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Ilse Vangeel studeerde af als 
dierenarts aan de Faculteit 
Diergeneeskunde te Gent in 1999. 
In 2012 volgde ze in Duitsland een 
opleiding tot veterinair chiroprac-
tor in 2012 en werd gecertificeerd 
door de International Veterinary 
Chiropractic Association (IVCA). 
Vandaag werkt ze als chiroprac-
tor over gans België vooral met 
paarden maar ook met honden. 
Chiropractie is een jonge en bij-
zondere ontwikkeling binnen de 
diergeneeskunde die een nader 
onderzoek verdient. VDV vraagt 
voor u Ilse het hemd van het lijf 
(figuurlijk).

Ilse Vangeel

? Dag Ilse, hoe ben je op het idee 
gekomen om chiropractie te 

gaan doen voor dieren?
Ik heb verschillende jaren gewerkt als 
dierenarts binnen de farmaceutische 
industrie in het onderzoek naar en de 
ontwikkeling van nieuwe diergeneesmid-
delen. In het begin vond ik deze job erg 
boeiend maar na een tijdje werd het werk 
te repetitief en waren er weinig doorgroei-
mogelijkheden. Meer en meer begon ik 
ook het contact met de dieren te missen. 
Na wat nadenken kwam dan het idee 
om manuele therapie te gaan doen bij 
dieren. Mijn keuze is uiteindelijk gevallen 
op chiropractie omwille van de positieve 
feedback van enkele collega’s over een 
opleiding tot veterinair chiropractor in het 
buitenland. Aanvankelijk stond ik er zelf 
nogal sceptisch tegenover. Ik had me dan 
ook enkel ingeschreven voor de eerste 
module. Echter al snel was ik verbaasd van 
de kennis van de docenten over de func-
tionele anatomie en biomechanica van 
paard en hond. Ik vond de aangeleerde 
technieken voldoende onderbouwd om 
ze nadien zelf onder de knie te krijgen 
mits hierin de nodige tijd te investeren. 
Ondertussen heb ik genoeg paarden 
behandeld om overtuigd te zijn van de 
effecten van chiropractie. Het is een fysiek 
zware job maar ze ligt me erg goed en er 

zijn zeker nog voldoende mogelijkheden 
om hierin verder te evolueren.

? Heel wat collega’s zijn allicht 
niet vertrouwd met chiropractie. 

Kan jij voor ons deze discipline even 
kaderen?
Chiropractie is een vorm van manuele the-
rapie voor de behandeling en preventie 
van klachten van het bewegingsapparaat, 
met de klemtoon op de wervelkolom. Bij 
onze huisdieren wordt deze discipline 
nog maar een 15-tal jaar toegepast, maar 
wint ze snel aan populariteit omwille van 
de goede resultaten. Chiropractie moet 
gezien worden als een aanvullende be-
handelingsmogelijkheid bij de klassieke 
diergeneeskunde, maar is eigenlijk op 
zijn best wanneer regelmatig preventief 
toegepast vóór het optreden van echte 
klachten. Tijdens het chiropractisch onder-
zoek wordt de volledige wervelkolom met 
specifieke technieken gepalpeerd met de 
bedoeling segmenten met verminderde 
mobiliteit op te sporen. Deze worden 
vervolgens behandeld door middel van 
een adjustment. Dit is een korte, snelle, 
gecontroleerde kracht specifiek uitgeoe-
fend op het gewricht met verminderde 
mobiliteit. Het gewricht wordt hierbij kort-
stondig bewogen in de richting van de 
verminderde beweging tot aan de limiet 
van zijn normale bewegingsbereik. Door 
het gewricht opnieuw normaal te doen 
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bewegen worden de spierspoeltjes in de 
diepe m. multifidi van de wervelkolom 
geprikkeld (mechanoreceptie) en wordt 
de sensorische, afferente input naar het 
centraal zenuwstelsel genormaliseerd. Dit 
leidt dan, via de efferente weg, tot een 
verminderde spierspanning waardoor 
het gewricht zijn functie kan hervatten. 
De werking verloopt dus eigenlijk via het 
zenuwstelsel. 

Palpatie van het sacro-iliacaal gewricht 
bij de hond

Palpatie van het sacro-iliacaal gewricht 
bij het paard

? In welke gevallen kan het aan-
gewezen zijn om chiropractie 

als behandeling in te schakelen?
De meest voorkomende indicaties voor 
chiropractie bij de huisdieren zijn rug- of 
nekpijn, verminderde prestaties of een 
veranderde of onregelmatige gang maar 
zonder duidelijk manken. Bij het paard 

gaat het vaak om allerhande rijtechnische 
klachten. In vele gevallen is er verzet en 
wordt een chiropractisch onderzoek ge-
vraagd om onderscheid te maken tussen 
zuiver gedrag gerelateerd verzet of verzet 
door een medische oorzaak. Meestal lukt 
het ook om dit onderscheid te maken. 
Regelmatig gebeurt het dat eigenaars een 
paard aanbieden dat eigenlijk kreupel is. 
Pijn in de rug of hals ontstaat namelijk 
vaak secundair als gevolg van kreupel-
heid. Ik behandel in dit geval de over-
compensaties in de wervelkolom maar 
verwijs tegelijkertijd naar de vaste dieren-
arts voor een traditioneel mankheidson-
derzoek. Toch kan ook in gevallen waar 
het primaire probleem niet kan opgelost 
worden, zoals bij hoefkatrol of spat, een 
chiropractische behandeling van overcom-
pensaties het dier aanzienlijk ontlasten. 
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor honden 
met heupdysplasie. Zij krijgen vaak last in 
de lenden. Chiropractie kan hier onder-
steunend werken en de levenskwaliteit 
van het dier verhogen. Deze patiënten 
blijven weliswaar levenslang patiënt. 

? Een vaak gehoorde kritiek is dat 
het effect van chiropractie niet 

blijvend zou zijn en dat de klachten 
na verloop van tijd toch terugkeren?

In de meeste gevallen zijn twee à drie 
sessies met drie tot zes weken tussentijd 
nodig om tot een goed resultaat te ko-
men. Geleidelijk wordt dan geprobeerd 
de tijd tussen de sessies te verlengen om 
zo snel mogelijk preventief te kunnen 
werken twee keer per jaar. Als het dier 
goed in beweging te houden is met twee 
behandelingssessies per jaar, dan vind 
ik het zeker de moeite waard om dit te 
overwegen. Uiteraard is het effect van 
een manuele therapie nooit permanent. 
Veel hangt ook af van de eigenaar en de 
juiste training in de tussenperiode. 

? Vergt het veel fysieke kracht om 
een adjustment uit te voeren bij 

het paard?
Neen, mensen zijn vaak verbaasd als ik 
hen vertel dat ik chiropractor ben voor 
paarden. Ze beelden zich in dat er enorm 
veel kracht nodig is om de wervelkolom 
van een paard te kunnen manipuleren. 
Dit is niet het geval. Het is vooral de snel-
heid van de correctie die van belang is 
eerder dan fysieke kracht. Belangrijk is 
ook te beseffen dat het gewricht eerst al 
langzaam richting het uiteinde van zijn 
bewegingsbereik gebracht wordt voor-
aleer het adjustment uit te voeren. De 

Positie voor chiropractisch adjustment van lenden (in flexie-extensie) bij het paard
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amplitude van het uiteindelijke adjustment 
is dus zeer klein. Dit is uiterst belangrijk om 
de kracht en diepte van het adjustment 
goed te kunnen controleren. 
Het meest belastend voor je eigen rug is 
het onderzoek van de ledematen. Hierbij 
moet het lidmaat uit steun genomen 
worden en moet tegelijkertijd één of beide 
handen vrij gehouden kunnen worden 
om te werken. Je staat dan vaak in on-
comfortabele posities waarbij je eigen 
houding van groot belang is. Gelukkig 
kan een groot deel van het werk aan de 
rug en lenden van het paard uitgevoerd 
worden vanop een blok staand naast het 
paard. Deze hoogte is nodig om onder 
de juiste hoek te kunnen werken in de 
flexie-extensie dimensie van de bewe-
ging. Je kunt je eigen gewicht ook wat 
gebruiken en kortstondig leunen op het 
paard tijdens het adjustment. Het behan-
delen van de hond is wegens zijn formaat 

natuurlijk eenvoudiger. Toch vraagt dit 
ook enige handigheid omdat honden 
doorgaans minder lang blijven stilstaan 
en hun lichaam goed moet gestabiliseerd 
worden zonder hen daarbij té hard vast 
te houden. 

? De wervelkolom van het paard 
is een zware structuur bedekt 

door grote spieren. Is het eigenlijk 
wel mogelijk om de beweeglijkheid 
van individuele wervels bij het paard 
te voelen?
De beweeglijkheid is afhankelijk van de 
positie binnen de wervelkolom. De hals 
met zijn ruime facetgewrichten laat zeer 
veel beweging toe. De lenden zijn inder-
daad zeer weinig beweeglijk t.o.v. een 
thoracale wervel in de regio T12 tot T16. 
Dit betekent echter niet dat er helemaal 
geen beweging voelbaar is. Natuurlijk 
heeft de wervelkolom van het paard een 

zekere stabiliteit nodig om het gewicht te 
kunnen dragen maar het is allesbehalve 
zo’n rigide onbeweeglijke structuur zoals 
men vroeger dacht. Het spreekt voor zich 
dat de palpatie en het voelen naar mobili-
teit enorm veel oefening vraagt. Eerst en 
vooral moet je veel geduld hebben met 
jezelf om dit gevoel te ontwikkelen. Het 
paard geeft tijdens de palpatie ook vaak 
subtiele hints via zijn gedrag of spierspan-
ning. Het is belangrijk om deze signalen 
goed op te vangen. Het chiropractisch 
werk is in feite een wisselwerking tussen 
paard en chiropractor, gebaseerd op 
wederzijds vertrouwen. Dit is wat voor mij 
het beroep juist zo mooi maakt. 

? Is het effect van chiropractie bij 
de huisdieren wetenschappelijk 

aangetoond?
Op dit ogenblik is chiropractie bij de huis-
dieren nog beperkt tot een science based 
medicine. De technieken zijn ontwikkeld 
op basis van de wetenschappelijke ken-
nis van de anatomie van paard en hond, 
en hun beweging en biomechanica. Er 
is nog te weinig wetenschappelijk on-
derzoek verricht om te kunnen spreken 
over evidence based medicine. Er zijn 
enkele wetenschappelijke studies bij het 
paard die een toegenomen mobiliteit en 
vermindering van pijn en spierspasmen 
bij rugproblemen suggereren. Het is aan 
de huidige generatie chiropractors om bij 
te dragen tot meer wetenschappelijk on-
derzoek naar de effecten van chiropractie. 
Het budget hiervoor is echter beperkt en 
voor de meeste faculteiten diergenees-
kunde binnen Europa is dit momenteel 
nog geen prioriteit. Mocht er zich in België 
een opportuniteit voordoen om een chi-
ropractisch onderdeel te incorporeren in 
wetenschappelijk onderzoek, dan zal ik 
hier met plezier aan meewerken. 

? Wat zijn de reacties van andere 
dierenartsen op het feit dat je 

nu chiropractie doet?
De meeste collega’s zijn nog te weinig 
vertrouwd met de werkwijze en indicaties 
van chiropractie bij de huisdieren. Eens 
ze hierover wat meer kennis krijgen, rea-
geren ze meestal erg positief. De meeste 
paardenpractici beseffen zelf ook wel dat 
ze nog altijd redelijk beperkt zijn in hun 
mogelijkheden voor onderzoek en behan-
deling van klachten van de wervelkolom. 

Positie voor chiropractisch adjustment van een typische thoracale wervel 
(in flexie-extensie) bij de hond
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? Welke plaats heeft chiropractie 
volgens jou binnen de medische 

zorg voor de huisdieren?
Volgens mij is er zeker een plaats voor 
chiropractie en voor andere manuele 
therapieën binnen de diergeneeskunde. 
We vinden het normaal dat een arts ons 
bij nek-of rugpijn een aantal sessies bij de 
kinesist of een bezoek aan de chiropractor 
aanbeveelt. Waarom zou dit voor de huis-
dieren dan niet zinvol kunnen zijn? Wel 
ben ik voorstander van een geïntegreerde 
aanpak met nauwe samenwerking en 
open communicatie tussen dierenarts en 
manueel therapeut. Het liefst zou ik chiro-
practie uitvoeren binnen een kliniek waar 
ook al de diagnostische mogelijkheden en 
kennis voorhanden zijn. Ik ben ervan over-
tuigd dat een gecombineerde aanpak leidt 
tot betere resultaten. Momenteel werk ik 
al samen met enkele dierenartsen en deze 
samenwerking verloopt vlot maar ik zou 
deze graag nog intensiever uitbouwen 
in de toekomst. 

? Is er momenteel in België een 
wettelijk kader omtrent het uit-

voeren van chiropractie bij huisdie-
ren?
Neen, er is momenteel geen enkel wet-
telijk kader omtrent het uitvoeren van ma-
nuele therapieën bij huisdieren in België. 
De beroepen fysiotherapeut, chiropractor 
of osteopaat voor dieren zijn geen van 
allen erkende beroepen. Dit betekent 
dus dat om het even wie ze kan uitoe-
fenen, ook zonder enige vooropleiding. 
Het uitwerken van een wettelijk kader is 
belangrijk maar ik verwacht dat dit nog 
enige tijd in beslag zal nemen vermits 
zelfs in de humane geneeskunde de wet 
over osteopathie en chiropractie na 10 
jaar nog altijd niet is uitgevoerd. Zolang 
er geen wettelijk kader is, is het essentieel 
dat de toelatingsvoorwaarden en inhoud 
van de opleidingen op internationaal 

niveau zo veel mogelijk gestandaardi-
seerd worden om een zekere kwaliteit 
te garanderen. Dit is geen eenvoudige 
opdracht en een sterke internationale 
beroepsorganisatie is dan ook essentieel. 
Gelukkig blijkt de verstandhouding tus-
sen veterinaire chiropractors over het 
algemeen goed en levert de International 
Veterinary Chiropractic Association (IVCA) 
hierin een belangrijke bijdrage. 

Bedankt Ilse voor dit openhartig interview. 

Meer informatie over Ilse Vangeel en haar 
werk als chiropractor is terug te vinden op 
www.chiropraxievoorpaarden.be. 

Schematische voorstelling van het bewegingsbereik van een gewricht.
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