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Dissectie

Levensverhaal
van binnenuit

Autopsie is voor de meeste mensen geen vreemd 
begrip, maar klinkt dissectie net zo bekend? Voor 
Hoefslag-journalist Sabine Timman niet. Tot die 
ontmoeting met Zefanja Vermeulen, medeoprichter 
van kenniscentrum Equinestudies.
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de zesjarige merrie zo’n twee jaar in 
haar bezit gehad. Ze kocht haar 
rechtstreeks uit de opfok bij de 
opfokstal waar ze destijds stage liep. 
Na een rustige start was ze lekker aan 
het rijden, tot de merrie kreupel werd. 
Na een kreupelheidsonderzoek met 
bijbehorende foto’s bleek de merrie 
aan beide voeten een verbening van 
het hoefbeen te hebben. Ze was toen 
nog maar net vijf en kreeg speciale 
ijzers, maar al sneller dan verwacht 
begon ze minder goed te lopen. 
Daarnaast had ze nog wel wat andere 
gebreken. De kreupelheid wilde niet 
meer weggaan en een oplossing voor 
dit probleem was er niet. De eige
naresse wil graag weten of dit het 
enige probleem is bij haar paard,  
of dat er nog meer dingen aan het 
licht komen.

Moeilijk genoeg
Een paar weken voor deze dissectie  
is Zefanja bij het paard en de 

eigenaresse op bezoek geweest voor 
een assessmentonderzoek. Hierbij is  
het hele paard onderzocht door 
onder andere de spieren te palperen 
(afvoelen), bewegingsbeperkingen 
op te sporen, haar lopend op een 
rechte lijn en op een cirkel te beoorde
len. De waarnemingen zijn aanvul
lend op de dissectie, om bepaalde 
dingen te kunnen verklaren. Op mijn 
vraag of Zefanja de eigenaar nooit 
aanraadt om nog iets te proberen 
wat zou kunnen helpen, is ze heel 
resoluut. “De eigenaren hebben 
meestal al meerdere dierenartsen 
bezocht en er echt alles aan gedaan 
om uit te vinden hoe ze hun paard 
nog kunnen helpen. Ik kom pas in 
beeld als ze al hebben besloten om 
hun paard uit zijn lijden te verlossen. 
Deze beslissing is moeilijk genoeg, 
dus daar ga ik me niet mee bemoei
en. Wel bekijken we de rapporten van 
de dierenartsen ter aanvulling op 
wat wij vinden.”

Sprekende organen
Een dag eerder heeft Zefanja met  
een select groepje de organen al uit 
het paard gehaald en onderzocht. 
Wat opviel, waren een afwijkende 
eierstok en niet heel mooie longen.  
Bij de eigenaresse ging bij dat laatste 
meteen een belletje rinkelen:  
de merrie had een slechte conditie die 
niet te verbeteren leek. Nu heeft ze 
daar in ieder geval een verklaring 
voor. Helaas is het gissen naar de 
oorzaak hiervan, al kan het iets te 
maken hebben met de manier 
waarop de merrie is opgegroeid en 
opgefokt. Haar moeder heeft tijdens 
de dracht namelijk geen aanvullende 
brokken gekregen en ook niet tijdens 
het zogen. De eigenaresse vertelde ook 
dat het voer in de opfok van slechte 
kwaliteit was. Dit zou de ontwikkeling 
van het paard en de organen negatief 
beïnvloed kunnen hebben. 

Theorie versus praktijk
Van de merrie is de huid al verwijderd, 
dus we kunnen meteen beginnen met 
het ontleden van de spieren. Zefanja 
leg uit dat je in anatomieboeken heel 
mooi ziet hoe alles is opgebouwd.  
“Dat is echter maar een plaatje. In het 
echt zien we het altijd net iets anders 
en ook per paard zien we weer andere 
dingen. De zenuwbanen bijvoorbeeld, 
die lopen ongeveer daar, maar zitten 
bij geen enkel paard precies op 
dezelfde plek. Zo vanaf de buitenkant 
is dat soms moeilijk te voelen.”  
We pakken een anatomieboek erbij 
om de spieren te kunnen benoemen 
en het plaatje met het echte beeld te 

Een beetje spannend vind ik het 
wel. Normaal gesproken mijd ik 
liever ‘dode dingen’. Zal het 

stinken? En nog belangrijker: blijf ik 
overeind bij het zien van een ontleed 
paard? Deze vragen spookten al de 
hele week en de hele weg ernaartoe 
door mijn hoofd. Eenmaal aangeko
men bij het slachthuis waar de 
dissectie zal plaatsvinden, maak ik 
het liefst rechtsomkeert. Maar ik doe 
het niet. Ik ben te nieuwsgierig naar 
wat ik vandaag te zien krijg en zal 
leren. En dus ga ik naar binnen.
Zefanja Vermeulen ontvangt me 
hartelijk. Aan haar zijde dierenarts 
Aldo Doveren en camervrouw Tamara 
Dorresteijn, die haar vandaag 
bijstaan. Dorresteijn legt bij elke 
dissectie alles vast, zodat er niets 
verloren gaat. Vermeulen vertelt ons 
hoe waardevol de dissectie van 
vandaag is voor zowel de eigenaar 
als voor ons. “Eigenaren van een 
overleden paard dat voor dissectie op 
de tafel ligt, zijn vaak al bij verschillen
den dierenartsen en therapeuten 
geweest met een teleurstellend 
resultaat. Na de conclusie dat het 
paard niet meer beter gaat worden, 
willen ze toch graag weten wat ermee 
aan de hand is. Het moment dat  
het paard op de tafel ligt is het laatste 
moment dat hij kan laten zien wat er 

in zijn leven is gebeurd. Tijdens de 
dissectie ontleden we het lichaam, 
zodat we kunnen zien en ervaren wat 
er zich onder de huid bevindt en 
krijgen we een beter beeld over het 
ontstaan van problemen en klachten.”

 

AUTOPSIE VERSUS DISSECTIE
Als een paard is overleden en er zijn 

vragen over de doodsoorzaak dan kan 
een dierenarts tijdens een autopsie 

gericht gaan zoeken naar de oorzaak. 
Een dissectie hoeft niet per se door een 
dierenarts gedaan te worden, maar bij 

Equinestudies zit er wel altijd een 
dierenarts in het team om diagnoses te 

kunnen stellen. Hierbij worden de 
spieren laag voor laag ontleed en wordt 
er puur gekeken naar de anatomie en 

biomechanica.

 
De groep die vandaag de dissectie 
bijwoont, bestaat voornamelijk uit 
bitfitters die dit als onderdeel van hun 
opleiding doen. Voor de rest zijn er 

therapeuten, zadelpassers, trainers, 
hoefverzorgers, juryleden, dierenartsen 
en ruiters. Het is een zogenoemde 
open class, waarvoor je via de website 
van Equinestudies kan inschrijven. 
Daarnaast zijn er zogenoemde closed 
classes. Deze zijn bedoeld voor 
bepaalde groepen of opleidingen.  
Het grootste deel van de aanwezige 
groep heeft de anatomie van het 
paard scherp voor ogen voor wat 
betreft spieren en zenuwen. Ik zelf weet 
ongeveer hoe een paard in elkaar zit, 
maar de meeste namen zeggen me 
niet zo veel, laat staan dat ik ze kan 
onthouden. Een probleem waar ook 
dissectiespecialist en docent Sharon 
MayDavis tijdens haar studie tegen
aan liep. Daarom is ze spieren en 
zenuwen bijnamen gaan geven,  
die met een grappig begeleidend 
verhaaltje zo nu en dan voorbijkomen 
tijdens de dissectie.

Zesjarige merrie
De eigenaresse van het overleden 
paard is er vandaag ook bij en wil 
graag haar verhaal doen. Ze heeft  

DISSECTIE OP MIJN PAARD?
Is jouw paard uitbehandeld en moet je afscheid nemen? Dan is het mogelijk 
om je paard op te geven voor dissectie. Dit is kosteloos, want het team van 
Equinestudies is blij met elk overleden paard als studiemateriaal. Het gaat 
wel gepaard met enige tijdsdruk, want het paard moet vlak voor de 
geplande dissectie naar het slachthuis gebracht kunnen worden. Dit is niet 
altijd haalbaar, als een paard bijvoorbeeld voortijdig te hard achteruit gaat 
en het lijden ondragelijk wordt. Daarnaast is het belangrijk voor de NVWA 
dat er geen stempels in het paspoort staan, omdat het paard in een 
reguliere slachterij terecht komt. Dissecties zijn geen bloederige aangelegen
heden. Omdat het paard na de slacht een incisie in de borst krijgt en wordt 
opgehangen, loopt het bloed eruit. 

1.  Dierenarts Aldo vertelt de cursisten 
alles over het paardenlichaam.

2.  Spier voor spier wordt het paarden-
hoofd ontleed.

3.  Door de druk van de neusriem trekt 
het paard automatisch zijn lippen 
op. Dit is bij een levend paard niet 
anders.

4.  Het kopstuk loopt over allerlei 
spieraanhechtingen.

De hoef is ontdaan van de hoefwand en nu is de 
schade pas echt goed zichtbaar. De zool blijkt erg 
dun te zijn.
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vergelijken. In het boek zien de spieren 
er naar mijn mening relatief simpel 
uit, maar in het echt is het een stuk 
complexer. Het blijkt inderdaad dat  
de plek of de grootte van de spieren 
niet altijd overeenkomt met het plaatje 
in het boek.

Drie lagen
We pellen de spieren één voor één af. 
Ze blijken uit veel meer lagen te 
bestaan dan ik had gedacht. “Officieel 
bestaan er drie lagen: de superficial 
muscles, middle muscles en deep 
muscles. Maar die diepliggende 
spieren bestaan soms ook weer uit 
verschillende lagen”, legt Zefanja uit. 
“Aan de hand van beschadigingen 
die je tegenkomt en de trainings
manieren waarover de trainer van  
het paard vertelt, kun je leren hoe je 
dingen in het vervolg anders kunt 

aanpakken. Tijdens een dissectie 
krijgen de deelnemers meer zicht op 
de anatomie en biomechanica, 
waardoor je kunt leren om beter en 
bewuster te trainen.”

Automatisme
Het klinkt heel luguber, maar eigenlijk 
is het heel mooi en ik sta te springen 
om op een praktische wijze meer van 
de anatomie te leren. Dissectie begint 
altijd bij het hoofd en daar kunnen  
we meteen al heel veel van opsteken. 
We bevestigen een de neusriem om 
het hoofd en snoeren deze goed aan. 
Doordat alles nu heel open en bloot 
ligt, kunnen we precies het effect zien. 
De bovenlip wordt automatisch 
omhoog getrokken en de onderlip 
wordt ook opgetrokken. Door de 
neusriem te hard aan te trekken, zorg 
je er dus eigenlijk automatisch voor 

dat het paard zijn mond opendoet en 
simpelweg niet kan ontspannen. Ook 
bij het kopstuk zien we meteen dat 
deze over allerlei aanhechtingen 
heen loopt. Iets waarvan ik me niet 
kan voorstellen dat dat fijn is. Volgens 
Zefanja creëert een hoofdstel sowieso 
veel druk, maar het verschil zit hem in 
hoe strak je dit bevestigt. Een breed 
kopstuk dat de druk verdeelt en waar 
genoeg speling onder zit, blijkt de 
beste keuze te zijn.

Inwerking van het bit
We kijken uiteraard ook naar de 
inwerking van het bit. Het is heel 
duidelijk te zien dat de enkelgebroken 
trens inwerkt op de lagen en bij teveel 
druk ervoor zorgt dat de punt in het 
gehemelte wijst. Het dubbelgebroken 
bit voert juist weer meer druk uit op  

WIE IS ZEFANJA VERMEULEN?
Zefanja is altijd gek van paarden 
geweest. Vanuit haar motivatie om het 
voor het paard aldoor net wat beter te 
maken, startte ze een opleiding tot 
gedragstrainer bij Emiel Voest,  
gevolgd door de opleiding  hapto
therapie. Deze therapie richt zich op 
het gedrag en de beweging van de 
mens. Het is voor Zefanja altijd een 
puzzel om mens en paard zo goed 
mogelijk in hun lijf te zetten. Met haar 
toenmalig zakenpartner richtte ze 
kenniscentrum Equine studies op en 
organiseerde ze meerdere opleidingen 
op therapeutisch gebied. Ze geeft 
lezingen en trainingen op het gebied 
van paardenwelzijn verbeterende 
aspecten en geeft ruiters, juryleden, 
bitfitters, zadelmakers et cetera inzicht 
in het paard van binnenuit; dissectie is 
daar een onderdeel van. In 2013 
haalde Vermeulen specialist op het 
gebied van bio mechanica en het 
muscoloskelet van paarden Sharon 
MayDavis naar Nederland om een mo
dule te onderwijzen. Zij is nog steeds 
verbonden aan het kenniscentrum.  
Info: www.equinestudies.nl

De mond van het paard op de tafel is 
enorm bespierd. De eigenaresse 
vertelt dat ze haar paard zo veel 
mogelijk liet browsen; dat kan 
volgens Zefanja een goede verkla
ring daarvoor zijn. Browsen, oftewel 
het voer op verschillende hoogtes 
aanbieden, is niet iets wat mij 
bezighield, maar het schijnt nog een 
voordeel te hebben. We zijn inmiddels 
in de hals aangekomen en na het 
afpellen van de spierlaag zien we bij 
het bovenste deel van de halswervels 
een soort steunpunten, die we bij de 
lage halswervels missen. Mij wordt 
verteld dat dit normaal is, maar dat 
dit wel de boosdoener is van artrose 
aan de lage halswervels. Deze 
spieren zijn heel soepel en zijn in één 
uurtje per dag bijna niet te trainen. 
Door hierop in te spelen in met het 

die we nooit eerder hebben gezien. 
Het is mijn passie om iedereen die 
daarvoor openstaat, te leren hoe  
een paard echt in elkaar zit en dat 
dat ook niet altijd hetzelfde hoeft te 
zijn. Het laten zien van een afwijken
de anatomie die de biomechanica 
verstoort, dat is wat wij met deze 
cursus willen overbrengen.  
Als je ongeveer weet wat er zich aan 
de binnenkant afspeelt, kun je dat 
aan de buitenkant ook makkelijker 
gaan herkennen en gerichter gaan 
zoeken.”

voermanagement – door bijvoor
beeld voer op verschillende hoogtes 
aan te bieden – wordt de spier 
gedurende de dag getraind, zodat 
deze spier beter leert te stabiliseren. 

Pijnlijke bedoening 
Bij het ontleden van de hoeven 
komen we er snel achter dat hier 
behoorlijk wat aan mankeert. 
Normaal gesproken moet je de 
hoefwand er makkelijk af kunnen 
halen, heb ik mij laten vertellen.  
In dit geval lijkt hij wel vastgelijmd. 
Na veel moeite is de hoefwand 
verwijderd en kunnen wij naast de 
verbening zelfs voelen dat dit paard 

eigenlijk een flinter dunne zool heeft 
en verschijnselen die veel weg 
hebben van hoef bevangenheid.  
Om dit te verifiëren, wordt van de 
tweede (intacte) hoef eerst een 
röntgenfoto van gemaakt om te zien 
of het hoefbeen is gekanteld. Echt 
gekanteld is deze niet, maar de 
afstand tussen het hoefbeen en de 
hoefwand is afwijkend, wat wel duidt 
op problemen in het verleden.  
Ook de verbening van het hoefbeen 
wordt op de foto  goed bekeken; 
daarin is zelfs een breuk te zien. 

Nooit uitgeleerd
De dag vliegt om en ik merk wel  
dat één dagje meelopen lang niet 
genoeg is om alles te leren. Zelfs 
Zefanja is nog lang niet uitgeleerd. 
“Iedere keer vinden we weer dingen 

de tong. Dan gaan we verder met  
een paar testjes met betrekking tot  
het effect van de druk van het bit.  
Het tongbeen staat in verbinding 
met de schouder en met het achter
been. We mogen voelen wat de druk 
op de tong doet met de bewegelijk
heid van het achterbeen. Natuurlijk 
wist ik wel dat dit met elkaar in 
verbinding staat, maar ik had er 
nooit bij stilgestaan dat de druk van 
het bit een dergelijke bewegings
beperking op zou leveren in het 
achterbeen. En dan te bedenken dat 
de druk die de ruiter het paard in  
de mond legt soms nog vele malen 
harder kan zijn…

FEITEN
•  Er is aangetoond dat het borsttuig effect heeft op de zenuwen van een racepaard.
•  Alle gereden paarden hebben schade aan de elleboog. Dit blijkt veel meer te 

zijn dan dat je veterinair in de praktijk tegenkomt.
•  Gebroken griffelbeentjes kunnen leiden tot peesirritaties.
•  Het zadel veroorzaakt altijd voor een bewegingsbeperking.
•  Paarden die op de voorhand lopen zijn gevoeliger voor problemen in de 

elleboog, bicepsen en hoefkatrol.
•  Platte voeten kunnen de oorzaak zijn van knieproblemen.
•  Steile voeten kunnen de oorzaak zijn van schouderproblemen.
•  Een dikke trapeziumspier heeft meestal problemen vanaf de knie naar 

beneden tot gevolg.
•  Heupproblemen zijn de meest onderschatte problemen.

Het is prachtig om de structuren van de spieren te zien.Stukje bij beetje wordt het lichaam ontleed.

Een enkelgebroken trens (links) geeft voornamelijk 
druk op de lagen, een dubbelgebroken trens 

(rechts) geeft druk op de tong.


