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Friese paarden presteren beter als 
hun bekken beter functioneren. 
‘Met Friezen is meer plezier te 
beleven,’ zegt Karin Baas uit It 
Heidenskip stellig. De dieren
fysiotherapeut behandelt veel 
paarden met gewrichts en wervel
blokkades en bekkenproblemen. 
TeksT & foTo’s: Ida Hylkema
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 Dierfysiotherapie
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‘Meer dan 60%  
van de paarden  

met kreupelheid 
krijgen ook 

 rugproblemen’

K
arin Baas is fysiotherapeut. Ze 

begon enkele jaren geleden met 

dierfysiotherapie. Sinds 2007 

heeft ze haar eigen praktijk en in 2009 

opende ze haar praktijkruimte aan huis. 

Hier behandelt ze honden die last hebben 

van bijvoorbeeld een blessure of moeten 

revalideren na een operatie. Ze maakt 

hiervoor gebruik van een aquatrainer 

waarmee ze de honden gericht kan 

behandelen. Paarden behandelt ze bij de 

eigenaar thuis. ‘Het paard is dan in zijn 

vertrouwde omgeving en zal zich beter 

kunnen ontspannen tijdens de behande

ling. Dat is belangrijk als je geblokkeerde 

wervels of het bekken wilt losmaken,’ legt 

ze uit.

De studie dierfysiotherapie is een vervolg

studie op de gangbare studie  humane 

fysiotherapie en duurt twee jaar. ‘Ik ben 

altijd geïnteresseerd geweest in 

bewegings     analyses,’ vertelt Karin. ‘Dat 

verklaart misschien ook waarom ik 

 jarenlang turntrainingen heb gegeven.’  

De wetenschappelijke kant trok haar 

 aanvankelijk meer dan de praktische. Ze 

ging na haar studie fysio therapie naar de 

faculteit voor farma cologie van de Univer

siteit van Cardiff in Wales, vanwaar ze 

terechtkwam in het genees   middelen

onderzoek. Haar affiniteit met dieren – in 

2001 kocht ze haar eerste Friese paard – 

en haar achtergrond als fysiotherapeut 

deden haar besluiten om de studie tot 

dierenfysiotherapeut te volgen en een 

eigen praktijk op te richten.

Biomechanica
Ongeveer de helft van de paarden die ze 

behandelt zijn Friezen. ‘Ik durf wel te 

zeggen dat ik de dierenfysiotherapeut ben 

die de meeste Friese paarden behandelt. 

Een Fries is een prachtig paard qua exte

rieur en heeft mooie, krachtige bewegin

gen. Het is een veelzijdig paard met een 

bijzonder karakter.’  

De motoriek en biomechanica (studie van 

beweging van levende wezens en het 

 effect van krachten daarop) van deze paar

den hebben haar speciale interesse. ‘Ik 

behandel vooral sportpaarden. Mensen 

bellen meestal met twee soorten klachten: 

het lukt niet om het paard goed te laten 

bewegen, waarbij vooral de galop een 

probleem vormt of het paard beweegt 

asymmetrisch: linksom gaat bijvoorbeeld 

wel, rechtsom niet.’ De verbetering van de 

galop is haar stokpaardje. De problemen 

hiermee komen vooral aan het licht als 

ruiter en paard hoger in de sport komen 

en er meer galop in de dressuurproeven 

voorkomt. ‘Er wordt steeds meer van het 

paard verlangd. Hoe hoger het niveau, des 

te belangrijker de functie van het achter

been. Een paard moet gaan zitten, maar 

dat lukt niet altijd. Dat geldt ook voor de 

galop. Als een paard uit de galop valt, kan 

dat duiden op een bekkenprobleem.’

Kreupelheid
Karin probeert op basis van het verhaal 

van de ruiter al een eerste beoordeling te 

maken. ‘Hoe beter de ruiter kan verwoor

den wat hij voelt en merkt tijdens het 

rijden, des te gemakkelijker het is om van 

tevoren vast te stellen of ik wat voor het 

paard kan doen of niet. Als er bijvoor

beeld sprake is van een blessure aan de 

benen, kan ik daar met mijn handen niets 

aan doen. Bij kreupelheid moet je met je 

paard naar de kliniek.’

Kreupelheid kan wel de oorzaak zijn van 

andere blessures. ‘Uit onderzoek is geble

ken dat bij meer dan 60% van de paarden 

met kreupelheid ook rugproblemen ont

staan. Vaak gaat het bij deze afgeleide 

blessures om gewrichts en wervelblokka

des. Deze kunnen ontstaan door een sim

pele verstapping of verkeerde beweging, 

waardoor het paard angst krijgt om te 

bewegen. Dit leidt tot verkramping van 

spieren rondom het gewricht en hierdoor 

kan stijfheid in het gewricht ontstaan. Het 

paard gaat anders bewegen, de spier

kracht vermindert en daarmee de pres

taties. Een kleine verstapping kan zo 

 leiden tot chronische klachten en een 

paard dat niet lekker beweegt.’

Vicieuze cirkel
Een dierenfysiotherapeut kan die vici    euze 

cirkel doorbreken, legt Karin uit. 

Karin Baas met haar Friese  
paarden Wedmer (links) en Yt.
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Ze kijkt vooral hoe een paard beweegt en 

probeert als het ware door het paard heen 

te kijken naar de botten en spieren. ‘Welke 

spieren zijn aan het werk en welke niet? 

Daaruit kun je afleiden of een paard 

 asymmetrisch beweegt bijvoorbeeld.’ 

Door daarna te voelen krijgt ze een indruk 

van de huid, spieren en gewrichten en  

zijn een eindoordeel en een fysio

therapeutische diagnose te geven.

Na het stellen van de diagnose probeert 

ze met mobilisatietechnieken (door met 

de handen op de gewrichten te drukken) 

de blokkades op te heffen en de gewrich

ten weer los te maken. De ruiter krijgt 

daarna huiswerk mee voor het verder 

versterken van de spieren van het paard. 

‘De therapietrouw van eigenaren van 

 dieren is beter dan de therapietrouw van 

mensen. Oefenen is erg belangrijk. Er zijn 

meestal relatief weinig behandelingen 

nodig. Ruiter en paard moeten het vooral 

zelf doen. Ik ben geen tovenaar. Ik schep 

de voorwaarden waarmee ruiter en paard 

verder kunnen.’

Hoge pijngrens
Het geeft Karin veel voldoening als ze ziet 

hoe een paard na een behandeling vrijer 

beweegt. ‘Ik kan een paard niet beter of 

mooier maken, maar er wel het beste uit

halen.’ Er zijn echter grenzen, zegt ze 

stellig. ‘Een Fries paard is in te zetten in 

veel disciplines, van dressuur tot mara

thon en dat is ook het mooie van een 

Fries: hij kan veel. Maar er is een plafond. 

De laatste jaren zie je bijvoorbeeld steeds 

meer Friezen in de dressuur. Sommigen 

kunnen prima meekomen, maar ze heb

ben niet allemaal het vereiste atletische 

vermogen. Een Fries paard heeft veel front 

en dat is prachtig, maar daarmee trekt hij 

zijn rug hol en is de kans groter dat hij 

achter het bekken op slot zet. Vooral als je 

op hoog niveau sport met Friezen wilt 

bedrijven, moet je je goed laten begelei

den. Kijk naar topsporters. Die hebben 

ook allemaal hun eigen fysiotherapeut. 

Het karakter van een Fries paard kan wat 

de sport betreft ook tegen hem werken. 

Sommige ruiters trainen veel en te zwaar. 

Een ruiter voelt de spierpijn van het paard 

niet en het paard zelf geeft het niet aan; 

de pijngrens van Friese paarden ligt hoog. 

Dat kan lang goed gaan, maar soms zijn 

een behandeling en korte timeout nodig. 

De boog kan niet het hele jaar gespannen 

staan. Een ruiter kan dat ook voelen, bij

voorbeeld in de kwaliteit van de galop en 

de stap. Meer mobiliteit van het bekken 

verhoogt de sportprestatie. Een betere 

bekkenmobiliteit verbetert met name het 

achterbeengebruik en dat is direct zicht

baar in stap en galop.’

Wedmer
Het bewijs dat Friezen het goed doen in de 

breedtesport heeft ze zelf op stal staan. In 

2001 kocht ze haar eerste paard, de twen

terhengst Wedmer fan ’e Nitmazathe (Jelte 

365). Op vierjarige leeftijd werd de hengst 

geruind en reed Karin dressuur met hem, 

als hoogste in het M1. Ze werden twee keer 

Fries kampioen met het Friezenviertal van 

de Morraruters uit Koudum, in 2007 in de 

Ldressuur en een jaar later in de Mdres

suur. Een prijs waar Karin enorm trots op 

is. ‘We mochten naar de Hippiade in Ermelo. 

Daar waren we niet opgewassen tegen het 

geweld van de bruine paarden, maar het 

was wel bijzonder dat we daar met onze 

Friezen stonden. Wedmer was met zijn 1,72 

 meter het grootste paard van het viertal. 

Hij had al last van dampigheid, maar hij 

deed het super. Hij was met zijn grote lijf 

het minst getalenteerde, wat flegmatieke 

paard, maar hij trok zich in het viertal 

enorm op aan de andere paarden. Op ka

rakter heeft hij alles eruit gehaald.’ 

 Vanwege de dampigheid rijdt Karin alleen 

nog recreatief met Wedmer. ‘Hij blijft hier 

gewoon tot zijn pensioen. Dat heeft hij wel 

verdiend.’ 

De opvolger van Wedmer was Teun Ygrek 

(Ielke 382 Sport), die ze in 2006 als veu

len kocht. ‘Teun had een mooie galop. Dat 

had hij van zijn vader. Ielke heeft ook een 

denderende galop,’ zegt Karin. Helaas 

overleed Teun vorig jaar als gevolg van 

koliek. In september vorig jaar kocht ze 

Yt van Swichum, ook van Ielke 382 Sport. 

‘Het lijkt goed, maar ze moet zich nog 

bewijzen natuurlijk. Ze is nog erg groen.’ 

Niet dat ze haast heeft en hoge ambities 

om Yt zo snel en hoog mogelijk in sport 

uit te brengen. ‘Ik heb plezier met mijn 

Friese paarden en combineer dat met 

mijn werk als dierenfysiotherapeut. 

Daar haal ik voldoening uit.’ 

‘Meer mobiliteit 
van het bekken 

 verhoogt de 
 sportprestatie’

Karin Baas behandelt een paard in de Manege Gaasterland. Na het stellen van de diagnose probeert ze 
met mobilisatietechnieken (door met de handen op de gewrichten te drukken) de blokkades op te heffen 
en de gewrichten weer los te maken.


