
Hoe het begon 
“Ik heb al van jongs af aan een passie voor paarden en 

wist zeker dat ik later ‘iets met paarden’ zou gaan doen 

om mijn geld te verdienen. Lange tijd stond mijn liefde 

voor deze dieren in het teken van de droom om interna-

tionaal topruiter te worden. Tot de druk om te presteren 

en prijzen te winnen de overhand nam en het oranje 

lintje belangrijker werd dan het genieten van een fijne rit. 

Uiteindelijk was ik de wanhoop nabij en het plezier en 

vertrouwen uit mijn jeugd volledig kwijt. Gelukkig durfde 

ik er net op tijd voor te kiezen om dingen op mijn eigen 

manier te doen, los van wat mijn omgeving hiervan zou 

vinden. Dat betekende natuurlijk niet dat het vanaf die 

dag allemaal in kannen en kruiken was. Ik ben bijvoor-

beeld best lang zoekende geweest hoe ik mijn wens om 

met paarden te werken in zou gaan vullen. Als wedstrijd-/

stalruiter? In de handel? Als groom of manegehouder? 

Of toch liever paarden helpen als fysiotherapeut, natuur-

geneeskundig arts of osteopaat? 

Mijn keuze om revalidatietrainer te worden kwam uitein-

delijk door mijn eigen paarden. Ik heb er inmiddels vier 

en allemaal zijn ze lichamelijk en geestelijk niet helemaal 

blanco. Van angstgedrag tot fysieke moeilijkheden zoals 

bijvoorbeeld niet linksom willen buigen of nooit écht 

lekker kunnen galopperen. In mijn zoektocht naar de 

oorzaak en door mijn gevoel te volgen, zag ik dat paarden 

vaak wel wíllen werken maar het gewoon niet kúnnen. 

In de opleiding tot revalidatietrainer bij Equicare-Plus 

vielen vele puzzelstukjes op zijn plaats en ontwikkelde 

ik mijn eigen aanpak. Deze berust op een respectvolle 

omgang met mens en dier, het leggen van een goede 

basis en het werken aan balans, zowel geestelijk als 

lichamelijk.”

 

Atypische myopathie
“Een van mijn eerste revalidatietrajecten was meteen een 

behoorlijk heftige: mijn veelbelovende 4-jarige KWPN’er 

Ice Gold kreeg atypische myopathie (esdoornvergiftiging), 

een verschrikkelijke diagnose voor elke paardeneigenaar 

omdat het merendeel van de paarden dit niet overleeft. 

Ik had er op het moment dat het Ice overkwam nog nooit 
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van gehoord, maar zal de dag dat het gebeurde niet snel 

vergeten. Ice liep een beetje vreemd met zijn voorbe-

nen, alsof hij telkens de Spaanse pas probeerde te maken 

waarna hij zijn voorbenen liet neerploffen. Ook tijdens het 

rijden voelde hij niet zoals anders, hij viel heel erg op de 

voorhand en zijn anders zo fijne galop kon ik die dag niet 

uitzitten. Mijn onderbuikgevoel vertelde me dat er iets 

niet goed zat, maar mijn hoofd deed het af als onzin. Na 

afloop van een drukke dag vond ik Ice echter liggend in 

zijn stal en hij had niet gegeten. Op dat moment gingen 

al mijn alarmbellen af. Toen we hem mee naar buiten na-

men en probeerden om hem in beweging te krijgen (nog 

met het idee dat hij wellicht koliek had), zakte hij volledig 

door zijn benen, zijn ogen gevuld met paniek. We belden 

direct de dierenarts en die kwam na enig zoeken met de 

vernietigende diagnose en kon ons alleen adviseren om 

Ice zo min mogelijk te laten bewegen (de vergiftiging ver-

oorzaakt onder andere spierafbraak) en zoveel mogelijk 

te laten drinken. Uiteindelijk overleeft Ice de vergiftiging, 

maar zijn lichaam en afweersysteem hebben een flinke 

deuk opgelopen en ook mentaal heeft hij veel ingeleverd. 

Werk aan de winkel dus, waarbij alles wat ik op de reva-

lidatieopleiding en in de praktijk had geleerd in elk geval 

een goed startpunt bood.

Als persoon sta ik altijd open voor alle mogelijkheden en 

therapieën, hoe vaag en ontastbaar deze soms ook zijn. 

Als nuchtere Twentse sta ik tegelijkertijd met beide 

benen op de grond en houd ik dingen graag praktisch 

en toepasbaar. Tijdens het revalidatietraject van Ice heb ik 

zo’n beetje alles wat er aan behandeling mogelijk is wel 

geprobeerd. De kennis en ervaring die ik daarmee heb 
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Werken met paarden en daar nog voor betaald worden ook. Voor velen een 
droom, voor enkelen werkelijkheid. Paardenrevalidatietrainer is zo’n baan, 
maar hoe kom je erbij om dit te gaan doen, wat moet je leren en hoe ziet je 
leven eruit in de dagelijkse praktijk? We vragen het Iris Braakhuis, opricht-
ster en eigenaresse van Revalidatie Stal De Kuper, met inmiddels een aantal 
bijzondere revalidatie- en trainingstrajecten op haar naam. Een gesprek over 
uiteenlopende diagnoses en een ontdekkingsreis met successen en frustra-
ties. Van atypische myopathie en gebroken benen tot angststoornissen en 
revalidaties waarbij lichamelijke en geestelijke aspecten een grote rol spelen.
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opgedaan is enorm waardevol, ook omdat ik nu beter kan 

inschatten welke combinaties en volgorde van behande-

len en trainen elkaar versterken, waardoor ze maximaal 

bijdragen aan herstel. Er zijn bijvoorbeeld verschillende 

meetmogelijkheden beschikbaar die je inzicht geven in de 

situatie van het paard en je mogelijke aanknopingspunten 

geven voor je aanpak van behandeling. Neem bijvoor-

beeld de Lecher Antenne waarmee je de verschillende 

(energie-)trillingen in het lichaam kunt meten om te zien 

waar, welke afwijkingen zitten. Een thermografie toont 

verschillen in temperatuur in een paardenlijf waarmee je 

blokkades in bijvoorbeeld de wervelkolom of het spijsver-

teringskanaal kunt zien. Met een echo krijg je inzicht in 

mogelijke afwijkingen van weke delen in het lijf en met 

een röntgenfoto zie je hoe de botten eruitzien. 

(Aanvullende) voeding en supplementen spelen een grote 

rol bij herstel: van het ontgiften van het lichaam en het 

brengen van rust, tot het stimuleren van opbouw van ver-

loren gegane functies, aangetaste spieren en beschadigde 

organen. En dan zijn er de therapeuten die, mits ze op 

het goede moment worden ingezet, kunnen bijdragen 

aan het verminderen van opgebouwde spanning in het 

paardenlijf, het oplossen van blokkades en het aanwakke-

ren van het zelf-herstellend vermogen van het lichaam. 
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Hierbij kun je denken aan osteopaten, craniosacraal 

therapeuten, specialisten in Bach druppels en kruiden 

en de paardenchiropractor. 

Naast een hele reeks behandelingen om hem waar mo-

gelijk te ondersteunen, ben ik ook fysiek met Ice aan de 

slag gegaan. De training was er al die tijd op gericht om 

hem zijn lichaam opnieuw te laten voelen en coördineren. 

Ice was zich door de vergiftiging namelijk niet goed meer 

bewust van zijn eigen lichaam waardoor zijn bewegingen 

ongecontroleerd waren. Hij wist bij wijze van spreken 

niet meer op elk moment waar zijn eigen benen waren. 

Oefeningen, aanrakingen en massages hielpen hem om 

informatie stapje voor stapje te verwerken, en vormden 

daarmee een belangrijk onderdeel van het herstelproces. 

In het begin van de training ging ik echter veel te snel, 

waardoor Ice regelmatig letterlijk ontplofte van frustratie, 

verdriet en overprikkeling. Maar al doende leert men en 

door de training af te stemmen op het vermogen van Ice 

in plaats van op de verwachting van mijzelf als mens, 

konden we langzaam stappen zetten naar maximaal 

herstel.”

Blijven leren
“Met intensieve en complexe revalidatietrajecten als die 

van Ice doe je veel kennis en ervaring op, maar eigenlijk 

ben je nooit uitgeleerd. Ik probeer mezelf altijd scherp te 

houden en open te staan voor de aanpak van een ander. 

Ik blijf opleidingen volgen, vooral die waarbij de nadruk 

ligt op ervaren in plaats van theorie. In de jaaropleidingen 

rij- en grondwerk bij Djesse Stubbe bijvoorbeeld, ontdek 

ik regelmatig nieuwe dingen over het trainen en reva-

lideren van de fysieke én mentale laag van paarden en 

over persoonlijke ontwikkeling van jezelf als mens. ‘Leren’ 

gaat namelijk ook over flexibel omgaan met dingen die 

anders lopen dan je had verwacht. Ice had een veelbelo-

vende sportcarrière voor de boeg, maar misschien is het 

goed dat het nooit zover is gekomen. Met zijn gevoelige 

karakter was hij waarschijnlijk in no-time kapot gereden. 

Nu komt de levenswijsheid van dit voormalige revalidatie-

paard volledig tot zijn recht bij de ‘Paarden-kwartjes’, 

persoonlijke ontwikkeling onder begeleiding van Ice, 

vormgegeven in een lekker nuchter Twents jasje. 

De ‘kwartjes’ in de naam verwijzen naar de inzichten die 

deelnemers opdoen. In het samenwerken met Ice komen 

deelnemers erachter op welke manier zij omgaan met het 

leven en alles wat ze daarin tegenkomen. We brengen 

helder in kaart waar iemands kracht en kwaliteiten liggen, 

en welke daarvan nog verder ontwikkeld kunnen worden 

om met meer innerlijke rust en een groter gevoel van 

vrijheid je leven te leiden. Als ik zie hoe Ice hier in zijn 

kracht kan staan, dan is er voor mij weer een cirkel rond.

Voor wat betreft het lesgeven en begeleiden van anderen 

heb je echt een goed begrip van en inzicht in de biome-

chanica van het paardenlichaam nodig. Wanneer je deze 

kennis inzet om het paard te laten voelen wat de moge-

lijkheden zijn, leert het daadwerkelijk om anders te lopen. 

Iets zelf ontdekken en er zelf voor kiezen om hiermee 

aan de slag te gaan, is honderd keer krachtiger dan wan-

neer je iets krijgt opgelegd. Mensen neem je mee in het 

proces van hun paard door wat er gebeurt duidelijk uit te 

leggen, zodat zij theoretisch en rationeel begrijpen wat ze 

(moeten) doen en waarom. De volgende stap is om hen 

zó te begeleiden dat ze de opgedane kennis om kunnen 

zetten in het specifieke gevoel dat op enig moment in 

een training nodig is om het juiste resultaat te behalen. 

Je weet dat je als instructeur een goede job hebt gedaan 

wanneer een klant met jouw begeleiding uiteindelijk ook 

zelf verder kan.”

Balance in body and mind
 “Vanaf het begin van Revalidatie Stal De Kuper waren 

mijn visie en missie en helder: Balance in body and mind; 

via lichamelijke balans de mentale balans hervinden en 

andersom en daarmee paarden die niet (meer) functio-

neren herstellen. Naast een goed en gezond bewegings-

patroon moet alles van en rondom het paard kloppen. 

Want inmiddels weet ik dat bijvoorbeeld compensaties in 

een bewegingspatroon heel veel verschillende oorzaken 

kunnen hebben en niet alleen worden bepaald door hoe 

een paard beweegt of wordt getraind. 

Een van de mooiste voorbeelden hiervan is het verhaal 

van Catch. Toen ik hem een aantal jaren geleden kocht 

was bekend dat hij nogal last had van op slot slaande 

knieën. Op zich een probleem dat je met training over 

het algemeen erg goed kunt oplossen, maar dat bleek bij 

Catch toch wat lastiger te zijn. Het was behoorlijk zoeken 

en lange tijd werd ik ook niet ‘binnengelaten’ om te zien 

wat er daar allemaal speelde. De samenwerking was wat 

afstandelijk en onder voorwaarden. Pas na een hele lange 
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tijd werd wantrouwen vertrouwen en gingen de deurtjes 

stukje bij beetje open. Al werkend door de lagen werd 

langzaam maar zeker het totaalplaatje helder en begon ik 

te begrijpen waarom lichaam en geest van dit paard zo 

hard waren gaan schreeuwen. De rode draad in dit revali-

datietraject was het goed kunnen onderscheiden van oor-

zaak en gevolg, een samenspel tussen lichaam en geest.” 

Once in a lifetime 

“Als je kiest voor iets waar je hart ligt en dat bovendien 

kunt doen op een manier die bij jou past, wil dit niet zeg-

gen dat elke dag een feestje is en dat alles wat je doet op 

rolletjes loopt. Ook ik heb te maken met dingen die niet 

werken zoals ik het had bedacht en ook ik moet dealen 

met verrassingen die het leven voor mij in petto heeft. 

Soms kom ik problemen tegen waar ik geen passende 

remedie voor kan bedenken, waar ik een paard en zijn 

ruiter niet verder kan helpen. Dit is iets wat natuurlijk 

altijd frustrerend is, en helemaal wanneer het gaat om 

een van je eigen paarden. 

Blondine is mijn allereerste eigen paard, waarmee ik alles 

heb ontdekt, de soulmate waarmee ik letterlijk ben opge-

groeid. Mijn ‘once in a lifetime’ paard, en precies haar kan 

ik niet meer helpen. Door een oude blessure die zij door 

de jaren heen heftig heeft gecompenseerd, heeft haar lijf 

zoveel schade opgelopen dat ik haar nooit meer helemaal 

zal kunnen revalideren. En dat doet pijn. Mijn hart breekt 

wanneer ik zie dat ze wordt belemmerd door haar lijf en 

ik heb mij meer dan eens afgevraagd of ze niet beter af 

zou zijn als ik haar zou laten gaan. Maar gelukkig zijn er 

ook nog steeds veel dingen waar ze van geniet. Van even 

samen zijn in stilte, of als steun en toeverlaat voor haar 

kudde waarvan ze, ondanks haar lichamelijke gebreken, 

nog steeds overduidelijk de leider is. Dan kan ik alleen 

maar oprecht heel dankbaar zijn voor de steun die ik altijd 

van haar heb gekregen, voor haar humor en oprechtheid, 

voor onze onvoorwaardelijke verbinding en voor haar 

wijze lessen.

Een van de dingen die ik van Blondine heb geleerd is 

doorgaan, nooit opgeven. Dus leer ik van het verleden, 

maar kijk ik altijd vooruit. Elke keer als ik in de bak sta en 

een mens en/of dier weer op weg kan helpen, dan is daar 

dankbaarheid. Bijvoorbeeld wanneer ik zie dat een paard 

eindelijk durft te ontspannen en los te laten, of verrast 

wordt omdat het de balans in zijn eigen lijf ontdekt.

Puur geluk op het gezicht van een ruiter die na lang zoe-

ken het ontbrekende puzzelstukje vindt en samen met 

zijn paard weer verder kan. Mijn eigen kennis en ervaring 

inzetten om vastgelopen paarden en mensen weer op weg 

te helpen, dat is uiteindelijk waar ik het voor doe”.  
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