
 

Een soepel paard door de combinatie  

Osteopathie, Sporttherapie en Rechtrichten! 
 

Ilse van der Maat en Mireille den Hoed 
 

Data  Iedere eerste zaterdag van de maand 
      

Locatie  Stal Mireille - Langewei 1A -  4033 CE  LIENDEN 
 

Kosten Bezoeker (meekijken bij behandelingen en/of lessen):    GRATIS 

Osteopatische check voor je paard met advies (geen behandeling): GRATIS 

Behandeling van je paard (normaal €80 excl reiskosten):   € 75  

Les van Mireille den Hoed (45 minuten / 60 minuten):    € 50 / € 65 

Combinatie Jack Meagher massage en les (normaal €130):   € 120  
 

 

Leuke dag om aan deel te nemen met of zonder eigen paard! 
 

 Meer uitleg krijgen van Ilse over osteopathie, Dry Needling en de Jack Meagher Massage?  

 Je paard laten checken of uitgebreid behandelen? 

 Les krijgen of trainingen volgen bij Mireille Den Hoed?   

 Alles is mogelijk en zelfs combinaties van behandeling en training!   

 

OSTEOPATHIE is een behandelmethode die ontstaan is vanuit een diepgaande anatomische, 

neurologische en fysiologische kennis. Hierbij wordt het lichaam als één geheel benaderd en wordt 

getracht het verstoorde evenwicht in het gehele lichaam te herstellen. Hierdoor kunnen niet alleen 

bewegingsproblemen behandeld worden, maar ook gedragsproblemen en problemen met organen. 

 

DE JACK MEAGHER METHODE is een zeer effectieve massagemethode die veel verder gaat dan elke 

andere massagebehandeling. Bij een behandeling wordt altijd het hele paard gemasseerd. De Jack 

Meagher methode is tevens de enige wetenschappelijk onderzochte massagemethode bij paarden. 

 

Bij DRY NEEDLING worden de aangedane spieren behandeld door het triggerpoint aan te prikken. 

Hierdoor ontstaat een reflex, gevolgd door een directe en langdurige ontspanning van de spier.  

Voor meer informatie over de behandelmethoden en Ilse kijk je op www.dierinbeweging.nl 

  

RECHTRICHTEN, oftewel het herstellen van de verticale en horizontale balans van het paard, leidt tot 

een paard dat zich kan ontspannen en met plezier het werk onder het zadel verricht.  

Voor meer informatie over het herstellen van de verticale en horizontale balans en Mireille kijk je op; 

www.stalmireille.nl  

 

Meld je online aan via http://agenda.stalmireille.nl 
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