
ack Meazher massage
Onbekend maakt onbemind

lIassages voor topsporters zijn algemeen aanvaard. Spreek je over het masseren van sportpaarden, dan

tiikt de meerderheid vreemd op. Het zorgt voor onbegrip bij osteopaat en Jack Meagher massagespecialist

Ingrid De Boelpaep. Een paard bestaat uit zestig procent spieren. Heel wat rijtechnische problemen zijn te

ijten aan spierpijn. De ene massage is natuurlijk de andere niet; de Jack Meagher methode is een vorm

1 diepe drukmassage.

st le dat de voorbenen van een paard enkel via spierweefsel aan

erbonden zijn? Spierpijn is sneu, zeker dus voor een

. Paarden masseren is geen kwakzalverij, al denkt de publieke

e er wel zo over. België is niet bepaald vooruitstrevend op dat

. Ingrid De Boelpaep heeft weet van nog geen enkele collega die

dezelfde methode van Jack Meagher (spreek uit als 'mar') heeft

eëigend in ons land. In Nederland, waar regelmatig JM-opleidin-

plaatsvinden, heeft men de Amerikaanse behandeling wel al

Amerikaans nationaal 'Three Day Event'-team onder handen nam. Hij

reisde mee met de Olympische ploeg naar de Spelen in Montreal

1976 en maakte deel uit van diverse WK-equipes. Sinds 1998 wordt

de Jack Meagher massagetechniek onderricht op vier verschillende

continenten. In 2005 overleed de grondlegger van het systeem, maar

zijn kennis zal dus nooit verloren gaan.

Ingrid De Boelpaep is één van zijn volgelingen. Ze ging zich specialise-

ren in Amsterdam en moet nu vrijwel de enige zijn in België met een

Nederlands Jack Meagher Happy Atlete certificaat op zak. Het mag

duidelijk zijn dat de JM-sportmassagetechniek afwijkt van de gebruike-

lijke methode. Dat betekent natuurlijk niet dat die minder efficiëntrikaanse therapie
"en Jack Meagher was een Amerikaans therapeut, gespecialiseerd

mane sportmassage, die zijn grenzen verlegde richting de

ische wereld. Hij werd beroemd toen hij de paarden van het



zou zijn. Integendeel zelfs. Ingrid geeft een stukje verplichte theorie:

"De JM-manier is gebaseerd op dieptedruk op cruciale punten. Bij een

bruikelijke massage wordt de ganse spier onder handen genomen

et allerhande technieken. Bij jM concentreren we ons op de belang-

1 ste punten en die worden grondig aangepakt. Als een spier

rkrampt, gebeurt dat steeds op dezelfde plaats. Dat is meteen ook

belangrijkste en meest actieve plaats, vanzelfsprekend dus ook de

oeligste plek. De verdienste van Jack Meagher is dat hij al deze

ten op het lichaam in kaart heeft gebracht en is gaan aanpakken.

arin onderscheidde hij zich meteen van alle andere massagetech-

nieken. jack Meagher gaat naar de kern van het probleem."
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Beweging als nabehandeling
"De jack Meagher methode is niet de zachtste aanpak, maar veelal

wel de meest efficiënte. Bij het drukken op de cruciale punten ga

je net zo lang duwen tot de spanning en dus de pijn wegebt.

Veelal moet de behandeling twee tot drie keer op korte termijn

worden herhaald voor het probleem definitief van de baan is.

Nadien is een regelmatige check-up aanbevolen. Na de behande-

ling is beweging noodzakelijk. Het advies is om binnen drie uur

nadien het paard te longeren. Een verkrampte spier houdt

namelijk in dat de doorbloeding op die plaats ontoereikend was

lnqrid neemt de
tensor fascia latae

onderhanden.

en er een opstapeling is ontstaan van afvalstoffen. Door de

druktechniek wordt de doorbloeding en de afvoer van afvalstoffen

gestimuleerd. Beweging zorgt ervoor dat de doorbloeding nog

extra wordt aangemoedigd. Pas nadat we de kern hebben aange-

pakt, gaan we de rest van de spier verder masseren."

Theoretisch gezien lijkt het alsof de JM-methode het probleem veel

grondiger aanpakt dan de modale massage. Een blijvende oplossing

van het probleem durft Ingrid echter nooit te beloven: "Paarden en

mensen bewegen zodanig veel en gaan ongewild ook vaak ~eerde

bewegingen doen. Soms vormt een niet goed passend zadel de

oorzaak. Dat zorgt sowieso voor nieuwe problemen of het paard kan

daardoor terugvallen en opnieuw spierprob\emen krijgen. E.én

massage biedt natuurlijk geen levenslange oplossing, maar de

resultaten na de jM-behandeling zijn toch beduidend beter dan die

van een gewone massage. En die zal zeker deugd doen. Dat weten

de meeste onder ons wel uit eigen ondervinding, maar een echte

oplossing biedt ze niet altijd."

Pijnpunten; letterlijk en figuurlijk
Evident is het niet altijd om de JM-behandeling bij paarden toe te

passen. Je berokkent het paard een heus pijnmoment en het dier

•

Ingrid De Boelpaep is
een gedreven vrouw uit
Steenhuffel, die dieren

altijd heeft aanbeden
en veel van haar tijd

aan reizen besteedde. De
link is gauw gelegd. "Ik
werd gefascineerd door
osteopathie en omdat ik
reeds een universitair
wetenschappelijk diploma
had, kon ik mij inschrijven
voor de driejarige cursus paarden-
en hondenosteopathie aan het ICREO
(International Collegefor Research on Equine Osteopathy)
in Duitsland, waar ik ook mijn diploma behaald heb." Om
paarden met spierproblemen nog beter te kunnen helpen, is
Ingrid in 2011 in Amsterdam nog een cursus Jack Meagher
massage gaan volgen. "Ik was gepassioneerd door de
holistische aanpak van lichamelijke problemen. Ik heb
verschillende massagetechnieken overwogen, maar de
JM-techniek trok meteen mijn aandacht omwille van de
efficiënte manier van werken. Ik werd toegelaten dankzij
mijn osteopathische achtergrond. De opleiding duurde een
schooljaar. Het begon met twee weken theorie. De spieren
worden uiteraard verondersteld al bekend te zijn. Nadien
werd gevraagd de theorie toe te passen in de praktijk. Op
verschillende momenten werden we geëvalueerd en bijge-
stuurd. De essentie van deze techniek is de cruciale punten
op het lichaam accuraat te kunnen bepalen. In juni was er
tot slot het examen.' De opdracht: hoe meer punten je op het
lichaam correct aanwijst, hoe meer punten op het rapport!
Om te slagen voor het examen mag je maximaal twee punten
missen. En zo werd Ingrid De Boelpaep de enige actieve
JM-masseuse in België!



Hier werkt lnqrid op de
triceps laterale; paard

ontspant zich mooi, de span-
ning komt los.

gaat zich daartegen verzetten. Ingrid: "Wordt de

weerstand te heftig, dan gebruik ik wel eens een praam,

al vermijd ik dat liever. We nemen ook soms een

voorbeen vast als ik achteraan bezig ben. Vanuit

ontspanning creëer je het beste resultaat. Uit ervaring

heb ik geleerd dat we de beste resultaten boeken op de

voorhand. Hoofd en hals zijn het best te behandelen. De

achterhand is moeilijker, omdat je als therapeut altijd

wat rekening moet houden met de achterbenen van de

paarden. Vooraan is er minder gevaar. Achteraan zijn

de spieren ook vleziger, wat het moeilijker maakt om

ertoe door te dringen. Al deze factoren verschillen

uiteraard weer van paard tot paard."

Osteopathie versus JM-massage
Wat met het middenstuk? De rug van het paard staat

erom bekend zeer fragiel te zijn. Ingrid kan hiervoor

op twee paarden wedden. "NaastjM-therapeut ben ik in hoofdzaa

osteopaat. Bij rug problemen word ik meestal in de hoedanigheid an

osteopaat benaderd. Vaak ga ik aanvullend jM-massage toepassen

om de rugspieren soepel te krijgen. Het gebeurt soms dat een paard

onvoldoende reageert op een osteopathische behandeling, maar e

op een jM-massage. Omgekeerd kan natuurlijk ook. Ik heb er nog

geen seconde spijt van dat ik na mijn studies voor osteopathie nog

bijgestudeerd heb in Nederland om ook de jM-therapie aan te leren.

Het biedt me echt een meerwaarde. Ik heb al heel wat paarden uit e

problemen geholpen door een combinatie van beide technieken:

Ingrid heeft inmiddels haar eigen manier van werken ontwikkeld,

waarbij ze voor zichzelf uitmaakt waaraan het paard nood heeft.

"Ik luister eerst naar de bevindingen van de eigenaar. Vaak is he

paard onregelmatig of kreupel. Gevoeligheid aan de rug komt

dikwijls voor. Paarden die weigeren nog te springen of weglope

na de hindernis, het kunnen allemaal tekenen aan de wand zijn.

Als de eigenaar erop staat om specifiek in de hoedanigheid van

osteopaat langs te komen, dan zal ik dat respecteren. Toch luiste

ik graag ook naar mijn eigen bevindingen. Ik vraag soms om he

paard eerst te zien bewegen. Nadien ga ik het volledige paard

masseren. Dat voorafgaand onderzoek leert me waar de pro-

bleemgebieden zich bevinden of waar de spanning zit. Daarop ga

ik verder door. Met honderd procent zekerheid kan ik echter nooi

zeggen wat de oorzaak is van het probleem. Het blijft altijd

afwachten hoe het paard op de massage gaat reageren om te zien

of de aanpak heeft gewerkt."

Ook voor honden? d
Ingrid De Boelpaep is niet alleen osteopaat voor paarden, maar ook voor h~~ en.

Bij paarden vormen rijtechnische problemen vaak al ee~ aanleiding om b~Jhaar
1 te gaan. Bij honden zijn deproblemen vaak emstuier. Mankende, verzwakte
;n::els verlamde woefjes zijn haar patiënten. Men komt pas bij haar =: als het

kwaad al geschied is en dat komt omdat osteopathie bij honden veel m~~der r::
E
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M h ssage biJ·honden te gaan toepassen. Voorlopig heb ik daar geen
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. . Ik kriJ'g wel honden over de vloer met spierproblemen, waar
ervanng ~n. . . l· t d t
denk dat baat zouden hebben bij een JM-massage, maar zoals ~kze~.~g a.
momenteel (nog) niet binnen mijn kennis. Mijn opleiding was specijiek.gencht
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Jack Meagher versus osteopathie en
klassieke sportmassage
Waarin zit nu juist het onderscheid tussen Jack Meagher en
traditionele osteopathie? Het wezenlijke verschil: osteopathie
is geen massage. Wat ze gemeen hebben is dat zowel osteopa-
thie als massage ontspanning geven op de spieren. De
manier waarop is verschillend. Osteopathie concentreert
zich op de wervelkolom, die een invloed heeft op het ganse
zenuwstelsel dankzij het ruqqenmerq. Neem nu een mankend
paard. Dit symptoom wijst meestal op een probleem in de
wervelkolom. In dat geval kan osteopathie uitkomst bieden.
Een aanvullende massage is echter aangewezen. Door de rug
osteopathisch te behandelen, creëer je ook ontspanning in de
spieren gelijk waar op het lichaam. Het biedt voor heel wat
problemen een zachtere en tragere oplossing. Osteopathie
gaat ervan uit dat de basis van vele problemen. op te sporen
is in de wervelkolom. Maar zit het probleem echt lokaal in
stijve spieren, bijvoorbeeld in de schouder of ter hoogte van
de schoft, dan gaat Ingrid meestal ooer op JM-massage, die
directer en dus pijnlijker is. Het resultaat is veel sneller
zichtbaar. De uxiarheid ligt wellicht erçens in het midden.
Vaak begint Ingrid met osteopathisch behandelen en gaat ze
daarbooenop nog masseren. Het combineren van beide
technieken zou je kunnen omschrijven als de sleutel tot
succes bij Ingrid De Boelpaep.
En dan is er natuurlijk nog een wezenlijk oerschil tussen de
JM-massage en het traditioneel masseTen. Door dieptedruk
werkt JM volgens Ingrid veel beter in. Bij gewone massage
gaat men de volledige spier proberen ontspannen, wat het
probleem niet altijd uit de weg helpt. Bij JM gaat Ingrid net
als bij klassieke massagesfricties en compressies toepas-
sen. Bij een frictie gaat ze met de vingers peuteren op een
bepaald punt. Bij een compressie gebruikt ze de volledige
handpalm. Andere technieken uit de traditionele massage
zien we niet terug bij JM, aangezien het probleem uit de
wereld geholpen wordt via de diepe drukmethode.

Snel resultaat
Het resultaat is bij deze techniek soms zeer snel merkbaar. Ingrid

vraagt haar klanten de paarden binnen drie uur na behandeling aan

het werk te zetten om de bloeddoorstroming te bevorderen. Veel

galopwerk is dan aangewezen. Rust roest, ook in dit geval. Bij het

longeren achteraf krijgt Ingrid vaak al bericht van de eigenaar dat

het probleem is verdwenen of verminderd. Meestal zijn drie beurten

wel nodig vooraleer het probleem definitief van de baan is. Het

gebeurt ook wel een keer dat het paard na de behandeling nog

stijver is dan voordien. Ook daarvoor is een verklaring. Door de

heftige diepe druk kan deze plaats even nog later nog pijnlijker

aanvoelen. In zo'n geval is het resultaat na maximum drie dagen wel

al merkbaar.

Gewicht in de schaal
Attributen komen er bij JM-massage niet aan te pas. Ingrid gaat dan

ook aan huis bij de klant om haar job uit te oefenen. Alle kracht

wordt uitgeoefend met het lichaam. Meer heeft ze niet nodig. Hoe

meer gewicht je in de schaal kan werpen, hoe beter. Ingrid heeft dus

lnqrid oefent diepe d
met het lichaam op de

rugspier.

gebruik mijn vingers en hand, maar ik oefen met mijn hele lichaam

druk uit. Een paard heeft dikke spieren; je moet best wel wat druk

uitoefenen om erop in te kunnen werken."

Dierenlievende particulieren die het beste willen voor hun paard

doen tot hiertoe meest beroep op Ingrid. Meestal krijgt ze dieren

aangeleverd, waarvoor dierenartskundige behandeling niet heeft

geholpen. Momenteel krijgt de therapeut uit Steenhuffel nog geen

vraag uit de topsportwereld, al zou de techniek daar volgens haar

nog best van pas komen. Een massage voor de wedstrijd zou

wonderen kunnen doen en ook problemen die je op de wedstrijd

ondervindt, kunnen hiermee opgelost geraken. Het kan het verschil

maken tussen winst en verlies. Toch is het niet evident om de

vooroordelen van de mensen uit de wereld te helpen ...•

C:=~~b"'rt, plus uerpl •• t-
singskosten, heb je een eerste stap gezet naaT de oplossing van
een spierprobleem. bij je paard.


