinghuis kun je

deze wetenschap toepassen op het paardenlichaam wanneer

je precies weet welke spieren het paard bij welke beweging

gebruikt.

De eerste kennismaking. De handen op de boven- en benedenketting.  Manipulatie van het
middenrif.

‘‘A
ls ik bij een paard geroepen word, vind
ik het niet eens prettig al veel van dit

dier te weten. Ik wil onbevangen zelf voelen
en constateren wat er mis is. Op grond daar-
van kan ik de eigenaar vertellen wat het
klachtenpatroon is. In praktijk klopt dat heel
vaak. Het eerste dat ik doe is kijken. Net zo
kijken zoals iemand die de cursus paarden
beoordelen heeft gevolgd. Je kijkt of je afwij-
kingen ziet, hoe miniem ook. Daarna komt
het aftasten pas. Osteopaten noemen dat de
drie minutentest. Je tast de hele buitenkant



bij de wervelkolom gemanipuleerd worden.
Afhankelijk van de plek daar, volgt er een
kettingreactie via het zenuwnetwerk naar de
spieren, botten, organen die daarmee in ver-
band staan. Maar omgekeerd ook. De huid is
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het grootste orgaan dat er is. Heel veel
inwendige toestanden kun je bespeuren aan
die huid. Het doet een beetje denken aan het
spel van de vallende dominostenen. Alle
spieren staan als een keten met elkaar in

aanraken

Het aftasten van de ribbenboog, ter controle of alle ribben op gelijk
niveau liggen.

Manipuleren van een iets uitstekende rib.

De peut. Het manipuleren van een wervel.

Wie is Jan 
Schortinghuis?
Jan Schortinghuis (56) is tandarts in ruste. Hij

voltooide de tweejarige opleiding tot osteopaat

voor paarden op de eindscriptie na. Die behan-

delt het kaakgewricht, dus nauw verwant aan zijn

beroep van tandarts, onder de naam: ‘het tempo-

romandibulaire gewricht, osteopatisch belicht’.

Als motto gaf hij de uitspraak van sir Winston

Churchill mee: ‘er is iets aan het uiterlijk van een

paard, wat goed is voor de mens’. Als tandarts

was Jan Schortinghuis al redelijk alternatief

bezig. In de jaren zeventig had hij een medische

acupunctuuropleiding gevolgd via de NAAV

(Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging).

Naast zijn tandheelkundige praktijk had hij lange

tijd ook een acupunctuurpraktijk. Hij vond het

tandheelkundige beroep wel erg beperkt, omdat

je eigenlijk maar met een klein aspect van de

hele mens bezig bent. Tandheelkundige ingre-

pen kunnen reacties oproepen die elders in het

lichaam plaats vinden. Daar was Jan Schorting-

huis zich toen al heel sterk van bewust. Daarom

kon hij zich vinden in deze oor-acupunctuur en

ook elektro-acupunctuur, die een verdieping gaf

aan zijn werk. Al heel vroeg had hij belangstelling

voor paarden. Zijn middelbare schoolvakanties

bracht hij door bij hengsthouderij Top in Wou-

denberg. Met rijden had hij aanvankelijk niet

zoveel, alhoewel zijn vrouw Marijke een enthou-

siaste amazone was die in Amsterdam op de

manege reed, maar eenmaal gevestigd in Smilde

(Drenthe), werd er paard gereden en kwam er

een pony voor de kinderen. Met deze pony begon

Jan in het begin van de jaren tachtig te mennen.



Bij dat manipuleren van ruggenwervels zet ik zo
mijn vraagtekens. Voor zover ik het skelet van
een paard voor ogen heb, zit bovenop de wervel
wel zó’n lang uitsteeksel, dat je nooit in de buurt
van die wervel kunt komen?

,,Dat klopt, maar het gaat ook niet om letter-
lijk aanraken. Je veroorzaakt een soort
schrikreactie. Tussen twee wervels komen
zenuwen naar buiten. Als die wervels niet
lekker met elkaar in verbinding staan, dan
kun je druk uitoefenen op de zenuwen die
daarvandaan komen. Dat noem je neurolo-
gische manipulatie. Je geeft dus eigenlijk dat
uitsteeksel een peut. Daardoor krijg je een
schrikreactie bij de zenuw. Als gevolg daar-
van krijg je dat ‘domino-effect’. Via de
zenuw bereik je de ruggenmergszenuw. Je
krijgt een reflexmatige reactie terug, waar-

contact. Ben je voorin
met een spier bezig,
dan zal zich dat
voortplanten naar
achteren, net als die
vallende dominoste-
nen. Soms ligt er een
steen niet goed. Dan
heb je een blokkade
in het spel. Daar zul
je dus moeten mani-
puleren om de hele
keten weer in balans
te krijgen. Je gebruikt
geen medicijnen, je
gaat niet spuiten. Je
gebruikt alleen maar
je handen.
Osteopaten praten
over spierkettingen.
Er bestaat een boven-
ste spierketting, die
loopt van achterhoofd tot in de staart en een
onderste spierketting die via de buik naar
het bekken loopt. Als er ergens in die ketting
iets mis is, loopt de ketting niet meer door.
Ze moeten samen ook in balans liggen. Soms
zie je paarden bol in de rug staan, met een
enorm opgetrokken buik. Dat geeft al aan
dat de onderste ketting veel te gespannen
zit. Dan ga je de oplossing dus niet zoeken
in die bolle rug, maar je gaat zorgen dat de
onderste ketting zich ontspant. Zodra dat
gebeurt, trekt het paard vanzelf weer recht.
Er gebeurt bij een paard al heel veel op neu-
rologisch gebied als je alleen al je ene hand
op zijn rug legt en de andere op zijn buik.
Een paard reageert daarop. Het gekke is dat
dit alleen al voldoende kan zijn om een
spanning in dat lijf weg te halen.’’

Jan Schortinghuis legt uit dat naast al zijn tech-
nische kennis die hij in de loop van de cursus
heeft opgedaan, ook veel is gewerkt aan de ont-
wikkeling van het gevoel. Hoe je moet leren een
bepaalde spanning in een spier te voelen, hoe
minieme warmteverschillen in de huid. Hoe ster-
ker je dat gevoel kan ontwikkelen, hoe sneller je
bij de problemen van dat paard kan komen.

ZELFHERSTELLEND VERMOGEN. ,,Als
ergens een wervel niet lekker functioneert, is
het evenwicht verstoord. Niet alleen daar,
maar juist ook verderop in de neurologische
ketting. Door die wervel te manipuleren, zal
het lichaam zelf reageren door de juiste
balans weer op te zoeken. Dat in balans
brengen, doet een osteopaat actief. Zo zet hij
het herstellend vermogen weer aan de gang.
Ieder lichaam beschikt over een herstellend
vermogen. Daar is het systeem van alle alter-
natieve geneeswijzen op gebaseerd. Wondjes
genezen, verkoudheden gaan over. Lukt dat
herstellen niet, dan zul je naar de dokter
moeten voor medicijnen.’’
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Hij haalde zijn koetsiersbewijs en mendiploma

en kwam tot de M-dressuur en Z-samengesteld.

Na pony Kobus kwamen er diverse Haflingers,

waarmee nog altijd gereden en gemend wordt. In

het wel en wee van dieren is Jan Schortinghuis

meer dan matig geïnteresseerd. Met smaak kan

hij verhalen over zijn opa die beroepshalve veel

bij veeboeren aan huis kwam en de gave bezat

koeien met de kolder in de kop tot bedaren te

krijgen met handoplegging. Na opa’s dood bleek

er een compleet manuscript te liggen vol homeo-

pathische behandelwijzen. Ook Jan had de nodi-

ge homeopathische kennis vergaard en toege-

past. Toch bleef het aan hem knagen dat

homeopathie zo gebaseerd was op veronderstel-

lingen, al had hij vaak genoeg de positieve wer-

king van deze geneesmiddelen geconstateerd.

Zelfs bij acupunctuur gaat men uit van een veron-

derstelling: het bestaan van meridianen. Nooit

wetenschappelijk bewezen, maar de werking van

acupunctuur bleek wel te bestaan. Zijn enthou-

siasme was dan ook groot toen hij bij toeval ach-

ter de opleiding tot osteopaat kwam. Eindelijk

een medische behandelwijze, die compleet

wetenschappelijk gefundeerd was. Hoewel de

mate van gevoel een essentieel onderdeel is van

de opleiding, namelijk het aanvoelen van ver-

schillen, onder andere van warmte en spannin-

gen, in en onder de huid en het ontwikkelen van

je intuïtie, heeft dat niets met zweverig te maken.

Wat maakt een huisarts tot een goede huisarts?

Naast vakkennis ook een mate van talent en de

intuïtie om op basis van ervaring een goede diag-

nose te stellen, stelt Jan. Dat geldt dus ook voor

osteopaten.

Wat is osteopathie
Osteopathie: samenvoeging van het Griekse

woord osteon (=  been of bot) en pathos (= lijden

of aandoening). Toch dekt deze vlag de lading

niet. Een osteopaat bekijkt de samenhang tussen

alle lichamelijke kenmerken van mens of dier. 

Osteopathie gaat niet uit van veronderstellingen,

die niet wetenschappelijk bewezen kunnen wor-

den. Medisch is bekend en bewezen, dat stelsels

van spieren samenhangen, dat stelsels van zenu-

wen met elkaar in verbinding staan. Een osteo-

paat maakt gebruik van deze verknooptheid van

het lichaam zelf. Door prikkels toe te dienen op

bepaalde plaatsen, weet een osteopaat tot welke

weefsels deze doordringen. Een osteopaat gaat

uit van het bewezen zelfregulerend vermogen dat

mens en dier van nature hebben. Is dit vermogen

ergens geblokkeerd of in onbalans, dan probeert

een osteopaat dit op te heffen en de balans te

herstellen, zodat het zelfherstellend vermogen

zijn gang kan gaan. Een osteopaat dient een

gedegen medische kennis te bezitten van de

harde en zachte opbouw van het lichaam, dus

van de botten, de spieren, het hele zenuwstelsel

en alle ‘zachte’ organen, zoals ingewanden. Dat

vereist dus een (para)medische ondergrond, wil

men aan deze studie kunnen beginnen.

Het manipuleren van de hak 
(spronggewricht).

Het masseren van het tongbeen.



deurpost of aan een boom. Zo’n verwonding,
ook al is de huid perfect genezen, kan tot een
blokkade in de spierketting leiden en zich
vertalen in pijn aan de voorkant. Je bent
geneigd dan aan de voorkant te gaan zoeken.
Geen arts die wat vinden kan, noch met kli-
nisch onderzoek, noch met röntgenfoto’s.
Maar een osteopaat kan deze oude trauma’s
wèl traceren.
Aan de voorkant zit ook een kwetsbare plek.
Onder het schouderblad zit een belangrijk
zenuwknooppunt, dat in het Latijn de
plexus brachialis heet. Grote zenuwen lopen
vanuit de hals via dat punt. Dit knooppunt
voorziet het voorbeen van zenuwen. Die
zenuwen zijn weer geschakeld naar de bloed-
vaatjes daar. Als een paard, zelfs als veulen,
raar gevallen is of er een stevige klap heeft
gekregen, kan een chronische slechte door-

spanning krijg je dus ontspanning. Dat is
neurologisch een vaststaand feit. Dit
stretchen van het voorbeen heeft dus niets
te maken met het voorbeen naar voren
halen om de singel mooi glad over de buik-
haren te trekken. Ook dat inbuigen van de
hals, wat ik als osteopaat doe, moet een leek
nooit zo maar imiteren, want dan kun je de
wervels echt beschadigen. Je mag dat inbui-
gen rustig doen aan de teugel, of het paard
een suikerklontje laten volgen in de richting
van zijn schouder. Zo forceer je niets, terwijl
je goede gymnastiek doet met je paard.’’

LEKKER SOEPEL. ,,Het bekken (heup) bij
een paard is een gewricht dat lekker soepel
moet kunnen functioneren. Maar het is wel
een erg uitstekend punt bij een paard. Het
kan zich daar gemakkelijk stoten: aan een

door vrijwel direct ontspanning rond dat
gebied volgt. Dus ontspanning volgt altijd
op actieve manipulatie van een wervel, maar
ook van een gewricht. Het gewricht hoef je
dus niet heen en weer te forceren.’’

Dus een osteopaat kraakt niet? 

,,Het enige kraken dat een osteopaat kan ver-
oorzaken kan het soms knakken van een
halswervel zijn bij het inbuigen van de hals,
of in het voorbeen bij het stretchen.
Stretchen is oprekken. Ook met dat
stretchen ben je aan het manipuleren. Je zet
bepaalde zenuwen aan de gang. Je krijgt
overschakelingen in het ruggenmerg die lei-
den tot omschakelingen in de zenuwen die
weer ontspanning geven in de spieren waar
je mee bezig bent. Door het oproepen van
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Het manipuleren van het gewricht boven de hoef om de handwortel-
beentjes in de voorknie los te werken. Hierbij kan soms een knak
gehoord worden.

Het stretchen van het achterbeen.

Manipulatie van de halswervels - in dit geval de 4de halswervel.
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Manipulatie van de schildklier. Hierbij wordt ingewerkt op het
hormonale stelsel van het paard, werkt ook rust bevorderend.



bloeding het gevolg zijn met als resultaat
brokkelhoeven. Let wel: ik zeg dus niet dat
brokkelhoeven daar altijd door afkomstig
zijn. Die schouder wil bij menpaarden nog
wel eens rake klappen oplopen, doordat ze
op palen van hindernissen kunnen stoten.
Als een paard de neiging heeft om zich maar
steeds met één schouder in het tuig de gooi-
en en de andere schouder te sparen, kan het
zijn dat er een oude schouderbeschadiging
zit die de plexus (het zenuwenknooppunt)
eronder heeft geraakt. Door het voorbeen te
stretchen kun je aan die plexus komen. Je
manipuleert op die wijze dat zenuwknoop-
punt.
Sommige menpaarden hebben de neiging
om heel versneld aan te zetten. Na een tien-
tal meters komt er rust in dat paard. Met trai-
nen is het er niet uit te krijgen. Dat zou bete-
kenen dat het aanzetten zelf pijn doet, waar
hij zo gauw mogelijk vanaf wil. Sommige
paarden gaan zelfs steigerend weg, wat je ze
ook niet kunt afleren. Als een dergelijk pro-
bleem met training niet is op te lossen, moet
er een fysieke oorzaak zijn. Die oorzaak kan
dus heel goed in het bekken zitten door een
oude blessure. Röntgenologisch nooit te vin-
den. Het kan ook een stoornis zijn van de
staartwervels. Kom er maar eens achter. Een
dergelijke oorzaak kan ook liggen bij paarden
die altijd achterwaarts vluchten, in plaats
van rustig achterwaarts te gaan. Of altijd de
onderhals uitdrukken. Of paarden die niet
aan het bit willen komen. Ook niet nadat de
paardentandarts alles heeft gecontroleerd.’’

MENPAARDEN. ,,Als osteopaat heb ik een
duidelijke mening over de bouw van een
menpaard. Een paard met een mooie schui-
ne schouder kan dan dressuurmatig wel heel
mooi strekken, maar is in mijn ogen als oste-
opaat minder geschikt voor het mennen.
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Waar komt
osteopathie vandaan?
Osteopathie is een geneeswijze die aan het einde

van de 19de eeuw ontdekt werd door dr. A. Still in

de Verenigde Staten. Hij verloor drie kinderen aan

hersenvliesontsteking en vroeg zich af, waarom

sommige kinderen wel ziek werden en andere niet.

Hij ontdekte dat problemen hun oorzaak konden

hebben op totaal andere plaatsen in het lichaam.

Het lichaam diende gezien te worden als een

onlosmakelijk geheel, waarbij duidelijk gezocht

moest worden naar de oorzaak-gevolgketens. Van

Amerika waaide deze wetenschap over naar

Frankrijk, waar osteopaat een bekend beroep is.

Vanuit Frankrijk waaierde de opleiding uit over

België en Duitsland. Sinds een paar jaar is ook

Nederland aan de beurt.

Waar en hoe kun 
je dat leren?
De Nederlandse opleiding tot paarden-osteopaat

duurt twee schooljaren, gegeven in modules op

twee dagen in de week. Het eerste jaar wordt afge-

sloten met een overgangsexamen. Praktijk en

theorie gaan samen. Aan de opleiding is een derde

jaar toegevoegd, speciaal over honden. De oplei-

ding kan alleen gevolgd worden door medici, zoals

bijvoorbeeld artsen of dierenartsen, en paramedi-

ci, zoals onder andere fysiotherapeuten. Deze

deeltijdopleiding is zeer zwaar, waardoor studen-

ten, die vaak zelf een drukke medische baan heb-

ben, voortijdig afhaken. Een cursus voor leken

‘Manuele versoepelingstechnieken en relaxatie bij

paarden’ wordt incidenteel gegeven.

Adressen
The International College for research on Equine

Osteopathy, gevestigd in België, tel.: (+32) (0)11

25 32 91 (S. Allen) of (+32) (0)89 85 82 44 (F.

Dirckx). Er zijn onlangs een paar osteopaten voor

paarden in Nederland afgestudeerd. Contact met

hen kunt u krijgen via de Belgische telefoonnum-

mers. Wie beschikt over internet kan de site bekij-

ken: www.icreo.com

Het stretchen van de staart.

De volkomen ontspanning 
na de behandeling.

,,

Een menpaard moet trekken, niet strekken
voor de wagen. Een steilere schouder geeft
het paard beter de mogelijkheid om sneller
over het zwaartepunt te komen als hij moet
aanzetten. Als het voor een paard moeilijk
wordt om een wagen in beweging te zetten,
hoe licht die ook is, zal het paard compensa-
tie gaan zoeken en zich ergens anders gaan
belasten. Zo kunnen ze zich geheel vastzet-
ten in de rug.

’’Jan Schortinghuis heeft intussen mijn pony
helemaal van voor naar achteren in balans
gezet, zoals hij dat noemt. Het wachten is op
het ontspannen geeuwen, dat de meeste paar-
den na afloop van de behandeling doen. Een
compliment richting de osteopaat. Nu mag
Roquefort minstens vijf dagen niet werken. Zijn
lichaam moet nu de tijd krijgen om die balans
zelf te zoeken. Hij heeft alle seintjes gehad. Hij
weet nu hoe hij moet staan en hoe hij lekker in
zijn vel zit. Daarbij mag ik hem niet storen,
want dan vervalt hij in oude fouten. Hij moet
alles nu gaan stabiliseren. En wat had mijn
pony Roquefort precies? Een oude spierbescha-
diging in de hals, waar hij drie jaar geleden
van een (logé)paard een klap had gekregen. Die
oude blessure had zich vertaald in het verschui-
ven van de lendenwervels, die daardoor de soe-
pele werking van het bekken langzamerhand
blokkeerden. Omdat ik Jan vraag of het niet
goed zou zijn om preventief nog eens te komen
kijken over een half jaar, geeft hij aan dat
zoiets in principe niet hoeft. Vele wedstrijdstal-
len doen het wel, omdat die paarden onder een
hoge mate van stress staan als topatleet. Maar
in wezen wordt een paard gezond geboren. Bij
een goede en gezonde training zal dat best zo
blijven, vindt hij. Wel adviseert hij mij om die
cursus voor leken te gaan volgen. Dan kan ik
zelf aan de gang om mijn pony te laten
stretchen.

tekst & foto’s: Madeleine Calkoen

‘Vuile duimen techniek’. Ontspanning
(relaxatie) van het gehele gebied rondom de
staart en het heiligenbeen.
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