Modules via e-learning te volgen!!

Academie voor Holistische Paardengeneeskunde is onderdeel van de Stichting Biomentor

Gezondheid is niet alles,
maar zonder gezondheid is alles niets.
Tegenwoordig zijn er veel stromingen en methoden van 'Natural
Horsemanship', die het paard vanuit zijn natuurlijke aard benaderen.
Echter in dit geheel ontbreekt een gemeenschappelijke gedachte over
‘integratieve gezondheid’ De Paardenacademie wil mensen meer inzicht
geven in gezondheidszorg vanuit holistisch perspectief.
De toepassing van natuurlijke principes in de gezondheidszorg, geeft
invulling aan een duurzame oplossing van ziekteproblemen. Holistische
geneeskunde sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van 'Natural
Horsemanship'.
Het centrale thema, waar het in de Academie om draait is, "duurzame
gezondheid voor alle paarden".
Sinds kort bestaat de mogelijkheid om een aantal modules via e-learning
te volgen.
Module

Onderwerp

M1

hoef en ziekte

M2a

basis voeding

M2b

voeding en ziekte (Module 2a verplicht)

M3

kruiden en hun toepassing

M4

holistische werkwijze en gezondheidsproblemen

M5

traumaherstel en revalidatie

M6

worm en ziekte

Module 1 (6 lessen)
Hoefziekten en hun bekapping/behandeling
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
Afwijkende hoefvorm, blokhoef, steltvoet,
beervoet
Kosten : 135 euro

4. Hoefscheuren,
White Line Disease
Hoefzweer

5. Caudale Hoefpijn (was hoefkatrol ontsteking)
Overhoeven
Verbeende hoefkraakbeenderen

6. Hoefbevangenheid
Hoefbescherming

Module 2a (5 lessen)
Basis voeding
U bent wat U eet’, of beter gezegd ‘minus Uw excrementen’
Wijzelf en de dieren waar wij verantwoordelijk voor zijn, zijn ver verwijderd van het concept
‘natuurlijke’ voeding. Het is heel makkelijk om paarden in de natuur te observeren en dan te zeggen: ‘zo
moet het’. Echter, dit is niet praktisch. Wel willen we zoveel mogelijk ‘natuur’ aan de paarden
aanbieden. Dus het is wel degelijk belangrijk om te kijken wat paarden in de natuur eten en wanneer.
We nemen goed ruwvoer als basis, het liefst op grond van analyses, die we zelf interpreteren. Hierop
zoeken we een juiste aanvulling met granenmengsels, kruiden, en supplementen. Bodem, weide,
vegetatie, seizoen, conditiescore, ras, arbeid zijn variabelen, die meegenomen moeten worden in een
advies over de juiste voeding. We besteden veel aandacht aan ‘de easy keeper’, die niet ‘makkelijk’ is als
het op de juiste voeding aankomt. Voeding in relatie tot gezondheid, dat is de kern van onze lesstof. In
dit licht bezien we ook de gangbare voeders als silage, luzerne, brok en leren we labels te lezen.
Veel gegevens komen van het werk van Kathryn Watts ( bodem – en gewasdeskundige), die ontevreden was over de op
runderbasis gestoelde kennis over paarden. Zij had zelf pony’s die zwaar chronisch bevangen waren en de gangbare
veterinaire wereld kon hun niet helpen……Ook worden elementen van de cursussen van Dr. Kellon gebruikt. Dr.
Kellon wordt gezien als een toonaangevend deskundige aangaande evenwichtige paardenvoeding.
Onderwerpen:
• natuurlijke voedselkeuze van Koniks en andere in het wild levende paarden
• grassen, kruiden, heesters en bomen identificeren
• ruwvoeders en analyses
• voeding met ruwvoer en weidegang als basis
• mineralen en spoorelementen en gezondheid
• suikerfractie’s, stikstof fracties en gezondheid
• mineralen en spoorelementen balanceren
• behandelingsmethoden niet gebalanceerd ruwvoer
Middelen:
• PowerPoint presentatie, Drs. Ing. W.C. de Leeuw
• Syllabus, Drs. Ing. W.C. de Leeuw
• Ruwvoermonsters en hun analyses
Einddoelen:
• Zelfstandig voeradviezen kunnen uitbrengen in wisselende situatie’s
• Ruwvoer op inhoudstoffen beoordelen
• Rantsoenen berekenen op basis van ruwvoer
• Krachtvoeder labels lezen en interpreteren
• Onbalans, overmaat en tekorten snel herkennen en suggesties voor correctie adviseren
Inhoud lessen:

1. Anatomie vertering organen
Histologie
Fysiologie

2. Eetgedrag wilde paard
Inhoudstoffen
Kosten : 130 euro

3. Ruw voer en analyse
Gras

4. Krachtvoeders
Conditie scoren

5. Voeding endurance en sportpaard
Rantsoenberekening
Zelf supplementen mengen

Module 2b (4 lessen)
Voeding en ziekte
Laat voeding uw Medicijn zijn en Medicijn uw Voeding
In deze module behandelen we de invloed van voeding op de gezondheid en omgekeerd wat we moeten
geven als er een aandoening bestaat.
We gaan orgaan gericht de stof doornemen, waarbij bestudeerd wordt welke nutriënten of verbindingen
het beste werkzaam zijn bij bepaalde ziekten of afwijkingen. Dit is eigenlijk supplement leer.
Voedingsmaatregelen met aanvulling van supplementen (en kruiden) zijn heel vaak voldoende om klachten
te laten verdwijnen. We gaan ook samen kijken welke toedieningsvorm het beste is, welke dosering gewenst
is, wanneer effect verwacht mag worden en hoe het met de kosten zit.
Onderwerpen:
• Ontstaanswijze van ziekten en problemen
• Correctie van het tekort of onbalans van de voeding door kwaliteitsverbetering
• Aanvullende voedingsmiddelen of supplementen
• Supplementen kwaliteit en geschiktheid voor het paard
• Preventie van skeletproblemen van het opgroeiende paard
• Preventie en management van suiker gerelateerde stofwisselingsproblemen (I/R, Cushing,
Eczemen, hoefbevangenheid)
Middelen:
• PowerPoint presentatie, Drs. Ing. W.C. de Leeuw
• Syllabus, Drs. Ing. W.C. de Leeuw
Einddoelen:
• Ruwvoer op inhoud stoffen beoordelen en de relevantie voor gezondheid inschatten
• De juiste supplementen kiezen bij een bepaald probleem
• Zelfstandig kunnen adviseren met betrekking tot gezondheid en voeding
Inhoud lessen:
1. Voeding en luchtweg problemen
Voeding en acute infecties
Voeding en het immuunsysteem

2. Voeding en maag problemen
Voeding en darm problemen

3. Voeding en suikermetabolisme
Insuline resistentie en Hoefbevangenheid

4. Voeding en skelet problemen
Voeding en spierproblemen
*Bij voeding en ziekten, is Module voeding 1 als basis verplicht.
*Bij voeding 2 is het optioneel om een les apart te volgen (kosten 40 euro per les)
Kosten : 100 euro voor 4 lessen
Kosten : 40 euro voor 1 les

Module 3 (3 lessen)
Kruiden en hun toepassing
We hebben kruidengeneeskunde als de voornaamste ‘behandelmethode’ gekozen omdat deze het dichtst
bij de natuurlijke leefomgeving van het paard staat. Kruiden worden vaak vrijwillig gegeten en goed
getolereerd.
Deze module valt uiteen in een algemeen gedeelte (basis kruidenleer) en daarna gericht op het gebruik
bij het paard (toegepaste kruidenleer). In het algemeen gedeelte worden de beginselen van de
kruidengeneeskunde behandeld zoals botanische kennis, plantendelen, indeling op inhoudstoffen e.d.
In het toegepaste gedeelte gaan we paardgericht kruiden behandelen. Belangrijk is te weten wat het
paard in de natuur eet als hij wat mankeert bijvoorbeeld (zoopharmacognosie). Inhoudstoffen en
werkzaamheid zijn vaak goed te verklaren en hierop gebaseerd gaan we gestructureerd
kruidenmengsels samenstellen.
Veel informatie is overgenomen uit publicatie’s van dierenarts en kruidendeskundige Joyce, C. Harman
Onderwerpen:
• Berwerking
• Inhoudstoffen
• Zoopharmacognosie
• Kruiden en doping
• Interacties en risico’s
• Bewerking en dosering
• Toedieningvorm en Combinaties
• Bij welke aandoening welke kruiden?
• Kruidenmengsels en tonics samenstellen
Methode:
• PowerPoint presentatie, Drs. Ing. W.C. de Leeuw
• Syllabus, Drs. Ing. W.C. de Leeuw
Einddoel:
• Herkennen van (veel voorkomende) kruiden
• Inzicht ontwikkelen in vorm, inhoudstoffen en werkzaamheid
• Toedieningsvormen bedenken
• Welke kruiden (mengsels) bij welke ziekten/aandoeningen toepassen
Inhoud lessen:
1. Geschiedenis, stromingen,
Plant anatomie en fysiologie
Verzamelen, verwerken
Werkzaamheid
Inhoudstoffen en effect
2.

Inhoudstoffen en effect
mengsels en tonics

3.

Giftige planten
Niet toxische tumortherapie
Chinese kruidencombinaties bij paarden

Kosten : 90 euro

Module 4 (5 lessen)
Holistische werkwijze en gezondheidsproblemen
Deze module behandelt de balans tussen ziekte en gezondheid en de kenmerken van lichamelijke
gezondheid (klinisch onderzoek) en biochemische gezondheid (laboratorium onderzoek).
De basis voor gezondheid wordt goed gesymboliseerd door een uitspraak van Pasteur: ‘le bacterie c’est
rien’, c’ est le terrain qui compte’. Dus de bacterie op zich stelt niets voor, het is de omgeving die bepaalt
of hij overleeft. Met andere woorden als het lichaam optimaal fit is zal de ziekteverwekker geen kans
hebben. Het heeft geen zin om vliegen op een afvalhoop dood te slaan, eerst maar het afval
verwijderen…..
We werken hier zoveel mogelijk vanuit het symptoom. Via mogelijke oorzaken gaan we verder werken
(differentiaal diagnose) en oplossingen aandragen voor de problemen. Deze module is een integratie van
eerder aangeboden lesstof
Onderwerpen:
• Bloed en afweer
• Darmflora en immuunsysteem
• Epigenetica
• Toxische belasting en detoxen
• Homotoxicologie
• Lichamelijk onderzoek
• Laboratorium gegevens
Middelen:
• PowerPoint presentatie, Drs. Ing. W.C. de Leeuw
• Syllabus, Drs. Ing. W.C. de Leeuw
Eindoelen:
• interpretatie anamnese, lichamelijk onderzoek en - laboratorium
• voldoende kennis om therapeutisch en preventief plan uit te werken
• beheersing integratief denken
Inhoud lessen:
1. weerstand, maagdarm flora
toxische belasting, homotoxicologie, ontgifting
klinische diagnostiek en laboratorium diagnostiek
2.
3.
4.
5.

Mondholte, slokdarm, luchtweg
Oog, oor, hoofd
Huid, vacht
Inwendige parasieten en vertering

Kosten : 130 euro

Module 5 (4 lessen)
Traumaherstel en Revalidatie
Een groot deel van de dierenartsen bezoeken aan paarden hebben te maken met trauma.
Draadverwondingen, valpartijen, onderlinge knokpartijen en niet te vergeten blessure’s die tijdens de
sport opgedaan worden, zijn zeer frequent aan de orde. Het is belangrijk als therapeut/eigenaar om hier
goed mee om te gaan.
Eén van de meest voorkomende traditionele ‘fouten’ is peesblessure’s met rust en bandagering te
behandelen, al dan niet in combinatie met schadelijke medicatie. Humaan heeft men allang het
positieve effect van gecontroleerde beweging als posttraumatische revalidatie (h)erkend. Dit is ook één
van de peilers van het herstel van onze patiënten.
Onderwerpen:
• weefselherstel na trauma
• oorzaken van trauma
• kwetsbare structuren, hoofd, voorbeen, achterbeen, hals, lendenen en rug
• traumatische effecten bij de ‘rollkur’, reining, vlakke baan rennen en andere sportactiviteiten
• reguliere behandeling trauma
• natuurlijke behandeling trauma
• revalidatie methoden
• trauma preventie
• eerste hulp
Middelen:
• PowerPoint presentatie, Drs. Ing. W.C. de Leeuw
• Syllabus, Drs. Ing. W.C. de Leeuw
Einddoelen:
• afnemen doelgerichte anamnese
• interpretatie kreupelheid onderzoek en beweging analyse
• bedenken van een therapeutisch hoefmanagement
• een plan voor revalidatie kunnen maken en hierover kunnen communiceren
Inhoud lessen:
1. basis
voorbeen
2.

achterbeen
vertebrale kolom

3.

trauma behandeling
wondbehandeling

4.

eerste hulp
artrose

Kosten : 110 euro

Module 6 (2 lessen)
Worm en ziekte
Er is veel onduidelijkheid hoe we om moeten gaan met darm parasieten. Het woord parasiet is trouwens
niet juist. De worm is er niet op uit om het paard te verzwakken of dood te maken. De worm en het
paard leven al miljoenen jaren samen, waarbij de worm een ingenieuze overlevingsstrategie heeft
ontwikkeld. We komen er steeds meer achter dat de worm een belangrijke taak heeft voor de
ontwikkeling van het immuunsysteem van het paard. Zoals heel vaak in de natuur zijn de relaties tussen
soorten vaak tot wederzijds voordeel (zogenaamde symbiotisch).
Deze module staat in het licht van bovenstaande visie. We gaan het paard sterker maken, terwijl we de
infectiedruk gaan verminderen. We gaan methoden aandragen voor weerstandsverbetering en
weidemanagement, terwijl we de wormbesmetting gaan monitoren door de worm ei uitscheiding te
volgen. Vervolgens komen we tot een strategisch plan voor bestrijding van de worm op paard niveau met
bij voorkeur natuurlijk middelen.
We hebben veel informatie gebruikt van de Faculteit Diergeneeskunde, afdeling parasitologie.
Onderwerpen:
• evolutie
• wormbesmetting bij wilde paarden
• terrein management/paddock paradise
• EPG, EBO, FERCT, refugium
• wormcyclus per soort
• weerstand verhogen
• infectiedruk verlagen
• monitoren door ei uitscheiding
• microscopische ei identificatie
• natuurlijke wormmiddelen
• chemische wormmiddelen
Middelen:
• PowerPoint presentatie, Drs. Ing. W.C. de Leeuw
• Syllabus, Drs. Ing. W.C. de Leeuw
• Parasietenwijzer Faculteit DG
Einddoelen:
• kennis van de diverse worminfecties
• plan opstellen voor natuurlijk management voor een groepen paarden van wisselende samenstelling,
onder wisselende omstandigheden.
Inhoud lessen:
1. wilde paarden, worm cycli, weerstand, infectiedruk
2. ei uitscheiding, wormbestrijding, management
Kosten : 65 euro

Algemene Informatie
Doelstelling:
Het opleiden van 'Paarden eigenaren die de gezondheid van het paard zelfstandig
kunnen begeleiden' De Academie wil mensen opleiden in het herkennen van
gezondheid problemen en het bieden van de juiste oplossingen. Dit houdt ook in dat ze
moeten kunnen inschatten om op tijd veterinaire hulp in te schakelen. Het spectrum is
zeer uitgebreid, maar heeft altijd een raakvlak met ‘gezondheid’.
Hiertoe worden vaardigheden ontwikkeld en wordt kennis opgedaan met betrekking tot
relevante aspecten die de gezondheid van paarden bepalen. In de holistische context
slaat gezondheid niet alleen op lichaam en voortbeweging, maar is ook psychisch welzijn
van belang. Preventieve gezondheidszorg op het gebied van lichaam, psyche, huisvesting,
kudde management en materiaal gebruik komen alle aan de orde. Zowel individuele - als
bedrijfsgezondheid worden belicht.
Aanmelding:
De aanmelding geschiedt door het verzenden van alle gevraagde gegevens via e-mail of
via Google Drive Aanmelding Formulier.
Nodig gegevens:
1. Naam
2. Adres
3. Geboortedatum
4. E-mail
5. Telefoon nr
6. Mobiel nr.
7. Bankrekening nr.
8. Aanvraag module
Procedure:
Na ontvangst van de aanmelding sturen wij de betalingsinstructie brief. Na volledige
betaling voor een ingeschreven module, sturen wij pas de instructie hoe men de cursus
kunt volgen. Voor het volgen van de cursus heeft men een gratis account bij Google
(@gmail.com) nodig.
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.
Modulen en Kosten:
Module

Onderwerpen

Lessen

Kosten

Module 1

Hoeven

6

€ 135

Module 2a

Basis voeding

5

€ 130

Module 2b

Voeding en ziekte (Module 2a verplicht)

4

€ 100

Module 2b

Module 2b per les (mogelijk elke les apart te volgen)

1

€ 40

Module 3

Kruiden en hun toepassing

3

€ 90

Module 4

Holistische werkwijze en gezondheidsproblemen

5

€ 130

Module 5

Traumaherstel en revalidatie

4

€ 110

Module 6

Worm en ziekte

2

€ 65

Betalingsgegevens:
Naam
: Stichting Biomentor
Adres
: Broekhem65, 6301 HE Valkenburg
Bank nr. : 4573840
IBAN nr. : NL81INGB0004573840
BIC nr. : INGBNL2A
* Bij de betaling graag duidelijk naam, adres en module keuze van de cursist
vermelden

Academie voor Holistische Paardengeneeskunde is onderdeel van de Stichting Biomentor

Broekhem 65 6301 HE Valkenburg
www.paardenacademie.nl
info@paardenacademie.nl

Tel: 043-6011418 Fax: 043-6013034
www.biomentorfoundation.nl
info@biomentorfoundation.nl

