
MIEKE HAAS  
Voor betere paarden 
miekehaas.horse 
 06 150 66 570 
 
 

Datum  
Naam eigenaar  
Adres Postcode Woonplaats 
Telefoon Email 

 

Naam paard Leeftijd 
Ras Geslacht 
Hoogte Africhtingsniveau 
Discipline 
Stallingsadres  
Postcode Plaats 
Telefoon  

 

In training/eigendom sinds 
Trainingsniveau 
Uitgebracht op wedstrijdniveau?  Ja                           Nee 
Ambitieniveau? 
Afgetraind?  Ja                           Nee 
Hoeveel berijders/trainers  

 
 

 

Status zadel Naam 
Type Voor het laatst aangepast 
Aansingelen gaat goed?  Ja  Nee 
Hoofdstel 
Bit 
Hoefsmid eens in de ………. Weken?  Wie? 
Soort beslag  
Hoefproblemen 
 
 
 

 

Tandarts Datum laatste bezoek 
Wat is er gedaan? 
 Elektrisch  Met de hand 

 

 



Veearts Datum laatste bezoek 
Waarvoor? 
Vaccinaties? Datum vaccinatie 
Reacties op vaccinaties? 
 
 
 
Ontworming Datum laatste ontworming 

 

Wat is de reden van contact met Osteopaat?  
 
 
 
 
 
Is er een officiële diagnose?   
 
 
 
 

 

Reeds verstrekte behandeling/medicatie  
 
 
 
 
Blessure geschiedenis  (Benoem alle trauma’s/ongelukken etc.) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wanneer zijn de klachten zichtbaar? 
 Rust Stap Draf Galop Bijzonderheden 
Harde bodem    n.v.t.  
Zachte bodem      
Aan de longe      
Onder de man      

 

Algehele lichamelijke toestand van het paard 
Koorts/ademhaling probleem?  Nee  Ja: 
Voedselopname goed?  Ja  Nee: 
Drinkt goed?  Ja  Nee: 
Ontlasting/urine goed?  Ja  Nee: 
Dracht/hengstigheid goed?  Ja  n.v.t.   Nee: 



Gedrag/stalondeugden?  Nee  Ja:
Stalling  Box  Loopstal Weidegang/paddock  Stapmolen  Trainingsmolen
Rantsoen: 

Supplementen? 

Voor een zo goed mogelijk behandelresultaat is een rust van drie dagen gewenst om het paard te 
laten herstellen. Houd hier rekening mee als er een behandelafspraak wordt gemaakt. 

Voor het beste resultaat na een osteopatische behandeling is het belangrijk dat het paard 
ondersteund wordt met de juiste training zoals “rechtrichten” maar ook voeding is van belang. 

Om na een osteopatische behandeling meer diepgang te bereiken kan ik de volgende 
behandelingen aanbieden: 

• Voedingsadvies: ik kan voedingsadviezen geven en/of de paardenvoeding uittesten. De 
kosten hiervan zijn €20. Mocht het paard kruiden van mij nodig hebben dan wordt het 
uittesten gratis. Met een kruidenpakket kan het paard 5 weken bijgevoerd worden en het is 
geheel op het paard afgestemd. Kruidenpakketten werken helend en bevatten vele 
vitamines en mineralen.

• Itovi © scanner: met de Itovi scanner kan ik het paard uittesten om te zien welke etherische 
oliën het paard nodig heeft. Kosten €17,50. Etherische oliën zijn zeer werkzaam en nemen 
fysieke en mentale klachten weg.

Geef graag aan als u van de bovenstaande testen gebruik wilt maken zodat ik dat kan 
voorbereiden. Bij vragen neemt u contact met mij op. 

Met vriendelijke groeten, 

Mieke Haas 


