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WERKBOEK



RUITERBEWUST

FASE 1 - WEEK 1

In de eerste fase ruimt het lichaam de bovenste en oppervlakkige lagen in het lichaam
op. Het lichaam begint dan als het ware met de grote schoonmaak. De doorbloeding
verbeterd, oppervlakkige afvalstoffen komen los en het zelfherstellend vermogen word
in gang gezet. Houd in deze fase per week bij wat er gebeurt met je paard qua klachten.

Op een schaal van 1 tot 10, hoe erg zijn de klachten van jouw paard geweest? 

Waar lijkt jouw paard deze week de meeste klachten te hebben?

Stal
Paddock
Weide
Training of beweging

Welke omstandigheden zijn deze week van toepassing? Vul deze hieronder in

Temperatuur: 

Zonlicht:

Pollen:

Regen:

Wind:

Stress:

Training/beweging:  licht, normaal, zwaar

Welke klachten vertoond jouw paard in deze week?

Benauwdheid

Hoofdschudden Verticaal
Hoofdschudden Horizontaal
Briesen
Loopneus
Traanogen
Vermoeidheid
Hyper



RUITERBEWUST

FASE 1 - WEEK 2

Op een schaal van 1 tot 10, hoe erg zijn de klachten van jouw paard geweest? 

Waar lijkt jouw paard deze week de meeste klachten te hebben?

Stal
Paddock
Weide
Training of beweging

Welke omstandigheden zijn deze week van toepassing? Vul deze hieronder in

Temperatuur: 

Zonlicht:

Pollen:

Regen:

Wind:

Stress:

Training/beweging:  licht, normaal, zwaar

Welke klachten vertoond jouw paard in deze week?

Benauwdheid

Hoofdschudden Verticaal
Hoofdschudden Horizontaal
Briesen
Loopneus
Traanogen
Vermoeidheid
Hyper



RUITERBEWUST

FASE 1 - WEEK 3

Op een schaal van 1 tot 10, hoe erg zijn de klachten van jouw paard geweest? 

Waar lijkt jouw paard deze week de meeste klachten te hebben?

Stal
Paddock
Weide
Training of beweging

Welke omstandigheden zijn deze week van toepassing? Vul deze hieronder in

Temperatuur: 

Zonlicht:

Pollen:

Regen:

Wind:

Stress:

Training/beweging:  licht, normaal, zwaar

Welke klachten vertoond jouw paard in deze week?

Benauwdheid

Hoofdschudden Verticaal
Hoofdschudden Horizontaal
Briesen
Loopneus
Traanogen
Vermoeidheid
Hyper



RUITERBEWUST

FASE 1 - WEEK 4

Op een schaal van 1 tot 10, hoe erg zijn de klachten van jouw paard geweest? 

Waar lijkt jouw paard deze week de meeste klachten te hebben?

Stal
Paddock
Weide
Training of beweging

Welke omstandigheden zijn deze week van toepassing? Vul deze hieronder in

Temperatuur: 

Zonlicht:

Pollen:

Regen:

Wind:

Stress:

Training/beweging:  licht, normaal, zwaar

Welke klachten vertoond jouw paard in deze week?

Benauwdheid

Hoofdschudden Verticaal
Hoofdschudden Horizontaal
Briesen
Loopneus
Traanogen
Vermoeidheid
Hyper



RUITERBEWUST

FASE 1 - WEEK 5

Op een schaal van 1 tot 10, hoe erg zijn de klachten van jouw paard geweest? 

Waar lijkt jouw paard deze week de meeste klachten te hebben?

Stal
Paddock
Weide
Training of beweging

Welke omstandigheden zijn deze week van toepassing? Vul deze hieronder in

Temperatuur: 

Zonlicht:

Pollen:

Regen:

Wind:

Stress:

Training/beweging:  licht, normaal, zwaar

Welke klachten vertoond jouw paard in deze week?

Benauwdheid

Hoofdschudden Verticaal
Hoofdschudden Horizontaal
Briesen
Loopneus
Traanogen
Vermoeidheid
Hyper



RUITERBEWUST

FASE 1 - WEEK 6

Op een schaal van 1 tot 10, hoe erg zijn de klachten van jouw paard geweest? 

Waar lijkt jouw paard  deze week de meeste klachten te hebben?

Stal
Paddock
Weide
Training of beweging

Welke omstandigheden zijn  deze week van toepassing? Vul deze hieronder in

Temperatuur: 

Zonlicht:

Pollen:

Regen:

Wind:

Stress:

Training/beweging:  licht, normaal, zwaar

Welke klachten vertoond jouw paard in deze week?

Benauwdheid

Hoofdschudden Verticaal
Hoofdschudden Horizontaal
Briesen
Loopneus
Traanogen
Vermoeidheid
Hyper



RUITERBEWUST

= HAPPY ATHLETE = HAPPY RIDER

FASE 1

Schrijf hieronder op hoe jij deze eerste fase hebt ervaren. Wat gebeurde er met
je paard? Zijn er nog andere veranderingen naast het hoofdschudden
bijvoorbeeld in de omgang of tijdens de training van je paard?



RUITERBEWUST

= HAPPY ATHLETE = HAPPY RIDER

FASE 2

Fase 2 begint met de 1e (vervolg)behandeling. Je kunt hieronder het
bevindingsformulier invullen tijdens de behandeling. 

BEWEGINGSANALYSE

Onvoldoende                
 
 

VoldoendeMatig Goed

Algehele beweging bekkengebied          

Links, neerwaartse beweging        

Links, voorwaartse beweging          

Rechts, neerwaartse beweging         

Rechts, voorwaartse beweging         

Beweging linkerachterbeen       

Beweging rechterachterbeen        

Bewegelijkheid ribben     

Openheid CTO gebied       

Bewegelijkheid linkerschouder        

Bewegelijkheid rechterschouder         

Hoofd/hals beweging         



TESTEN

Onvoldoende                
 
 

VoldoendeMatig Goed

Orenspel          

Draaien van het hoofd naar links         

Draaien van het hoofd naar rechts          

Draaien van de hals naar links        

Draaien van de hals naar rechts         

Draaien van het linkeroog        

Draaien van het rechteroog         

Helderheid van het oog          

Vorm van de lens        

Reukzin         

Balans diagonaal lv/ra         

Balans diagonaal rv/la          



SYMMETRIE  ANALYSE

Wat valt je op aan de symmetrie van het hoofd van jouw paard? 



KAUW  ONDERZOEK  

Mijn paard kauwt 

A. Met de klok mee

B. Tegen de klok in

C. Beide 

Bijzonderheden:



Conclusie

Op welke punten is jouw paard al verbeterd ten opzichte van de vorige afspraak?

Wat zijn de aandachtspunten voor Fase 2 ?

Huiswerk Fase 2?



RUITERBEWUST

FASE 2 - WEEK 1 T/M 3

De tweede fase begint vanaf de 1e vervolgbehandeling. Na deze behandeling
gaat het lichaam nog intensiever aan de slag met het afvoeren van afvalstoffen
die diep in het lichaam hebben vast gezeten. Dit gebeurt minder snel en
merkbaar dan in de eerste fase. Je kunt in deze fase bijvoorbeeld merken dat je
paard periodes meer last heeft, en periodes minder last.

Op een schaal van 1 tot 10, hoe erg zijn de klachten van jouw paard geweest? 

Waar lijkt jouw paard  deze periode de meeste klachten te hebben?

Stal
Paddock
Weide
Training of beweging

Welke omstandigheden zijn  deze periode van toepassing? Vul deze hieronder in

Temperatuur: 

Zonlicht:

Pollen:

Regen:

Wind:

Stress:

Training/beweging:  licht, normaal, zwaar

Welke klachten vertoond jouw paard in deze periode?

Benauwdheid

Hoofdschudden Verticaal
Hoofdschudden Horizontaal
Briesen
Loopneus
Traanogen
Vermoeidheid
Hyper



RUITERBEWUST

FASE 2 - WEEK 4 T/M 6

Op een schaal van 1 tot 10, hoe erg zijn de klachten van jouw paard geweest? 

Waar lijkt jouw paard  deze periode de meeste klachten te hebben?

Stal
Paddock
Weide
Training of beweging

Welke omstandigheden zijn  deze periode van toepassing? Vul deze hieronder in

Temperatuur: 

Zonlicht:

Pollen:

Regen:

Wind:

Stress:

Training/beweging:  licht, normaal, zwaar

Welke klachten vertoond jouw paard in deze periode?

Benauwdheid

Hoofdschudden Verticaal
Hoofdschudden Horizontaal
Briesen
Loopneus
Traanogen
Vermoeidheid
Hyper



RUITERBEWUST

FASE 2 - WEEK  7 T/M 9

Op een schaal van 1 tot 10, hoe erg zijn de klachten van jouw paard geweest? 

Waar lijkt jouw paard  deze periode de meeste klachten te hebben?

Stal
Paddock
Weide
Training of beweging

Welke omstandigheden zijn  deze periode van toepassing? Vul deze hieronder in

Temperatuur: 

Zonlicht:

Pollen:

Regen:

Wind:

Stress:

Training/beweging:  licht, normaal, zwaar

Welke klachten vertoond jouw paard in deze periode?

Benauwdheid

Hoofdschudden Verticaal
Hoofdschudden Horizontaal
Briesen
Loopneus
Traanogen
Vermoeidheid
Hyper



RUITERBEWUST

= HAPPY ATHLETE = HAPPY RIDER

FASE 2

Schrijf hieronder op hoe jij deze tweede fase hebt ervaren. Wat gebeurde er met
je paard? Zijn er nog andere veranderingen naast het hoofdschudden
bijvoorbeeld in de omgang of tijdens de training van je paard?



RUITERBEWUST

= HAPPY ATHLETE = HAPPY RIDER

FASE 3

Fase 2 begint met de 1e (vervolg)behandeling. Je kunt hieronder het
bevindingsformulier invullen tijdens de behandeling. 

BEWEGINGSANALYSE

Onvoldoende                
 
 

VoldoendeMatig Goed

Algehele beweging bekkengebied          

Links, neerwaartse beweging        

Links, voorwaartse beweging          

Rechts, neerwaartse beweging         

Rechts, voorwaartse beweging         

Beweging linkerachterbeen       

Beweging rechterachterbeen        

Bewegelijkheid ribben     

Openheid CTO gebied       

Bewegelijkheid linkerschouder        

Bewegelijkheid rechterschouder         

Hoofd/hals beweging         



TESTEN

Onvoldoende                
 
 

VoldoendeMatig Goed

Orenspel          

Draaien van het hoofd naar links         

Draaien van het hoofd naar rechts          

Draaien van de hals naar links        

Draaien van de hals naar rechts         

Draaien van het linkeroog        

Draaien van het rechteroog         

Helderheid van het oog          

Vorm van de lens        

Reukzin         

Balans diagonaal lv/ra         

Balans diagonaal rv/la          



SYMMETRIE  ANALYSE

Wat valt je op aan de symmetrie van het hoofd van jouw paard? 



KAUW  ONDERZOEK  

Mijn paard kauwt 

A. Met de klok mee

B. Tegen de klok in

C. Beide 

Bijzonderheden:



Conclusie

Op welke punten is jouw paard al verbeterd ten opzichte van de vorige afspraak?

Wat zijn de aandachtspunten voor Fase 4?

Huiswerk Fase 4?



RUITERBEWUST

FASE 3 - WEEK 1 T/M 6

De derde fase begint in de meeste gevallen na de 2e vervolgbehandeling. In
deze fase zijn de meeste afvalstoffen en blokkades uit het lichaam. In deze fase
hoort ook regelmatig een detox (reinigings en ontgiftingskuur) om het lichaam
te helpen diepliggende eventueel nog vastzittende afvalstoffen en blokkades op
te ruimen. Het schudden is in deze fase in de meeste gevallen al met 80%
gereduceerd.
Op een schaal van 1 tot 10, hoe erg zijn de klachten van jouw paard geweest? 

Waar lijkt jouw paard  deze periode de meeste klachten te hebben?

Stal
Paddock
Weide
Training of beweging

Welke omstandigheden zijn  deze periode van toepassing? Vul deze hieronder in

Temperatuur: 

Zonlicht:

Pollen:

Regen:

Wind:

Stress:

Training/beweging:  licht, normaal, zwaar

Welke klachten vertoond jouw paard in deze periode?

Benauwdheid

Hoofdschudden Verticaal
Hoofdschudden Horizontaal
Briesen
Loopneus
Traanogen
Vermoeidheid
Hyper



RUITERBEWUST

FASE 3 - WEEK 7 T/M 12

De derde fase begint in de meeste gevallen na de 2e vervolgbehandeling. In
deze fase zijn de meeste afvalstoffen en blokkades uit het lichaam. In deze fase
hoort ook regelmatig een detox (reinigings en ontgiftingskuur) om het lichaam
te helpen diepliggende eventueel nog vastzittende afvalstoffen en blokkades op
te ruimen. Het schudden is in deze fase in de meeste gevallen al met 80%
gereduceerd.
Op een schaal van 1 tot 10, hoe erg zijn de klachten van jouw paard geweest? 

Waar lijkt jouw paard  deze periode de meeste klachten te hebben?

Stal
Paddock
Weide
Training of beweging

Welke omstandigheden zijn  deze periode van toepassing? Vul deze hieronder in

Temperatuur: 

Zonlicht:

Pollen:

Regen:

Wind:

Stress:

Training/beweging:  licht, normaal, zwaar

Welke klachten vertoond jouw paard in deze periode?

Benauwdheid

Hoofdschudden Verticaal
Hoofdschudden Horizontaal
Briesen
Loopneus
Traanogen
Vermoeidheid
Hyper



RUITERBEWUST

= HAPPY ATHLETE = HAPPY RIDER

FASE 3

Schrijf hieronder op hoe jij deze derde fase hebt ervaren. Wat gebeurde er met je
paard? Zijn er nog andere veranderingen naast het hoofdschudden bijvoorbeeld
in de omgang of tijdens de training van je paard?



RUITERBEWUST

= HAPPY ATHLETE = HAPPY RIDER

FASE 4

Fase 2 begint met de 1e (vervolg)behandeling. Je kunt hieronder het
bevindingsformulier invullen tijdens de behandeling. 

BEWEGINGSANALYSE

Onvoldoende                
 
 

VoldoendeMatig Goed

Algehele beweging bekkengebied          

Links, neerwaartse beweging        

Links, voorwaartse beweging          

Rechts, neerwaartse beweging         

Rechts, voorwaartse beweging         

Beweging linkerachterbeen       

Beweging rechterachterbeen        

Bewegelijkheid ribben     

Openheid CTO gebied       

Bewegelijkheid linkerschouder        

Bewegelijkheid rechterschouder         

Hoofd/hals beweging         



TESTEN

Onvoldoende                
 
 

VoldoendeMatig Goed

Orenspel          

Draaien van het hoofd naar links         

Draaien van het hoofd naar rechts          

Draaien van de hals naar links        

Draaien van de hals naar rechts         

Draaien van het linkeroog        

Draaien van het rechteroog         

Helderheid van het oog          

Vorm van de lens        

Reukzin         

Balans diagonaal lv/ra         

Balans diagonaal rv/la          



SYMMETRIE  ANALYSE

Wat valt je op aan de symmetrie van het hoofd van jouw paard? 



KAUW  ONDERZOEK  

Mijn paard kauwt 

A. Met de klok mee

B. Tegen de klok in

C. Beide 

Bijzonderheden:



RUITERBEWUST

FASE 4 - WEEK 1 T/M 6

De vierde fase is de laatste herstel fase waarin het paard al geen symptomen of
klachten meer vertoont en het belangrijk is dat de laatste oorzaken worden
aangepakt zodat het paard een gezonde basis krijgt en daarmee de klachten
niet zomaar zullen terug keren.

Op een schaal van 1 tot 10, hoe erg zijn de klachten van jouw paard geweest? 

Waar lijkt jouw paard  deze periode de meeste klachten te hebben?

Stal
Paddock
Weide
Training of beweging

Welke omstandigheden zijn  deze periode van toepassing? Vul deze hieronder in

Temperatuur: 

Zonlicht:

Pollen:

Regen:

Wind:

Stress:

Training/beweging:  licht, normaal, zwaar

Welke klachten vertoond jouw paard in deze periode?

Benauwdheid

Hoofdschudden Verticaal
Hoofdschudden Horizontaal
Briesen
Loopneus
Traanogen
Vermoeidheid
Hyper



RUITERBEWUST

FASE 4 - WEEK 7 T/M 12

De vierde fase is de laatste herstel fase waarin het paard al geen symptomen of
klachten meer vertoont en het belangrijk is dat de laatste oorzaken worden
aangepakt zodat het paard een gezonde basis krijgt en daarmee de klachten
niet zomaar zullen terug keren.

Op een schaal van 1 tot 10, hoe erg zijn de klachten van jouw paard geweest? 

Waar lijkt jouw paard  deze periode de meeste klachten te hebben?

Stal
Paddock
Weide
Training of beweging

Welke omstandigheden zijn  deze periode van toepassing? Vul deze hieronder in

Temperatuur: 

Zonlicht:

Pollen:

Regen:

Wind:

Stress:

Training/beweging:  licht, normaal, zwaar

Welke klachten vertoond jouw paard in deze periode?

Benauwdheid

Hoofdschudden Verticaal
Hoofdschudden Horizontaal
Briesen
Loopneus
Traanogen
Vermoeidheid
Hyper



RUITERBEWUST

= HAPPY ATHLETE = HAPPY RIDER

FASE 4

Schrijf hieronder op hoe jij deze vierde en laatste fase hebt ervaren. Wat
gebeurde er met je paard? Zijn er nog andere veranderingen naast het
hoofdschudden bijvoorbeeld in de omgang of tijdens de training van je paard?


