"Be still and know",
Rollin E. Becker, D.O.

Praktijk
voor
Paardenosteopathie

&
Adviezen

Paardenwelzijn

Wat is osteopathie?
Osteopathisch uitgangspunt:
Goede beweeglijkheid van de individuele
weefsels is een voorwaarde voor een goed
functionerend paard.

Tijdens een osteopathische behandeling wordt zo oorzakelijk mogelijk gewerkt,
waarbij de relatie tussen de wervelkolom
en de organen het uitgangspunt is.
Er wordt invloed uitgeoefend op het
zenuwstelsel van het paard, waardoor er
een nieuwe balans in het paard ontstaat.
Osteopathie is een behandelwijze die zeer
geschikt is voor het behandelen van
paarden, ook wanneer een periode van
rust of behandeling door medicatie vanuit
de reguliere diergeneeskunde geen uitkomst biedt.

Een succesvolle behandeling begint met

het maken van contact.

Mijn naam is

Jannemarie Frowijn,
flisiotherapeut, paardenosteopaat en animal
communicator.
Als paardenosteopaat ben ik opgeleid in het
vinden van structuren en regio's in het paard
waar sprake is van verminderde beweeglijkheid. Door met mijn handen technieken toe
te passen, geef ik het paard de impuls tot
herstel.

MIJN VISÏE

We vragen veel van de paarden.

Mijn uitgangspunt is om in harmonie samen te
leven en te werken met paarden, waarbij ik
mij verantwoordelijk voel voor het welzijn van
het paard in de breedste zin van het woord.

Wanneer osteopathie?
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Wanneer een sport- of

algemeen

recreatiepaard niet lekker in
zijn of haar vel zit.
Na uitglijden, vallen, hangen
aan het halster of ander
trauma.
Bij kreupelheden.
Bij diarree en chronische
koliek.

Ínwendig

Bij huidproblemen, hormonale problemen (bijv.
hengstigheid of verharing)
Bij verminderde weerstand
(bijv. mok en verkoudheid).
Bij een lusteloos of gestresst
paard.
Bij een kopschuw paard.
Bij staken, stijgeren
en bokken.
Bij singelnijd en luchtzuigen.

emotie
& gedrag

Indicaties per discipline

.

Bij problemen met
nageeflijkheid, lengtebuiging, verzameling, over-

dressuur

gangen, tempowisselingen,
(aan)galopperen en galopwissels.

.

BU

weigeren, wegvluchten na

spflngen

de sprong, onvoldoende
basculeren boven de sprong
en laten hangen van een
been.

.

.

BU achteruitgang van de
conditie, snelle verzuring
en langzaam herstel na
training of wedstrijd.

Bij onzuivere gangen.
Zie verder bij 'dressuur'.
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