
 
 

Equicare-Plus  Postbus 279  3800 AG Amersfoort,  bezoekadres: (op afspraak) 

Tel. 06 51830315   KvKnr. 25982877  bankreknr. NL35 INGB 0006463470 

 

Opleiding Paardenrevalidatie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Niveau  1  Herkennen en signaleren 

 

Niveau 2 Paardenrevalidatietrainer 

 

Niveau 3 Masterclass 
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Niveau 2 Trainer Paardenrevalidatie  
 

 

Instapniveau en -eisen 
- Met goed gevolg niveau 1 afgerond hebben. 

- Tijdens niveau 1 hebben getoond dat de motivatie en capaciteiten 

aanwezig zijn om niveau 2 te kunnen bereiken. 

- Oprechtheid en respect voor zowel mens als dier staan staat bij de cursist 

hoog in het vaandel  

- De capaciteiten om zelfstandig te trainen en studeren opdat de 

gevraagde einddoelen gehaald kunnen worden. 

- De mogelijkheid om een paard (of meerdere) mee te brengen naar de 

opleiding om aan de hand van dit paard een casus studie te volbrengen 

als 1 van de exameneisen van dit jaar.  

- Dit paard moet een paard zijn dat lichamelijke of mentale problemen 

toont waardoor het paard geschikt is voor een revalidatietraject. Dit 

paard wordt op de cursusdagen in principe alleen getraind door de cursist 

zelf en eventueel door de docenten. Er vindt dus geen uitwisseling plaats 

van paarden tussen cursisten. 
 

 

Doel 
De cursist is na het behalen van deze 

opleiding in staat een 

ongecompliceerd paard te revalideren 

mbv training nadat deze is onderzocht 

en behandeld.  

 

De cursist is in staat om de verslagen 

van de behandeling te interpreteren 

alsmede de advisering mbt de 

belastbaarheid van het paard.  

 

Aan de hand van de verslagen, de 

advisering en de eigen beoordeling 

van de fysieke en mentale toestand van het paard kan de cursist inschatten op 

welke manier en met welke intensiteit het paard opgetraind kan worden.  

 

De cursist weet welke kernpunten belangrijk zijn voor een geslaagde 

revalidatietraining. 

 

De cursist kent zijn of haar grenzen, weet tijdig wanneer het nodig is om hulp in te 

schakelen en weet bij wie dat te vragen. De cursist weet dat hij/ zij ten alle tijde 

terug kan vallen op ondersteuning van docenten/ behandelaars en 
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revalidatiedierenarts(en) en voelt geen drempel om dit te 

doen. De cursist ziet hulp vragen niet als falen, maar als 

gebruik maken van een netwerk van individuen die allemaal 

dmv hun eigen talent en ervaringen bijdragen aan het slagen 

van een revalidatie. 

 

De cursist kan feedback geven aan de behandelaars over 

de voortgang van de revalidatietraining. 

 

De cursist kan een situatie inschatten zodat de veiligheid van 

ruiter, paard en trainer gewaarborgd blijven. 

 

De cursist kan voldoende stilte ervaren om de subtiele 

signalen van het paard op te vangen die aangeven hoe het 

paard functioneert. 

 

Onderwerpen 
 

De rode draad in dit opleidingsjaar is een 

studiecasus, waarbij een zelf meegebracht 

paard gerevalideerd zal worden. De 

bedoeling is dat dit paard een 

thermografisch en klinisch onderzoek 

ondergaat waaruit een behandelplan 

opgesteld zal worden. Na de behandeling 

zal er een revalidatieplan opgesteld 

worden waarbij het onderdeel training 

door de cursist zal worden opgesteld.  

 

De cursist zal een dagboek bij houden van de trainingen en alles wat er met het 

paard gedaan wordt. Klassikaal zullen de vorderingen, problemen, oplossingen en 

ervaringen worden besproken.  

 

Daarnaast wordt de anatomische, fysiologische en biomechanische kennis verdiept. 

Andere orgaansystemen zoals hart en bloedvaten en ademhalingsstelsel zullen 

worden besproken. De anatomische kennis van spieren, schedel, wervelkolom, 

ligamenten en pezen zullen worden verdiept. 

 

Aangezien voor een succesvolle revalidatie er eisen worden gesteld aan de fysieke 

en mentale conditie van de trainer zal ook hier nader op ingegaan worden. 
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Organisatie en planning 
 

Er worden 8 2-daagsen georganiseerd. Deze worden gevolgd door een 

examenweekend. Om de eigen rijvaardigheid en trainingsinzichten op een hoger 

level te brengen is het mogelijk om tussentijds trainingen af te spreken met 1 van de 

docenten. Deze trainingen zijn niet bij de kosten van het opleidingsjaar inbegrepen. 

 

Zoals eerder aangegeven is het de bedoeling dat de cursisten een (of meerdere) 

eigen “revalidatie”paard(en)  inbrengt (en). 

 

Inschrijven kan via het inschrijfformulier op www.equicare-plus.com. 

 

Docent  
Karin Leibbrandt. 
 4DimensionDressage®, Revalidatiedierenarts voor paarden en trainer. 

 

Gastdocenten 

  

 

 

Opleidingscoördinator 
Hans Arendse. 

Thermograaf en specialist hoef-beenbalans. 

 

Locatie 
Nader te bepalen 



 
 

Equicare-Plus  Postbus 279  3800 AG Amersfoort,  bezoekadres: (op afspraak) 

Tel. 06 51830315   KvKnr. 25982877  bankreknr. NL35 INGB 0006463470 

 

Examen 

 
- Een studiecasus waarbij een eigen 

“revalidatie paard” gedurende het 

opleidingsjaar wordt gevolgd. 

- Een theorie-examen over de 

behandelde onderwerpen. 

- Een praktijkexamen waarbij een 

onbekend paard beoordeeld dient te 

worden zowel vanaf de grond als 

onder het zadel. 

- Een praktijkexamen waarbij de 

houding, zit, hulpen, balans en core-

stability van de ruiter beoordeeld 

worden. 

 

 

Kosten 
 

€2.595,- voor het gehele opleidingsjaar. 

 

Het bedrag is inclusief: 

- Koffie/ thee 

- Examen 

- BTW  

- Studieboeken 

- Lesmateriaal in de vorm van een cursus map 

 

Het bedrag is exclusief: 

- Overnachting paard (€15,-). 

- Overnachting cursist, indien gewenst op locatie mogelijk 

- Boxhuur paard overdag (€15,- indien er niet overnacht wordt). 
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Over de docenten: 
 

Karin Leibbrandt 

Revalidatiedierenarts voor paarden. 

Al ruim 20 jaar werkt Karin als professional met 

paarden. Zij is zelf actief geweest in de sport en 

heeft meerdere paarden in de Z-dressuur 

uitgebracht en getraind bij meerdere bekende 

trainers. Met name vanuit de klassieke dressuur. 

Daarnaast heeft zij gesprongen op L-niveau en voor 

de afwisseling crosstraining gevolgd.  

In 2002 studeerde zij af aan de faculteit 

diergeneeskunde in Utrecht. Haar interesse voor 

paardenrevalidatie ontstond in de jaren dat zij als 

dierenarts in de eerstelijns praktijk werkte. Ze kwam 

tijdens haar werkzaamheden veel (jonge) paarden 

met onverklaarbare of chronische kreupelheden, rugklachten of gedragsproblemen 

tegen. Het waren vaak klachten waar de reguliere geneeskunde geen (blijvende) 

oplossing voor te bieden had. 

Zo begon de zoektocht binnen de alternatieve en reguliere geneeskunde. Ze heeft 

zich ongeveer in alle mogelijke geneeswijzen verdiept, deze ook uitgeprobeerd en 

daaruit haar eigen effectieve selectie gemaakt.  

Tijdens haar onderzoeken, het stellen van de diagnose en het opstellen van het 

revalidatieplan, kijkt Karin altijd met een holistische visie naar het paard. Daarbij 

spelen de natuurlijke bouw en fysiologie een belangrijke rol. Op die manier kan zij 

paard en eigenaar een totaalpakket aanbieden dat ook voor de langere termijn 

resultaat zal geven. 

Karin is gecertificeerd Thermograaf voor paarden en docent aan het ICETD, de 

opleiding voor Thermografie en Paardenrevalidatie. Tijdens haar zoektocht volgde 

Karin cursussen in Amerika en Engeland over rugproblematiek, core-stability en 

(a)symmetrie van het menselijk lichaam. Deze kennis heeft zij vertaald naar het 

paard en zij heeft haar trainingsmethoden onderbouwd door inzichten verkregen 

vanuit wetenschappelijk onderzoek van o.a. Jean-Marie Denoix en James Rooney. 

Om haar kennis te delen en anderen te inspireren geeft zij regelmatig workshops en 

lezingen.  
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Hans Arendse     

Opleidingscoördinator. 

 

Hans heeft reeds vele jaren ervaring in de paardenwereld, 

begonnen in de hoefverzorging waarvoor hij een opleiding in 

Zwolle heeft gevolgd. In 2004 heeft hij Paardenservice 

opgestart en is hij op zoek gegaan naar een efficiënte manier 

om bewegingsproblemen bij paarden in beeld te brengen. 

Thermografie bleek de onderzoeksmethode waar  hij naar 

zocht.  

 

Hans heeft de onderzoeksprotocollen en methoden 

ontwikkeld en uitgewerkt.  Karin was de eerste dierenarts die 

interesse toonde in de thermografie. Gezamelijk hebben zij de 

thermografie doorontwikkeld. 

 

 Sinds 2008 is het uitvoeren van thermografische onderzoeken het belangrijkste 

onderdeel van de werkzaamheden van Hans. 

 

 In 2010 is besloten om de opleiding voor thermografie op te zetten. Deze opleiding is 

bekend onder de naam International College of Equine rehabilitation Training and 

thermografic Diagnostics, ICETD. 

 

Omdat Thermografisch onderzoek van onschatbare waarde is bij de revalidatie van 

paarden is de Opleiding Paardenrevalidatie ondergebracht bij het ICETD. 

 

Momenteel vormen het bedrijf van Karin (KvA paardenrevalidatie) en Hans 

(Paardenservice thermografie) de maatschap Equicare-Plus waarbij de krachten en 

specialisaties van beide bedrijven zijn samengebundeld. 

 

In de opleiding Paardenrevalidatie zal Hans zich voornamelijk bezig houden met de 

logistieke zaken zodat de docenten zich volledig kunnen concentreren op het 

geven van onderwijs. Daarnaast zal hij lespresentaties verzorgen over de 

thermografische onderzoekstechniek. Equicare-plus combineert deze 

onderzoekstechniek met het klinisch onderzoek om een volledig beeld te krijgen van 

de lichamelijke klachten van het paard. Op basis daarvan wordt een behandel- en 

revalidatieplan opgesteld. 

 

Met alle vragen over de organisatie van de opleiding kun je bij Hans terecht. Mocht 

je twijfelen of je voldoet aan de opleidingseisen, neem dan contact met ons op! 

 

Info@equicare-plus.com. 

 

 

mailto:Info@equicare-plus.com
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4DimensionDressage® van Karin Leibbrandt  is gespecialiseerd in het revalideren van 

(sport)paarden met lichamelijke klachten, die zich niet zelden uiten als 

gedragsproblemen tijdens de training zoals staken, bokken, rennerig zijn of andere 

vormen van verzet. 

4DimensionDressage® kenmerkt zich door het werken vanuit deskundigheid op 

regulier en complementair gebied. Deze combinatie zorgt voor een zorgvuldig en 

volledig beeld van wat er bij het desbetreffende paard aan de hand is. Naast 

geneeskunde is de juiste training een bepalende factor of een paard weer sterk en 

gezond wordt. Ons resultaat is een tevreden paard en een blije eigenaar. 

Alle paarden zijn welkom van shetlander tot Shire, van onbeleerd tot grand prix 
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Het ICETD is in 2010 opgezet door Hans Arendse en is een 

opleidingscentrum. 

Het ICETD staat voor :  

International College for Equine rehabilitation Training and 

thermografic Diagnostics.   

In 2011 zijn de eerste groepen studenten gestart in de opleiding 

Thermografie bij dieren.  

Naast Hans Arendse is ook Karin Leibbrandt als docent betrokken in het ICETD waar 

ze in de thermografie opleiding de anatomielessen voor haar rekening neemt. 

In 2013 is het idee ontstaan om de opleiding paardenrevalidatie trainer op te gaan 

zetten en dit is nu zover gerealiseerd dat we in 2014 ook met deze opleiding van start 

gaan.  

Het ICETD heeft Equi Smart in Abcoude als thuisbasis, waar ze kan beschikken over 

uitstekende faciliteiten welke noodzakelijk zijn voor de lessen. 
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Equicare-Plus 

Postadres :  

Postbus 279 

3800 AG Amersfoort 

 

 

Bezoekadres : 

Equi Smart 

Winkeldijk 28a 

1391 HL Abcoude 

 

Telefoon : 0651830315 

Website : www.equicare-plus.com 

Email : info@equicare-plus.com 

 

KvKnr. :  25982877 

 

Bankrekeningnummer : NL35 INGB 0006463470 
 
 

http://www.equicare-plus.com/
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