Module 1
Hoefziekten en hun bekapping/behandeling
(6 lessen)
Verkeerde bekapping en - beslag veroorzaken mede afwijkingen en ziekten van de
hoef. Boxhuisvesting, te weinig beweging en verkeerde voeding zijn aanvullende
belastingen, die de hoef nog zieker maken. Alhoewel in deze lessenreeks de nadruk ligt
op de therapeutische bekapping, mogen de andere, negatieve omgevingsfactoren zeker
niet vergeten worden.
Zin, onzin en schadelijkheid van reguliere diagnostiek en behandeling zullen ook aan
bod komen.
Onderwerpen:
• Hoefkatrolontsteking: oorzaak, bekapping, behandeling en management
• Straalbeenfractuur: verschijnselen, diagnose, bekapping en management
• Hoefbevangenheid: achtergrond, behandeling van acuut en chronisch beeld,
management, voeding, bekapping, hulpmiddelen, kruiden, supplementen,
• hoefwand temperatuurmetingen
• Lage en hoge overhoef: oorzaak, diagnostiek, symptomen, bekapping, supplementen
en kruiden.
• Hoefzweren: oorzaak, symptomen, diagnose (hoefwandtemperatuur), uitsnijden,
behandeling, preventie, ontsteking hielgebied en hoefballen, nageltred, nageldruk
• Hoefscheuren: soorten, oorzaak, bekapping/behandeling
• Hoefkraakbeenderen: verbening en fractuur, oorzaak, diagnose, fistels
• Rotstraal: ontstaanswijze, therapeutische bekapping, uit – en inwendige
behandeling, management en preventie
• Straalkanker: zie rotstraal
Middelen:
• PowerPoint presentatie, Drs. Ing. W.C. de Leeuw
• Syllabus, Drs. Ing. W.C. de Leeuw
Einddoelen:
• inzicht in verband tussen vorm van de hoef en de positie en kwaliteit van inwendige
structuren
• zelfstandig een therapeutisch plan ontwerpen, afhankelijk van de omstandigheden
en dit met de eigenaar bespreekbaar maken
Inhoud lessen:
1. Anatomie, hoefvorm en functie
Het natuurlijke paard en zijn hoeven

2. Basis bekapping instructie
Beoordeling bekapping
Hoefdeformatie schaal
Bekapping abnormale (= niet natuurlijke) hoefvorm
3. Hoefvorm, lichaamshouding en pijn
Ongelijke hoeven
Afwijkende hoefvorm, blokhoef, steltvoet, beervoet
4. Hoefscheuren,
White Line Disease
Hoefzweer
5. Caudale Hoefpijn (was hoefkatrol ontsteking)
Overhoeven
Verbeende hoefkraakbeenderen
6. Hoefbevangenheid
Hoefbescherming
Kosten : 135 euro
Werkwijze:
• Wekelijks wordt een PowerPoint met instructie gegeven, plus het bijbehorende stuk
tekst op een exclusief toegankelijke website.
• Aan het eind van de tekst is er een vragenlijst. Bij de introductie van het volgende
les worden de antwoorden hierop gegeven.
• De stof wordt zo praktisch mogelijk aangeboden, waarbij ook opdrachten gegeven
zullen worden voor wie een (verzorg) paard heeft, om zelf te kunnen uitvoeren.
• Als we genoeg aanmelding hebben, organiseren we ook een praktische dag bij ons in
Valkenburg om praktische bekapping te leren. (minmaal deelnemer 3 personen). De
kost voor de praktische dag bedraagt € 50 p.p.

