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Proprioceptie 

Proprioceptie is kort gezegd, bewust zijn/bewust worden van de spieren, bewegingen 

van gewrichten en uiteindelijk beweging vd ledematen in geheel tot het lichaam. En 

nieuw, het is een zintuig, dat belangrijk is voor balans en motoriek. Door 

proprioceptie weet het lichaam hoe zich staande te houden tijdens bijvoorbeeld het 

rijden. Paarden die scheef zijn,  geeft de proprioceptie aan zich anders te balanceren 

in het lichaam. Ons allemaal bekend, het compenseren van onbalans in het lichaam. 

Hoe gaat gezond proprioceptie in zijn werk 

Door stretchbewegingen, houdingsoefeningen van het lichaam, (denk aan stelling en 

buiging bijvoorbeeld, het instappen van de achterbenen onder de massa. Of bij 

springen, cavaletties lopen, het bewust zijn van het lijf waar de voeten neer te 

zetten), maakt het lichaam gebruik van sensoren, de spierspoeltjes, in de spieren en 

gewrichten, die een impuls doorsturen naar het centraal zenuwstelsel(dit is de 

proprioceptie). Niet alleen in de spieren zitten sensoren maar, ook in de huid, 

bindweefsel(fascia) en gewrichtskapsels. Vanuit het CZ wordt er dan een impuls 

gestuurd naar de bewegingszenuw en zet de spier aan tot actie, waardoor het 

gewricht bewegen gaat.(neuromusculair). 

Dit noemt men proprioceptieve neuromusculaire fascilitatie, PNF.. 

Ook geeft het informatie door hoe hard de grond is, hoeveel kracht er nodig is de 

benen en de hoef te laten opvangen. Dus het aangeven van de spierspanning. 

Proprioceptie overprikkeling 

Doordat een paard in zijn leven weleens valt, hangt in zijn halster, vast komt te liggen 

in de stal of door wat voor reden dan ook, kan er overprikkeling plaats vinden. Dit kan 

zich uiten in een disbalans van de kleine hersenen. De kleine hersenen zorgen voor 

de motoriek en samen met het evenwichtsorgaan, de balans. 

Paarden met hoofdpijnen, atlas en draaier uit balans, scheve schedelbeenderen, 

hebben last en hun lijf reageert of het dronken is. Paarden lopen scheef, kunnen niet 

in hun spoor blijven lopen, schudden met hoofd, doen vreemde dingen die wij als 

toeschouwer niet begrijpen. Maar dit alles heeft te maken met overprikkeling.  

Gevolg is, omdat daar op een klein gedeelte veel zintuigen(ogen, gehoor, geur en de 

huid) zitten en boven in het hoofd de kleine hersenen(motoriek), deze zintuigen 

overprikkeld raken. Er komen teveel prikkels binnen. 

Behandel deze punten om het paard te helpen de overprikkeling te dimmen en of 

weg te nemen. 

Wanneer nog meer…kijk holistisch 

Paarden die moeite hebben tijdens het rijden de benen goed te gebruiken. Vaak 

komt dit omdat de proprioceptie bovenin verstoord is. Denk aan blokkade in de rug, 

SI, schouder problemen of wat hier boven al geschreven is bij overprikkeling. 

Maar ook een verwonding en dit kan inwendig als uitwendig bedoeld zijn, heeft een 

mindere proprioceptie omdat daar het extra bindweefsel de gevoeligheid van 
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sensoren heeft veranderd. Het is daarom aan te raden, dit te blijven masseren en, 

eventueel te tapen, zodat de bedoelde sensoren weer hun werk kunnen doen. 

Wat niet zichtbaar is maar zeker ook een factor kan zijn, is voeding. Bij verkeerde 

voeding of overmatige voeding, kan er een tekort optreden om de spieren goed te 

laten werken, bij een overmaat, opslag op verkeerde plaatsen die verstoring in de 

spieren geven. 

Er zijn tal van voorbeelden te noemen, gelukkig kunnen we de paarden op weg 

helpen deze proprioceptie weer aan te zette of in balans te krijgen. 

Jonge paarden moeten hun proprioceptie nog ‘aanzetten’, leren. Je kent het wel, 

jonge paarden hebben nog geen idee waar ze hun voeten neer moeten zetten, laat 

staan dat ze snappen er 4 te hebben. De sensoren moeten getraind worden door 

middel van oefeningen aan de longe, grondwerk en, verschillende 

bodemgesteldheden gebruiken. Hun hele lijf is lerende die sensoren te leren 

gebruiken en aan te zetten. 

Grondwerk vind ik bij uitstek hier een hele goede leerschool maar wandelen 

bijvoorbeeld ook. Zonder verstoring van de rijder, alles leren ontdekken. 

Wat ik ook wel doe bij paarden die hun lichaam nog niet helemaal snappen of een 

verstoring hebben, is ze helemaal met de handen aftasten. De huidsensoren geven 

dan een signaal al die door het paard omgezet wordt als ‘bevestiging’ dat het 

‘bestaat’. 

Cavaletties lopen is nog een voorbeeld van bewustwording van het lichaam. 

 

Balans verstoord  

Wanneer deze balans verstoord is kun je ze toch helpen; 

- masseren 

- fascia behandeling 

- tapen 

- cranio 

- voedingsadvies 

En 

Door de stretch en rek oefeningen van de 2 daagse hands-on, core en stabilty en 

taping, leer je het bindweefsel, spieren, gewrichten ook weer ‘aan’ te zetten. 

Regelmaat van deze oefeningen bevordert het geheel en verbetering van 

proprioceptie. 

Tapen bevordert de proprioceptie omdat er continu een prikkel afgegeven wordt. Dit 

geeft inwendig bij spieren, zenuwen, bindweefsel, lymfe een verbetering/verhoging 

van proprioceptie, die het systeem weer in balans brengt of, een betere 

gewaarwording geeft van een spier waardoor de motoriek weer in balans komt. 

www.equishen.nl/84647-classes/  

Wanneer je je bewust bent van al deze factoren, je kennis, je gevoel, kun je op alle 

momenten een paard helpen te verbeteren in de proprioceptie. 
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