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In 2006 bezoekt Roos Stoop (destijds veterinair natuurgeneeskundig therapeut in opleiding) het paard 
Jill in verband met haar hoefproblemen. Roos analyseert het probleem waar Jill mee te kampen heeft. Ze 
stelt een behandeling voor waarbij onder andere honing ingezet wordt. In deze editie gaan we in op de 
klacht. In de voorjaarseditie kun je lezen hoe Roos dit probleem aangepakt heeft. 

Beschrijving Jill
Jill is een 11 jarige tinker, merrie. Sinds juni 2004 is ze in 
Nederland. Ze is geïmporteerd vanuit de Britse eilanden. 
Haar geschiedenis is niet bekend. Eenmaal in Nederland 
heeft ze in korte tijd veel verschillende stallen gezien. 
Sinds juli 2005 is Jill van de huidige eigenaar. Jill wordt 
recreatief gebruikt en stapt drie maal per week wat onder 
de man. 

Klacht
De eigenaar geeft de volgende klacht aan bij Jill: Straal-
kanker aan drie hoeven, LV (linksvoor), LA (linksachter), 
RA (rechtsachter).  
Ook geeft de eigenaar aan: “Jill heeft nooit echt lekker in 
haar vel gezeten”. Klachten volgen elkaar op.

Medische geschiedenis
De medische geschiedenis van Jill laat een opeen-
stapeling van klachten zien. In de twee jaar dat ze in 
Nederland is, heeft ze de volgende klachten gehad:

• Ondergewicht; bij importeren al, terugval na rhino, ten 
tijde van consult iets schraal.

• Rotstraal; de duur van de klacht is 2 jaar vanaf  
importeren, Jill wordt natuurlijk bekapt. 

• Salmonella besmetting; erg ziek, vooral darmfunctie 
verstoord, verloop verder onbekend.

• Rhino, neurologische vorm; kon niet meer lopen en 

de mond openen (zelfstandig eten en drinken eerste 
weken niet mogelijk), zenuwverschijselen zowel voor 
als achter, enige zieke paard in de kudde,  
behandeling met antibiotica en metacam.

• Straalkanker; start LV, uitgebreid naar LA en RA. 

Voeding en ontlasting
Jill heeft nog steeds moeite met het wegkrijgen van 
brokken en grove delen. Ze krijgt daarom gezeefde 
muesli. Grazen en hooi eten gaat wel goed.  
Jill haar ontlasting is opvallend goed, ook op de 
momenten dat haar klachten hevig waren. Haar urine is 
meer geconcentreerd dan die van andere paarden. 

Mentaal en energetisch
Volgens de eigenaar leidster in de kudde maar niet 
overtuigend. Zachtaardig en rustig paard dat liever lui dan 
moe is. Ze heeft buien en is dan narrig.  
Jill is er fysiek wel maar op mentaal/zielsniveau is ze er 
niet. Ze is weinig geaard.

Essentiële oliën
Jill reageert zeer positief op de olie lavendel, ook 
pepermunt en jeneverbes geven een positieve reactie, 
neutraal is haar reactie op Tea Tree.

Analyse
Hierboven staan globaal Roos haar bevindingen omtrent 
Jill. Op de behandeling die Roos voorstelde en het 
verdere verloop, komen we in de voorjaarseditie terug. 

Hoe zou jij dit vanuit jouw expertise aanpakken? Wij 
horen het graag? Stuur je mail naar  
casus@tijdschrift-complement.nl.
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Straalkanker is een hoeflederhuidontsteking die 
gepaard gaat met veel weefselwoekeringen van de 
ontstoken straallederhuid. Het komt niet alleen  
voor in de straal wat hoefkanker een betere term 
maakt. De oorzaak is onbekend. Straalkanker is  
niet besmettelijk. Het weefsel bloed wanneer het 
bewerkt wordt.


