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VOORWOORD 
 

Als eerste mag ik mijn kinderen bedanken voor de geweldige proefkonijnen die ze zijn geweest 
waardoor ik vertrouwen kreeg in essentiële olie.  

Dit boek is tot stand gekomen uit een heleboelprachtige ervaringen met mens en dier. Maar in 
het bijzonder 1 dier … 

Mijn paard Samedi bracht mij op het idee de olie uit te proberen op paarden. Hij had last van een 
verstopte slokdarm en ik van verstopte darmen. Daarom droeg ik het flesje ZenGest (DigestZen) 
altijd bij mij. Op stal bleef hij maar happen naar mijn broek en ik begreep niet wat hij wilde.  Ik 
had geen brokjes in mijn zak alleen de ZenGest? Toen drong het tot mij door: hij eet planten, hij 
weet wat hij nodig heeft. En ik haalde het flesje uit mijn zak waarop hij heftig begon te flamen. Al 
snel likte hij de druppels van mijn hand en ging zijn slokdarm beter. 

Uit nieuwsgierigheid begonnen we te experimenteren en al snel ontdekte ik dat hij mij kon 
vertellen wat er in zijn lichaam aan de hand was. Ook emoties kon hij duidelijk kenbaar maken. 
Wat een gave ontdekking en zo ontstond de diepere liefde voor de olie met paarden. 

Elk dier wat ik kon helpen gaf mij nieuwe inzichten en begon ik op te schrijven en zo is dit boek 
ontstaan. 

Voor de diepere kennis zijn er een aantal bronnen die ik voor dit boek gebruikt heb en waar ik 
super dankbaar voor ben. 

KNHS EHBO-paard 
The animal desk reference 
Margriet Dudok-van Heel (Silverlinde) 
Dr. Janet Roark 

 

Ik geloof dat hoe meer inzichten je samenbrengt hoe dichter je bij de juiste oplossing komt. 
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ARTROSE 

 

Artrose is een chronische degeneratieve aantasting van het gewrichtskraakbeen. Het gewricht 
bestaat uit twee botten die op de plaats waar ze met elkaar scharnieren omhuld zijn door een 
glad laagje kraakbeen met daartussen gewrichtsvloeistof. Bij paarden met artrose gaat de 
kwaliteit van het kraakbeen achteruit waardoor deze laag dunner wordt en er beschadigingen 
ontstaan. In het geval van zeer ernstige artrose kan de kraakbeenlaag zich niet meer herstellen en 
kan zelfs gedeeltelijk verdwijnen. 

Het gewricht kan dor artrose minder goed bewegen en schokken verdragen. Het paard met 
artrose zal meer moeite hebben het aangetaste gewricht te buigen. Artrose bevindt zich bij 
paarden voornamelijk in de benen en de hals. Om de aandoening vast te kunnen stellen is een 
röntgenfoto noodzakelijk. 

Symptomen 

Vlak na rust is vaak een eerste teken van artrose te vinden; het paard heeft moeite om op gang te 
komen, is stijf na het rusten en beweegt moeilijk. Het kan ook voorkomen dat er abrupt 
kreupelheid optreedt nadat het paard zich heeft verstapt. 

Artrose in de hals kan er voor zorgen dat het buigen en strekken hiervan wordt bemoeilijkt. Wat 
zich ook kan uiten in een verslechterd eetgedrag. 

Essentiële olie: 

Copaiba, Frankincense, Ginger, Helichrysum, Lavender, Lemon, Marjoram, Wild Orange, Vetiver, 
Peppermint, Deep Blue, Wintergreen 
 
Mix:  

10 Deep Blue, 10 Frankincense, 5 Copaiba en 3 Marjoram in 100 ml gedestilleerd water 

Gebruik: 

3 maal daags 1 druppel Copaiba innemen, insprayen met de mix, meest pijnlijke plekken eerst 
Frankincense, Wintergreen en Deep Blue in lagen over elkaar. 
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ATYPISCHE MYOPATHIE 

 

 

Atypische myopathie is een zeer ernstige spieraandoening, die vooral in het najaar optreedt met 
slecht weer bij (vooral jonge) dieren met weidegang. De ziekte kan acuut beginnen en zich soms 
zo snel ontwikkelen dat paarden met deze aandoening dood gevonden worden. Vaak treft de 
aandoening meerdere dieren uit een koppel. Reden genoeg om paardeneigenaren en 
dierenartsen attent te maken op de symptomen, risico's en maatregelen. 

Atypische myopathie ontstaat meestal als gevolg van het opnemen van bladeren (hele jaar), 
zaden (najaar) of spruiten (voorjaar) van de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus). Met name in 
de zaden kunnen hoge concentraties hypoglycine-A zitten en dit toxine veroorzaakt een 
enzymstoring in de spieren. 
 

Symptomen 

Paarden met atypische myopathie lopen stijf en pijnlijk of kunnen helemaal niet meer staan en 
plassen koffiekleurige urine. Zodra u deze symptomen ziet is het belangrijk zo snel mogelijk een 
dierenarts te waarschuwen en het paard rust te geven en warm te houden.  
 

Essentiële olie: 

Nog geen resultaten bekend maar aangeraden te proberen: 

- Cypress: kan helpen bij vergiftiging (mede door het versnellen van doorbloeding) 
- Basil: bestrijd gif 
- Lavender: bestrijd allergische reactie en lavendel kan gif kalmeren 
- Rose: kan gif kalmeren 
- Juniper Berry : brengt herstel van weefsel functies  
 

Tip:  

Aanbrengen op de maag en darmen en innemen. 
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BLOEDNEUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bloedneus komt in meerdere vormen voor. Afhankelijk van de onderliggende oorzaak is er 
een helderrode bloedstroom zichtbaar of slechts enkele donkerrode druppels. Ook het moment 
van optreden kan verschillen. 

Een bloedneus kan verschillende oorzaken hebben. Als je weet dat het om een onschuldig 
haarvaatje gaat kan je olie in gaan zetten. 

Essentiële olie: 

- Helichrysum: stopt de bloeding en heelt het haarvat                                               

- Basil: helpt bij het stoppen van de bloeding                                                          

- Citrus, Lavendel, Geranium 

Gebruik: 

In beide gevallen aanbrengen op de bloeding, Helichrysum heeft de voorkeur.  
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BLUE TONGUE             (niet vaak gezien bij paarden) 

 

 

Blue tongue is een virusziekte bij herkauwers. Vooral schapen kunnen er ernstig ziek van worden 
of eraan sterven. Andere herkauwers (runderen, geiten, dromedarissen en wilde herkauwers) 
kunnen wel met het virus worden besmet, maar worden meestal niet ziek. Blue tongue wordt 
overgebracht door bepaalde insectensoorten, niet door contact tussen herkauwers onderling. De 
ziekte is ongevaarlijk voor mensen. Ook dieren die geen herkauwers zijn, lopen geen risico. 
Honden en katten kunnen er dus niet ziek van worden. 

Het virus dat Blue tongue veroorzaakt, het zogenaamde Orbivirus, wordt overgebracht door de 
steek van bepaalde insectensoorten (zogenaamde knutten of culicoides). Herkauwers kunnen 
elkaar onderling niet besmetten. Het insect brengt het virus over door eerst een besmette en 
later een onbesmette herkauwer te steken. 

De belangrijkste maatregelen bij een besmetting van Blue tongue zijn meestal het instellen van 
een zogenaamd 20-kilometergebied, waar de volgende regels gelden: 

 Herkauwers moeten van één uur voor zonsondergang tot één uur na zonsopgang in de stal 
worden gehouden. 

Essentiële olie: 

Advies, niet geprobeerd. 

Helichrysum, Melaleuca, Clove,  On Guard, Melissa,   

Gebruik: 

Gezamenlijk in een draagolie in het dier zien te krijgen.  
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CONCENTRATIEPROBLEEM  

 

 

Concentratie is heel belangrijk bij de training van een paard. Een snel afgeleid paard is niet alleen 
lastig in de training maar kan ook gevaar opleveren voor hem en zijn verzorger. 

 Essentiële olie:   

- InTune: een mix van alle planten die helpen bij de concentratie        

- Thinker: een veilige zachte mix die kan ondersteunen bij concentratie           

- Rosemary: een mix die de hersenen activeert, maakt wel iets levendiger   

- Vetiver: aard en verbeterd de concentratie, maakt wel iets slomer                                                            

- Cedarwood: licht aardend en ondersteund de concentratie                                                                        

- Lemon: zet de concentratie aan en maakt vrolijk                                                                  

- Frankincense: in de mond om alert te zijn 

 

Mix:  
2 Vetiver, 2 Copaiba, 2 Frankincense, 1 Sandalwood, 1 Ylang Ylang met 10 ml kokosolie                                     

Gebruik: 

InTune of Thinker aanbrengen tussen oren, Rosemary op de slapen, Frankincense in de mond, 
Vetiver of Cedarwood op kroonranden en laten ruiken, Lemon in de manen.  
Probeer 1 voor 1 uit welke olie het beste werkt. 
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DIARREE  

  

 

Diarree is mest met een verhoogd watergehalte. Bij een lichte vorm lijkt de mest op een 
brijachtige koemest. Oorzaken zijn opwinding, nervositeit, verandering van voer, weidegras of 
kuilgras. Het paard geruststellen of het rantsoen aanpassen, verhelpen de klachten meestal. Houd 
het probleem enkele dagen aan, dan bestaat er gevaar op uitdroging. Wacht niet te lang met het 
inschakelen van de dierenarts. Ernstige diarree vereist hoe dan ook een behandeling. De mest is 
in dat geval waterdun en het paard mest heel frequent. De staart is vaak helemaal nat en het 
paard maakt een zieke indruk. Mogelijke oorzaken zijn: wormbesmetting, bedorven of bevroren 
voedermiddelen, een ontsteking van de (dikke) darm, een infectie, medicijngebruik of een 
vergiftiging door planten. 

Essentiële olie: 

- Diarree: Peppermint, Ginger, Myrrh, Eucalyptus, Lemongrass, Roman Chamomile                                

- Wormbesmetting: Oregano, Lavender, ZenGest                                                                                    

- Voedselvergiftiging: ZenGest                                                                                                                 

- Dikke darm ontsteking: Peppermint, Ginger, ZenGest, Basil, Marjoram                                      

- Infectie: Melaleuca                                                                                                                               

- Vergiftiging: Basil, Cypress                                                                                                         

Meer opties: Copaiba, Melissa, Oregano, Tangerine, Thyme 

Gebruik:  

olie van de klacht voeren liefst iedere 3 uur, en aanbrengen in verdunde mix op aangedane plek 
tot de klacht verdwijnt.  
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DROES  

  

 

Droes is een zeer besmettelijke ziekte voor paarden. Het wordt veroorzaakt door een bacterie, 
die Streptococcus equi - equi heet. Deze bacterie zorgt voor een infectie van de voorste 
luchtwegen waarbij abcessen van de lymfeknopen ontstaan.  

Symptomen 
De tijd tussen besmetting en het ontwikkelen van de symptomen is ongeveer 2 tot 6 dagen. 
Meestal begint het met koorts, niet eten en daarna het opzwellen van de lymfeknopen. De 
lymfeknopen worden abcessen en breken naar buiten.  

Behandeling 
Als de lymfeknopen al gezwollen zijn, zullen de abcessen moeten rijpen en doorbreken. 
Eventueel kan dat proces versneld worden door de huid ter hoogte van de lymfeknopen te 
scheren en in te smeren.  

Verspreiding 
De verspreiding van de bacterie die de droes veroorzaakt verloopt voornamelijk via de pus uit de 
open gebroken abcessen en neusuitvloeiing van zieke paarden.  

Essentiële olie: 

- On Guard: ter voorkoming van besmetting en bestrijden van bacterie  en sterker immuun 
- Melaleuca: voor het bestrijden van het virus  
- Gember: helpt bij de bestrijding van de infectie 
- Frankincense, Lavender en Melaleuca in de wond 
 

Gebruik: 

Melaleuca innemen,  On Guard over de ruggengraat en wond behandelen met mix. 
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DRUKKINGEN  

 

Iedere paardenhouder krijgt wel eens te maken met een drukking bij een paard. Soms door 
onachtzaamheid, soms doordat een paard (vaak een veulen) te veel ligt of zonder dat de 
aanleiding meteen duidelijk is. Wat is een drukking en wat kun je zelf doen als eigenaar? 

Het woord ‘drukking’ wordt in de paardenwereld gebruikt voor de beschadiging van de huid als 
gevolg van een onvoldoende passend, zadel, singel, hoofdstel of halster. Een doorligplek, ook 
een vorm van een drukking, kan optreden wanneer een paard te veel ligt. Wanneer er te veel 
druk op één plaats op de huid is, wordt de onderhuid gekneusd, hoopt zich ter plaatse vocht op 
en ontstaat een zachte, vaak pijnlijke dikte. Hoe groot een dergelijke dikte wordt hangt af van de 
hoeveelheid onderhuids weefsel. Als de druk ernstiger is of langer aanhoudt, krijgt de huid 
onvoldoende zuurstof en voeding en sterft af. Als er geen onderhuids weefsel is, zoals op de 
heupknobbels en op de oogbogen, wordt er geen bobbel zichtbaar, maar sterft de huid direct af 
en ontstaat een harde perkamentachtige plek waar de afgestorven huid vervolgens af valt. 

Conclusie 
De huid van een paard is gevoelig voor drukplekken en de plekken hebben vaak lange tijd nodig 
om te genezen. Het is dus oppassen. Het voorkomen van drukkingen is verreweg het beste. 

Essentiële olie: 

Wond genezen: Lavender, Frankincense, Rose, Geranium, Melaleuca 

Witte vacht: Sandalwood, Vetiver, Helichrysum,  

Gebruik: 

De olie direct aanbrengen in de wond. Als de wond genezen is blijven smeren met de essentiële 
olie in een verzorgende draagolie zoals argan of jojoba. 
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ELECTROLIETEN  

  

 

Elektrolieten zijn de voornaamste mineralen die betrokken zijn bij een gezonde hydratatie en zij 
zijn ook van essentieel belang voor het behoud van een optimale fysieke prestatie. 

Magnesium is de elektroliet die vaak gebrekkig aanwezig is. Dit mineraal speelt een structurele 
rol in de botten. Het is ook essentieel voor de energieproductie en heeft, samen met calcium en 
kalium, effect op de spiercontractie. 

Zowel calcium als kalium zijn vereist voor een optimale werking van het spiersysteem, maar 
kunnen niet door het lichaam gebruikt worden indien er geen magnesium aanwezig is in het 
lichaam. 

Chloride werkt met het natrium en zorgt ervoor dat er goede hydratatieniveaus zijn binnen de 
cellen. 

Natrium regelt de hoeveelheid water die vastgehouden wordt door het lichaam. Het ondersteunt 
het lichaam bij het behouden van een gezonde hydratatie tijdens voortdurende en intense 
inspanning.  

Essentiële olie: 

Lemon: houd de elektrolyten vast                                                                                                                      

Mix:  
 
1 Lemon, 1 Peppermint, 55 gram tafelzout, 41 gram Epson zout  

Gebruik: 

Zorg dat de lemon ingenomen word het liefst al een week voor de inspanning starten, de mix kan 
op het moment van inspanning gebruikt worden. 
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ENERGIE PROBLEEM 

 

Een paard dat niet wil lopen, ieder stap lijkt het paard teveel. Maar u kunt een flegmatiek paard 
ook rustig noemen, een paard die niet snel een pas teveel maakt en zuinig is met energie. 
Bij een flegmatiek paard kunnen  

 fysieke problemen de oorzaak zijn bijvoorbeeld een maagzweer, gewrichts- of 
hoefproblemen maar ook  

 onvoldoende energie, eiwit, mineralen en vitaminen in het rantsoen of het karakter van 
uw paard kan een rol spelen 

 Daarnaast kan het harnachement zoals een niet passend zadel zorgen voor een sloom of 
stakend paard.  

De fysieke oorzaken dienen uitgesloten te worden door bijvoorbeeld de gebitsverzorger, 
hoefsmid of dierenarts. 
Op het gebied van het voeren op basis van energie, eiwit, mineralen en vitaminen kunnen wij u 
adviseren. 

Energietekort paard 
Een flegmatiek paard dient vaak meer energie in het rantsoen aangeboden te krijgen. Het 
basisrantsoen voor uw paard dient op orde te zijn. Dit betekent dat uw paard dagelijks tenminste 
2% van het lichaamsgewicht aan kg droge stof dient te krijgen. Een KWPN ruin van 600kg dient 
bij een goed kwaliteit hooi tenminste 14 kg per dag te krijgen. Door ruwvoer onderzoek te doen 
weet u hoeveel energie, eiwit en mineralen en sporenelementen uw ruwvoer bevat. De mineralen 
en vitaminen zijn voor uw paard het fundament onder de voeding. Deze zorgen dat de energie 
en voedingsstoffen uit het ruwvoer optimaal opgenomen kunnen worden.  

Essentiële olie:  

Peppermint: geeft energie en alertheid 
Rosemary : verhoogt energie en denkvermogen 
On Guard: verhoogt de weerstand waardoor alle energie naar presteren kan 
Frankincense: verbeterd de cel gezondheid 
Mito2max: energie capsule kruidencapsule die het lichaam meer energie laat maken. 

Gebruik: 

Laat de oliën 1 voor 1 ruiken en kijk waar het paard het beste op reageert. Breng deze verdund 
aan op de borst. Mito2max ‘s ochtends innemen. 
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EOTRH (GEBITSZIEKTE) 
EOTRH staat voor Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis. Het is een hele 
vervelende en pijnlijke gebitsziekte waarbij de snijtanden van het paard worden aangetast. 
Doordat het bot oplost of woekert kunnen snijtanden los komen te zitten of zelfs uitvallen. Er is 
nog weinig bekend over deze aandoening. Er wordt veel onderzoek naar gedaan. Het komt 
doorgaans vaker voor bij paarden ouder dan 15 jaar en meer bij ruinen en hengsten dan bij 
merries. 

Symptomen 
Merk je dat je paard lastiger wordt met het hoofdstel omdoen? Of heeft hij meer moeite met het 
doorbijten van een appel of wortel? Laat het gebit van je paard dan controleren door een 
dierenarts of gebitsverzorger. Uiteraard hoef je je niet direct zorgen te maken dat je paard 
EOTRH heeft maar bij de volgende symptomen is de kans hierop wel aanwezig: 

 Je paard heeft moeite met eten 

 Je paard heeft een slechte adem 

 Je paard heeft meer tandsteen 

 Je paard kwijlt meer 

 Je paard heeft ontstoken tandvlees 

 Je paard heeft loszittende tanden of tanden die uitvallen 

Behandeling 
De oorzaak van EOTRH is helaas nog niet bekend. Het proces kan dus niet gestopt worden en 
dus is genezing ook niet mogelijk. Wel kun je je paard zo goed mogelijk ondersteunen. In de 
beginfase van de aandoening kun je het gebit van je paard regelmatig laten reinigen en kun je 
hem pijnstillers geven. Als de ziekte in een vergevorderd stadium is kan het nodig zijn de tanden 
te trekken. Lees meer over EOTRH in onderstaand artikel dat in Paard & Sport heeft gestaan. 

Essentiële olie: 

- On Guard (bacteriedodend en pijnstillend)                                                                                         
- Ginger: heelt bot    

Bone mix: 
 
7 Frankincense, 4 Siberian Fir, 2 Lemon, 2 Wintergreen, 11 Helichrysum, 4 Lemongrass, 10 ml 
roller aanvullen met kokosolie.                                                                                                                                                                    

Gebruik:  

On Guard verdunnen in kokosolie en voorzichtig aanbrengen op tandvlees. Als je er vroeg bij 
bent de bone mix aanbrengen op tandvlees om bot te versterken. 
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GEBOORTE 

 

 

De geboorte van een veulen is altijd weer iets bijzonders. Niet alleen voor mensen die voor het 
eerst een veulentje fokken, maar ook voor doorgewinterde fokkers blijft het een wonderlijk en 
spannend gebeuren. Meestal redt de merrie zich zonder hulp. Het is echter zeer belangrijk om te 
kunnen signaleren wanneer er iets niet goed is, want dan is er vaak met spoed een dierenarts 
nodig. 

 

Essentiële olie: 
 

Myrrh: op de navel streng 

Frankincense: helend en voorbereidend om veulen ter wereld te brengen 

Geranium: aanbrengen op plekken die op rekken/ emotioneel warme deken van moederliefde 

Lavender, Rose, Wild Orange: laten ruiken tegen stress 

Serenity: op de heupen aanbrengen 

 
Gebruik: 

Stal voor de geboorte goed uitmesten en met On Guard spray reinigen (evt. Melaleuca 
toevoegen). 

Laat de merrie ruiken en zelf kiezen bij welke olie ze zich plezierig voelt. 
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HOEF 

  

 
Een goede hoefverzorging is van groot belang. Erfelijke factoren, de juiste bodem en de mate 
van beweging spelen een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van de hoef en de stand van 
het onderbeen. Ook regelmatige controle en eventuele behandeling, zoals bekappen, zijn 
voorwaarden voor een paardenleven lang gezonde hoeven. Zoals de Engelsen zeggen: ‘no foot, 
no horse’. 

Het functioneren van het hoefmechanisme is mede afhankelijk van de hoeveelheid beweging. 
Beweging stimuleert immers de doorbloeding. Maar hoeven hebben ook veel vocht nodig. Laat 
je paard vooral af en toe in een natte weide, buitenbak of paddock lopen, want dit maakt de 
hoeven veerkrachtig en helpt ze hun natuurlijke glans te behouden. Na het rijden kun je de 
hoeven natuurlijk ook afspoelen, maar dit helpt in mindere mate. Je moet dan ook opletten dat 
de kootholte niet te lang nat blijft in verband met mok! Droog de kootholtes dan dus steeds af 
met een handdoek. 
 

Essentiële olie: 

mix: 2 Melaleuca, 1 Rosemary, 2 Lavender, 1 vitamine E olie, 25 ml kokosolie voor dagelijks 
gebruik om de hoefconditie goed te houden.   
 

Gebruik: 

Elke dag aanbrengen aan binnen- en buitenkant hoef. 
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HOEFBEVANGENHEID 

  

 

Nummer twee op de lijst van meest voorkomende ziekten door verkeerde voeding is 
hoefbevangenheid. Dit is een ernstige en zeer pijnlijke stofwisselingsaandoening die meestal 
optreedt in de voorhoeven. Het is een ontsteking van de hoeflederhuid, waarbij ontstekingsvocht 
en pus zich ophopen tussen de hoeflederhuid en de hoornschoen. In ernstige gevallen kan 
hierdoor de verbinding tussen de hoornschoen en het hoefbeen verloren gaan, waardoor het 
hoefbeen kan kantelen. Dit hoefbeen drukt vervolgens tegen de zool van de hoef en in ernstige 
gevallen komt het zelfs door de zool heen. 

 Het paard zal proberen de voorhoeven te ontlasten door de achterbenen ver onder het lichaam 
te brengen en de voorbenen zo ver mogelijk naar voren te strekken. De hoeven voelen warm aan. 
Hoefbevangenheid kan ontstaan door een overmaat aan bepaalde voedingsstoffen zoals te veel 
suikers in jong voorjaarsgras of te veel krachtvoer. 

Maar ook overbelasting, giftige stoffen, sommige geneesmiddelen en infecties kunnen deze 
ziekte veroorzaken. Merries waarbij de nageboorte te lang in het lichaam is achtergebleven, 
lopen ook risico.  

Essentiële olie: 

- Smart & Sassy: pakt de stofwisselingsziekte aan                                                                                  
- Grapefruit:                                                                                                                                         
- Cinnamon bevorderen de stofwisseling door inname, is ook preventief en voorkomen van  
   erger                              
 

Mix:  
 
Frankincense, On Guard en Melaleuca aanbrengen op de hoef en kroonrand 

Gebruik: 

Smart & Sassy 3 maal daags innemen, mix aanbrengen op kroonrand, Grapefruit in het water. 
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HOEFZWEREN 

   

Een hoefzweer is een ontsteking in de hoef. De ontsteking geeft ter plaatse druk op de lederhuid 
en het paard heeft veel pijn. Hij zal de voet niet willen belasten en in het ergste geval op drie 
benen staan. 

Hoe ontstaat een hoefzweer? 

Een hoefzweer kan op verschillende manieren ontstaan. Een paard met slecht onderhouden 
hoeven heeft de meeste kans op hoefzweren. Maar het paard kan ook in iets scherps hebben 
getrapt of op een steen hebben gestaan waardoor een kneuzing ontstaat, die later geïnfecteerd 
raakt. Ook paarden met een slechte hoefkwaliteit (scheurtjes/barstjes in de hoef) of dunne zool 
hebben meer kans op hoefzweren. Paarden die in natte weilanden staan, kunnen een hoefzweer 
oplopen omdat vuil makkelijker de week geworden hoef binnendringt. Tot slot is slechte 
stalhygiëne een bekende boosdoener. 

Je paard heeft een hoefzweer, wat nu? 

Bel dan meteen je hoefsmid of dierenarts. Een hoefzweer is erg pijnlijk en het paard zal het been 
niet willen belasten, waardoor overbelasting van de andere benen ontstaat. De zweer 
opengesneden zodat het ontstekingsvocht eruit kan. Dit geeft direct verlichting.  

Essentiële olie: 

- Melaleuca                                                                                                                                            
- Basil                                                                                                                                                

Mix:  

Lavender, Myrrh, HD Clear, Frankincense, Eucalyptus en Oregano aanbrengen. 

Gebruik: 

Direct in de zweer druppelen. 
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HOESTEN 

  

 

Hoesten is een belangrijk symptoom waar altijd aandacht aan moet worden besteed. Overleg 
met je dierenarts als jouw paard hoest. Het gevaar van hoesten is dat het chronisch kan worden. 

Essentiële olie: 

- Air                                                                                                                                                    - 
- Eucalyptus                                                                                                                                           
- Peppermint                                                                                                                                          
- Frankincense                                                                                                                                    - 
- Thyme                                                                                                                                                     
- Douglas Fir: 

Gebruik:  

Verdund op borst en longen. 
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HORMONEN 
 

 

 

Stress en gedragsproblemen komen regelmatig voor bij paarden. De klachten kunnen veel 
verschillende oorzaken hebben. Hormonen kunnen hier in sommige gevallen een rol in spelen 
(denk aan de beruchte 'pismerrie'). Het is van groot belang deze problemen aan te pakken om 
het emotionele en fysieke welzijn van jouw paard te bevorderen. 

 
Essentiële olie: 

Clary Sage: balanceert hormonen 

Lavender: kalmeert paard en verlaagt cortisol     

Marjoram: kalmeert voortplantingshormonen 

Cysten op eierstok: Clary Sage, Copaiba, Lavender, Marjoram, Myrrh 

Misvormd sperma : Thyme, Rosemary, Clary Sage, Zendocrine 

 

Mix:  
2 Clary Sage, 2 Lavender, 1 Geranium, 1 Ylang Ylang, 10 ml draagolie 

 

Gebruik:  

Aanbrengen dicht bij eierstokken en laten ruiken dus verdund op de borst. 
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JEUK IN DE WINTER 

 

Ook in de winter kunnen paarden en pony’s last hebben van jeuk.  

De belangrijkste veroorzakers van jeuk in de winter zijn de ectoparasieten. Dat zijn parasieten die 
aan de buitenkant van het dier zitten. Bij het paard zijn er in Nederland eigenlijk maar twee 
belangrijke soorten: de luizen en de mijten. Verder kan jeuk in de winter een allergische of een 
immuun gebonden oorzaak hebben. Dat wordt ook wel ‘atopie’ genoemd 

Luizen 
De luizen zijn meestal bijtende luizen. Hun kop is breder dan het lijf en de meest voorkomende 
soort is de bijtende luis. Deze luis is met enige moeite met het blote die een spitse kop heeft die 
duidelijk smaller is dan het lijf. De zuigende luis leeft van bloed- en weefselvloeistof. 

Mijten 
De meest voorkomende mijt in Nederland is de beenschurftmijt (Chorioptes equi). Deze komt het 
meeste voor bij paarden met veel behang. 

Rode bloedmijt 
Als bij de paarden ook kippen worden gehouden, hebben de paarden soms last van grote rode 
bloedmijten deze mijten komen alleen ’s nachts op de paarden. Overdag zitten ze verstopt in 
kieren en spleten. Als een dierenarts het paard onderzoekt, zal hij dus niets vinden. 

Essentiële olie: 

- Melaleuca: bestrijd luizen en mijt                                                                                                              
- Basil: bestrijd mijt en luis                                                                                                              - 
ZenGest : bestrijd parasiet                                                                                                                                                
- Lavender: verligt de jeuk                                                                                                                        
- Frankincense: heelt de huid                                                                                                                  
- Eucalyptus                                                                                                                                         
- Rosemary                                                                                                                                               
- TerraShield                                                                                                                                     

Mix:  

2 Lavender, 2 Peppermint, 4 Melaleuca, 1 Basil, 1 Frankincense, ½ Copaiba met 10 ml draagolie    

Gebruik: 

Aanbrengen op de plek waar parasieten zich bevinden in erge gevallen aanvullen met oregano.     
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KOLIEK 

  

Koliek is een veel voorkomend probleem en tachtig tot honderd procent van de koliekgevallen 
heeft te maken met verzorging en voeding! 

Wat moet je dus weten over koliek? Het kan een kramp zijn, een verstopping, ontsteking, 
verlamming of zelfs een liggingsverandering van darmgedeelten. Het is allemaal koliek en het 
paard krijgt in al die gevallen buikpijn. De meeste koliekaanvallen worden veroorzaakt door voer 
van slechte kwaliteit, beschimmeld of stoffig voer, te weinig ruwvoer, te veel krachtvoer ineens of 
een slechte verdeling van het voer over de dag, het eten van zand, of het drinken van te veel 
koud water in één keer. Koliek kan ook het gevolg zij van een wormbesmetting en een slecht 
onderhouden gebit.  

Symptomen  

variëren van niet willen drinken en eten of traag eten, tot omkijken naar de buik, gestrekt staan, 
krabben met de voorbenen en slaan naar de buik. Het paard blijft liggen, terwijl andere paarden 
in de omgeving bezig zijn. Afwisselend liggen en opstaan is nog een aanwijzing, net als rollen en 
zich op de grond laten vallen.  

Als een paard koliekachtige verschijnselen vertoont, moet je met spoed de dierenarts bellen. Het 
mesten zegt niets over de ernst van de koliek. De pols van het paard wel! Een paard met een pols 
van 60 slagen per minuut is een spoedgeval. 

Essentiële olie:  

- ZenGest: mix van alle planten die iets aan koliek kunnen doen.                                                                               
- Fennel: een heel kalmerende olie op de buik                                                                                                                
- Peppermint: helpt de spieren ontspannen                                                                                                                       
- Melissa: verminderen en kalmeert de klachten 

Gebruik: 

ZenGest is je nummer 1 olie, 2 druppels in de onderlip druppen en stappen met je paard en 10 
minuten later herhalen. Ook aanbrengen op de buik (heb je deze niet gebruik 1 of meer van de 
andere oliën). 
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LONGEN 

  

Vijftig liter. Dat is zo ongeveer de longinhoud van een paard. Heel anders dan bij mensen die 
zeven liter hebben. 

De normale ademhalingsfrequentie in rust is 8-14 ademhalingen per minuut. Bij een gezond 
paard is de ademhaling nauwelijks zichtbaar. Als een paard problemen heeft met de ademhaling, 
kun je die veel beter zien, zeker schuin van achter bij de flanken. 

In de voorste luchtwegen: cornage, een verlamming van doorgaans de linkerstemband door 
een slecht werkende zenuwvoorziening.  

- Lemongrass: ondersteund de werking van de zenuwen                  

In de luchtpijp. De wand van de luchtpijp is minder goed van bindweefsel voorzien en bij 
inspanning en dus grotere zuigkracht klapt deze dicht. De pony wordt erg benauwd en maakt 
een snurkend geluid. Als het dier tot rust komt of zelfs flauwvalt., ontspant de samengeklapte 
luchtpijp en komt de ademhaling doorgaans weer gewoon op gang. 

- Peppermint: ontspand de spieren                                                                                                            
- Frankincense: ondersteund op lange termijn de aanmaak van bindweefsel 

In de longen: astma komt veel voor bij paarden die grotendeels op stal worden gehouden en 
overgevoelig zijn voor stof, De luchtpijpen en luchtpijpjes maken teveel slijm aan en de spiertjes 
in de wand ‘verkrampen’. Door de overmaat aan slijm en het samentrekken van de luchtpijpjes 
gaat de ademhaling moeilijker. Dit is te zien in de flanken en als het ernstig is ook in de vorm van 
neusvleugelen en anusbewegingen.  

Essentiële olie: 

- Air: opent de luchtwegen en lost slijm op 
- Peppermint: opent de luchtwegen en ontspant de spieren 
- Eucalyptus:  

Mix:  

3 Air, 1 Cardemom, 1 Eucalyptus, 1 vitamine E olie met 10ml kokosolie 

Gebruik:  

Aanbrengen op de plek van de longen. 
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MAAGZWEREN 

 

Maagzweren: een groot percentage van onze paarden heeft er last van! En hoewel je het 
misschien niet in de gaten hebt, is de kans dus aanzienlijk dat dit ook voor jouw paard geldt. Om 
deze veelvoorkomende aandoening aan te pakken, is meer bewustwording bij paardeneigenaren 
noodzakelijk. Veterinair Esmee Smiet helpt ons daarmee op weg. Smiet is Europees specialist 
interne geneeskunde bij het paard en werkzaam bij Boehringer Ingelheim, partner van de KNHS.  

Waarom ontstaan er bij onze paarden zo snel maagzweren? 
‘Paarden zijn heel gevoelig voor chronische stress en die stress slaat vervolgens op de maag. 
Maagzweren kunnen op zichzelf ontstaan door de stress, maar een onderliggende ziekte kan ook 
deze stress veroorzaken en daarnaast heb je nog ziekten die rechtstreeks maagzweren 
veroorzaken. Dat maakt het allemaal wat complexer. Een andere duidelijke risicofactor is te 
weinig ruwvoer. In een paardenmaag wordt maagzuur geproduceerd. Als het paard voldoende 
ruwvoer in de maag heeft, wordt veel speeksel aangemaakt dat het maagzuur buffert, zodat dit 
niet zo gemeen is voor de maag. Een paard in het wild zal daarom niet zo snel een maagzweer 
hebben, want dat is gewend continue kleine porties ruwvoer te eten. Veel krachtvoer is eveneens 
niet goed.  

Hoe herken ik een maagzweer? 

Gaat je paard wat minder presteren, eet het minder graag zijn eten op of wordt het wat narriger? 
Dat zijn allemaal signalen, zoals ook koliek (buikpijn) een teken is. Paarden kunnen het je niet 
vertellen, dus dat betekent dat je er scherp op moet zijn. 

Essentiële olie: 

ZenGest : meest gebruikte mx van alle planten die kunnen helpen                                    
Peppermint: zeer effectief in het bestrijden van maagproblemen                                                
Ginger: zeer kalmerend en helend op de maag                                                                     
 
Basil, Lavender en myrrh: oliën die goed zouden kunnen werken. 

Gebruik: 

In laten nemen met voer of verdund aanbrengen op de maag streek. 
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MOK 

 

 

Mok, iedere paardeneigenaar krijgt er vroeg of laat wel een keer mee te maken. Mok is een 
verzamelnaam voor huidproblemen aan de onderbenen. Hoe ontstaat mok en belangrijker nog, 
hoe kun je het voorkomen? 

Het is belangrijk om je te realiseren dat mok verschillende oorzaken kan hebben. Voordat je mok 
gaat behandelen moet je dus eerst weten wat je paard precies heeft. Schakel een dierenarts in 
om de diagnose te stellen zodat je meteen met de juiste behandeling kunt starten. 

Essentiële olie: 

- On Guard spray: bacteriedodend                                                                                                          
- Melaleuca: ontsmettend                                                                                                                     
- Lemon: reinigt van binnenuit                                                                                                                    
- Lavender: verzacht de pijn 

Mix:  

2 Geranium, 1 Lavender, 2 Melaleuca (10 ml jojoba olie in geval van natte wei) 

Gebruik: 

2 maal daags 2 Melaleuca en 2 Lemon innemen, On Guard spray 2 maal daags (bij niet werken 
van de spray dan Melaleuca + Lavendel + Geranium gebruiken).  
Als mok weg is jojoba olie met Melaleuca, Geranium, Frankincense, Helichrysum aanbrengen voor 
bescherming en heling. 
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OSTEOCHONDROSE DISSECANS OC(D) 

 

Osteochondrose (dissecans) is een aandoening die vaak voorkomt in het knie- en/of 
spronggewricht maar soms ook in andere gewrichten zoals het kootgewricht. 

Bij deze aandoening is het gewrichtskraakbeen op sommige plaatsen van slechte kwaliteit of zelfs 
helemaal kapot. Vrijwel altijd zie je dan een overvulling van het betreffende gewricht 
(bijvoorbeeld bolspat of mouw), veel minder vaak zal het kreupelheid veroorzaken. Het paard kan 
wel kreupel worden als een kraakbeenflapje van het gewrichtsoppervlak loslaat en gaat 
verbenen(osteochondrose dissecans of OCD) en in het gewricht klem komt te zitten. 

Mix: 

Broken bone mix  
7 Frankincense, 4 Siberian Fir, 2 Lemon, 2 Wintergreen, 11 Helichrysum, 4 Lemongrass in 10 ml 
roller aanvullen met kokosolie 

Connect en repareer mix 
1,5 Lemongrass, 1,5 Helichrysum, 1 Basil, 1 Ginger, 1 Lavender, 1 Marjoram in 3 ml flesje 
aanvullen met kokosolie 

Gebruik: 

Aanbrengen over de aangedane plek. 
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OVERGEWICHT 

 
 

Grazende paarden in een groene weide is een prachtig gezicht maar waak er wel voor dat je 
paard niet te zwaar wordt. Paarden met overgewicht kunnen namelijk verschillende 
gezondheidsproblemen krijgen zoals koliek, insulineresistentie of hoefbevangenheid. 

Wanneer een paard meer voer krijgt dan het verbruikt, wordt het overschot aan energie 
opgeslagen als vetweefsel. Het paard wordt dik en overgewicht schaadt, ook bij paarden. Als je 
met je hand over de ribbenkast glijdt, moet je de ribben kunnen voelen. Voel je die niet, dan is de 
kans groot dat het paard te dik is. Nog een aanwijzing van overgewicht: als je een te dik paard 
van achteren bekijkt, zie je op de rug, boven de billen, een duidelijke 'deuk', het zogenaamde 
regengootje. Is je paard te dik, geef hem dan meer beweging en geleidelijk iets minder ruw- of 
krachtvoer. Vind je het moeilijk om te zien of een paard goed 'in conditie' is, vraag het dan aan je 
dierenarts of instructeur. 

Essentiële oliën: 

- Cinnamon 
- Grapefruit: 
- Smart & Sassy 
 
Mix: 
  
Black Pepper, Ginger, Cinnamon, Turmeric 

Gebruik: 

Door voer in laten nemen en Grapefruit ook ruiken (verdund op borst). 

De mix zijn hete oliën om vetverbranding te versnellen, dient verdund ingenomen of gesmeerd te 
worden. 
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PEESBLESSURE 

 

 

Pezen vormen de verbinding tussen spier en bot en zien eruit als een bundel vezels. 

Peesblessures komen vaak voor, ook bij paarden die recreatief worden gereden. Het probleem is 
dat je een peesblessure vaak niet opmerkt.  

Essentiële olie: 

- Frankincense: heling pees en versterking andere olie                                                                          
- Lemongrass: voor snelle heling mede voor zenuwen                                                                         
- Deep Blue: heling, doorbloeding, ontspanning, ontstekingremmend                                               
- Juniper Berry: voor het herstel van de functie                                                                                      
- Helichrysum: super helend                                                                                                                   

Mix: 

1 Cypress, 1 Siberian Fir, 2 Frankincense, 1 Lemongrass met 20 ml draagolie 

Gebruik:  

Eerst Frankincense, dan Lemongrass en dan Deep Blue over elkaar heen aanbrengen. 
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POLLENALLERGIE (HOOFDSCHUDDEN) 

 

Het voorjaar is voor veel paardenhouders een prachtige tijd want de paarden mogen weer lekker 
het land op. Dit is niet voor ieder paard een pretje want in de lente hangen er ook weer pollen in 
de lucht en dat is niet leuk voor paarden die hier gevoelig op reageren. Heb jij ook een 
hoofdschuddend, proestend en neusschurend paard? 

Hoofdschudden bij paarden kent diverse oorzaken en omdat veel paarden meer klachten in het 
voorjaar laten zien, wordt gedacht dat een pollenallergie misschien wel een rol speelt. Geef je 
medicijnen? Begin er dan op tijd mee. Sommige middelen hebben tijd nodig om optimaal te 
werken.  

 Als je paard alleen schudt als hij op de weide komt, is het een idee om eens te zien wat er 
gebeurt als je hem op de paddock houdt en contact met gras vermijdt. Of als je hem ’s 
nachts buiten zet in plaats van overdag. 

 Soms is verhuizen helaas noodzakelijk als er veel bomen/planten zijn waar je paard 
overgevoelig voor is; misschien een proefperiode bij een vriendinnetje aan het strand? 

 Schudt hij minder in de binnenbaan? Dan kun je wat vaker binnen rijden 

Essentiële olie: 

- Lavender: is een natuurlijke bron van antihistamine                                                                               
- Peppermint                                                                                                                                              
- Lemon                                                                                                                                                  
- Melaleuca 

Gebruik:  

Drie maal daags een druppel innemen en aanbrengen op de plek van irritatie.  
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PPID (CUSHING) 

  

PPID wordt veroorzaakt door een hormonale storing. Er wordt de laatste jaren veel onderzoek 
gedaan naar deze aandoening. Daardoor is ook een betere behandeling mogelijk.  
 

Wat gebeurt er eigenlijk? 

De hypothalamus produceert normaal gesproken dopamine en stuurt dit als signaalstofje via de 
zenuwbanen naar de hypofyse. Dopamine remt vervolgens de productie van hormonen in de 
hypofyse. Doordat de tussenliggende zenuwbanen langzaam slechter worden, krijgt de hypofyse 
minder dopamine en wordt minder geremd. Als gevolg daarvan gaat de hypofyse meer 
hormonen produceren dan hij normaal zou doen. Hierdoor moeten de cellen harder werken en 
gaan op hun beurt weer groeien om dit bij te kunnen benen. Als gevolg  hiervan ontstaat er een 
vergroting van de hypofyse die ook nog eens te veel hormoon produceert. Eén van deze 
hormonen is ACTH. ACTH is weer een hormoon dat invloed uitoefent op de bijnier. Hierdoor gaat 
het stresshormoon cortisol in het lichaam stijgen. Door onder andere deze verschillende en 
veranderde hoeveelheden hormoon zien we de verschijnselen (symptomen) van PPID optreden. 
Cortisol heeft namelijk ook nogal wat invloed in een paardenlichaam, waaronder op de insuline 
regulatie. 

Symptomen 

Een van de meest bekende symptomen van PPID is de vachtverandering. Dit kan variëren van 
plukjes goudkleurig haar die niet meer loslaten tot een veel dikkere vacht met krullen. Ook zien 
we dat deze paarden last kunnen hebben om door de wintervacht heen te komen. 

Essentiële olie: 

- Lemongrass: snelle werking op het zenuwstel                                                                                    
- Copaiba: rustige werking op het zenuwstelsel     
 
Clove, Black Pepper, DDR Prime, Geranium  

Gebruik: 

Lemongrass of DDR Prime innemen of aanbrengen op slapen en in nek, Geranium en Copaiba 
verdund aanbrengen over de vacht. 
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REGENSCHURFT 

 

 

In het najaar ontwikkelen paarden soms regenschurft, een vervelende en soms hardnekkige 
huidaandoening. Die heeft niets te maken met ‘schurft’ of schurftmijten, maar wordt veroorzaakt 
door een bacterie, die goed gedijt op een vochtige huid. 

Waar komt het door? 
De bacterie kruipt via schaafwondjes in de oppervlakkige cellen van de huid en in de 
wortelschedes van de haren. Dit gaat het makkelijkst als de haren en de huid nat zijn en het 
oppervlakkige beschermende ‘waslaagje’ verloren is gegaan. Regenschurft zien we dan ook 
meestal  bij dieren die langdurig buiten lopen in regenachtig weer. De infectie bij het paard kan 
een bron zijn voor infectie bij de mens. Het is dus een zogenaamde zoönose, een ziekte die van 
dieren op mensen kan overgaan 

Waar zit de aandoening? 
Vaak is het bovenste deel van de rug en de achterhand aangetast.  

Waaruit bestaat de behandeling? 
De behandeling bestaat uit het verwijderen van de korsten en het herhaaldelijk wassen met een 
desinfecterende shampoo.  

Essentiële olie: 

- On Guard: dood de binnendringende bacteriën en verhoogd de weerstand                                  
- Thyme en Oregano: bij erge gevallen zijn ze in te zetten als antibiotica                                 
- Melaleuca: helpt de huid virus vrij genezen                                                                      
- Frankincense: helpt littekenvrij te helen                                                                                  
- AromaTouch: helpt tegen jeuk en irritatie en stimuleert de doorbloeding voor snellere heling 

Gebruik:                                                                                                                                      
 
Korsten verwijderen en afsponsen met een On Guard badje, op de plekken een mix van 
Frankincense en Melaleuca aanbrengen voor de heling, bij jeuk of irritatie afsponsen met 
AromaTouch badje. Bij ernstig geval verdund Oregano en Thyme aanbrengen op de plekken. 
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RHINOPNEUMONIE 

 

 

Rhinopneumonie is een virusziekte bij het paard die drie verschijningsvormen kent: de 
verkoudheidsvorm, de abortus-vorm (besmettelijk verwerpen) en de neurologische vorm. 

Vormen van Rhino 
 De verkoudheidsvorm komt zeer regelmatig voor bij voornamelijk jonge paarden. Deze 

vorm veroorzaakt koorts en soms een snotneus, hoesten en/of dikke benen. 
 De abortusvorm komt regelmatig voor bij merries en veroorzaakt abortus of zeer zwak 

geboren veulens die vaak sterven. 
 De neurologische vorm komt slechts incidenteel voor en veroorzaakt verschijnselen van 

het zenuwstelsel. Dit begint meestal met een wat slappe staart en ataxie (lopen als een 
dronkeman). Eventueel kunnen er ernstige verlammingsverschijnselen optreden. Meestal 
zijn alleen de achterbenen aangetast, maar in de ernstigste gevallen kunnen ook de 
voorbenen meedoen. Alle paarden in Nederland komen regelmatig met het 
Rhinopneumonie-virus in contact. Het is helaas niet bekend waarom een bedrijf soms 
getroffen wordt door abortussen of verlammingsproblemen. 

 
Hoe verloopt het proces: 
 Na een incubatie tijd van 5-12 dagen, zijn de paarden ziek, hebben loopogen, 

neusuitvloeiing en afhankelijk van de heftigheid van de infectie van een beetje verhoging 
tot stevige koorts. Vaker is een infectie zo mild dat hij nauwelijks opvalt. Naarmate de 
infectie heftiger plaatsvindt, is de kans op zo'n complicatie groter. 

 De infectie van de baarmoeder, die optreedt gedurende het doormaken van de ziekte, 
zorgt ervoor dat meestal na enige maanden een abortus optreedt. 

 Niet vaak voorkomend, maar zeer gevreesd, is de neurologische vorm. Door aantasting 
van het ruggenmerg kunnen paarden verlamd raken (ataxie). De aantasting kan van een 
klein beetje, tot zeer heftig zijn (door achterbenen zaken, en niet meer kunnen mesten). 

 Een enkele keer, maar door ons toch al enige malen gezien, is de oog vorm. Doordat de 
infectie in de oogbol gaat zitten ontstaan er witte vlekken op de oogbol (in het 
hoornvlies).  

 Keelvorm, deze aandoening zouden we hebben kunnen noemen onder A, maar hij geeft 
toch een wat apart beeld. De infectie handhaaft zich hierbij in de keel. Er ontstaat niet 
zozeer neusuitvloeiing, maar vooral hoesten en soms een wat snurkend geluid bij 
inspanning. Het buigen van het hoofd geeft bij deze paarden veel problemen. 

 



 

                                                                                                                                       Carla Hulleman 
                                                                                                                                       Olie Verdieping 

Essentiële olie:                                                                                                                     
 
- Melaleuca: dood het virus                                                                                                                                                         
- On Guard: om de weerstand te verhogen                                                                                                                   
- Air: om het slijm op te lossen en het virus aan te pakken                                                                
- Lemon: om het lichaam te reinigen en koorts af te voeren                                                       

Gebruik: 
 
Melaleuca innemen, Air op de borst, On Guard over de ruggengraat en Lemon drinken. 
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ROTSTRAAL 

Rotstraal is de naam voor een ontsteking van het hoorn van de stralen het hoorn aan de onder-
achterzijde van de hoef. Wat is rotstraal precies en kun je het voorkomen? 

Rotstraal is in Nederland een van de meest voorkomende hoefaandoeningen. Uit recent 
onderzoek blijkt dat ongeveer 45% van de Nederlandse paarden bij reguliere verzorging in meer 
of mindere mate last heeft van dit probleem. 

Waar en waardoor ontstaat de aandoening? 
Rotstraal is een aantasting van het hoorn van de stralen. Rotstraal begint meestal in de middelste 
straalgroeve omdat die het nauwste is en daar de geurklieren liggen. Het hoorn raakt daar dan 
vervallen, de geurklieren ontstoken en dan ontstaat een vieze brij die hevig stinkt. Rotstraal komt 
vaker voor aan de achterbenen dan aan de voorbenen.  

Waar bestaat de behandeling van rotstraal uit? 
1. Laat voor het voorkomen en behandelen van rotstraal de hoefsmid iedere zes tot acht 

weken de hoeven bekappen. Hij verwijdert (zonder ‘bloed te maken’) het losse , 
afwijkende hoorn, waarna de straalgroeven weer mooi open liggen. 

2. Boen direct na het bekappen de voeten en vooral de straal(groeven) schoon met een 
desinfecterende zeep of On Guard water.  

3. Droog daarna de voet heel goed af en behandel die zo nodig met On Guard - Melaleuca 
spray. 

4. Houd de voeten goed droog en krab ze dagelijks uit. Een paard met (aanleg voor) 
rotstraal moet in een schone box staan en het liefst op houtkrullen voor het beter 
indrogen. Schone houtkrullen lijken de voeten beter (uit) te drogen dan stro, maar 
schoon stro is natuurlijk beter dan vieze krullen. 

5. Geef het paard zo veel mogelijk beweging. Urenlang in een modderige wei lopen doet de 
rotstraal geen goed.(geeft goede doorbloeding van het straalhoorn en zelfreiniging van 
de straalgroeven) 

6. Krab dagelijks de voeten uit. 
 

Essentiële olie: 

- On Guard: bacterie dodend ontstekingsremmend                                                                
- Melaleuca: dood een eventuele schimmel en virus die erbij gekomen is  

Gebruik:         
 
Beide in de middelste straalgroeve aanbrengen eerst Melaleuca dan On Guard. Of een spray 
maken van Melaleuca en On Guard en de hoef dagelijks in sprayen (20 On Guard, 20 Melaleuca, 
100 ml water). 
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SPIERBEVANGENHEID 

 

Spierbevangenheid is de derde ziekte waarop je attent moet zijn. Het is een stoornis in de 
spierstofwisseling. Hierdoor kan een plotselinge, totale verzuring van voornamelijk de rug-, 
lenden- en kruisspieren optreden. Meestal openbaart de aandoening zich tien tot vijftien 
minuten nadat het dier in beweging komt of na afloop van het werk. Spierbevangenheid heet 
ook wel tying–up. 

Een andere naam is maandagziekte. Heel toepasselijk want de aandoening heeft namelijk te 
maken met de verhouding tussen de hoeveelheid krachtvoer en de hoeveelheid werk. Een paard 
dat geen aangepast rantsoen krijgt op rustdagen (vroeger was dat op zondag) kan de volgende 
dag spier bevangen raken, op maandag dus. In dit geval blijft melkzuur, een afvalproduct van de 
verbranding van koolhydraten, in grote hoeveelheden in de spieren achter waardoor die stijf 
worden.  

Het paard kan zich nauwelijks of slecht bewegen en transpireert meestal hevig. In ernstige 
gevallen is de urine koffiekleurig, wat duidt op spierafbraak. Het paard moet onmiddellijk rust 
krijgen.. Dek de stijve spieren toe. Het paard mag wel water drinken, maar niet eten.  

Essentiële oliën:     
 
- AromaTouch: stimuleert de doorbloeding en verwijdert melkzuur ophopingen                              
- Deep Blue: ontspand de spieren, stimuleert de doorbloeding, stilt de pijn en helpt bij de heling        
- Peppermint: spierontspanner                                                                                                               
- Cinnamon: om sneller zuurstof naar de spieren te brengen                                                                                              
- Lemon: om de elektrolyten in balans te houden 

Gebruik: 

Hele lichaam afsponsen met een emmer warm water en 5 druppels AromaTouch, zichtbare 
plekken insmeren met Deep Blue of Peppermint. Lemon laten eten en drinken om de elektrolyten 
balans in het lichaam te herstellen. 
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SPIERSPANNING  

 

Stijve spieren na sportinspanning kunnen met een goede trainingsopbouw, een goede warming-
up en voldoende uitstappen vaak voorkomen worden.  
Stijve spieren bij paarden kunnen ook het gevolg zijn van een tekort aan belangrijke 
voedingsstoffen voor de spieren zoals magnesium, Vitamine E, selenium, bepaalde essentiële 
aminozuren en MSM zwavel. Het bijgeven van deze voedingsstoffen kan voorkomen dat spieren 
stram of stijf worden. 
  
Melkzuur is de veroorzaker 
Stijve en stramme spieren bij paarden zijn meestal het gevolg van een teveel aan melkzuur in het 
lichaam. Melkzuur is een stof die het lichaam aanmaakt tijdens één van de processen waarmee 
energie voor de spieren wordt geproduceerd. Melkzuurconcentraties veroorzaken pijn, hinderen 
de samentrekking van de spieren en dwingen het paard uiteindelijk tot het verminderen van de 
inspanning. Pas als het melkzuur goed is afgevoerd, kan het werk weer opgepakt worden. Als alle 
lichaamsprocessen goed functioneren wordt melkzuur via het bloed afgevoerd naar de 
lever. Hierbij spelen onder andere Vitamine E en Selenium een belangrijke rol. Onvoldoende 
afvoer ('verzuring') kan bij paarden leiden tot spiervermoeidheid, spierstijfheid en uiteindelijk tot 
spierbeschadiging en zelfs nierbeschadiging.  

 
Essentiële olie: 

AromaTouch: stimuleert de doorbloeding, breekt melkuur af, helpt de spieren ontspannen   
 
Deep Blue: ontspant de spieren, stimuleert de door bloeding, stilt de pijn, en heelt  

Marjoram: stilt de pijn, helpt ontspannen 

 
Mix:  
 
3 Marjoram, 1 Cypress, 1 Siberian Fir met 10 ml draagolie 

 
Gebruik: 

Plaatselijk aanbrengen of afsponsen met een emmer water en de gekozen olie, 5 druppels op een 
emmer. 
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STALBENEN 

 

Veel op stal staan is de grootste oorzaak van dit probleem 

Je paard heeft minder bewegingsvrijheid waardoor hij stalbenen kan krijgen. Vocht en 
afvalstoffen hopen zich op doordat de bloedsomloop niet gestimuleerd wordt. Na 10 minuten 
stappen zijn deze stalbenen meestal weer verdwenen. 

Is je paard gevoelig voor stalbenen, onderzoek dan of je je paard op een andere manier kunt 
huisvesten. Bijvoorbeeld in een stal met uitloop. Uiteraard is zoveel mogelijk vrije beweging, 
minimaal 4 uur per dag, essentieel voor de gezondheid van elk paard 

Essentiële olie: 

- Cypress: stimuleert de doorbloeding                                                                                                  
- Lemongrass: stimuleert de lymfen                                                                                            

Symphony of the cells op de lymfen  

Mix:  
1 tl kokosolie, 1 Helichrysum, 1 Copaiba, 1 Melaleuca, 1 Myrrh, 1 Rosemary, 1 Frankincense 

Gebruik: 

2 maal daags been van hoef naar hart masseren met Lemongrass en Cypress. Daarna mix 
aanbrengen. 1 maal per week Symphony of the cells toepassen. 
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STRESS 

 

Paarden kunnen ook stress ervaren en daar zelfs ziek van worden. Natuurlijk kunnen paarden niet 
praten om het ons duidelijk te maken. Daarom is het belangrijk om de verschillende signalen van 
stress te kunnen herkennen om daarop te kunnen reageren. Gewichtsverlies, stalondeugden, 
gapen, tandenknarsen, probleemgedrag, maagweer, veel mest in korte tijd, kauwen, koliek, rillen, 
hoge ademhaling, zweten, gulzig eten, bijten 

Er zijn veel dingen die een paard stress kunnen bezorgen, zoals het alleen staan, trailerladen, 
wedstrijden rijden, verandering in routine of een verhuizing. Stress kan trouwens ook ontstaan 
door factoren buiten de mens om, zoals verandering van het weer. Je herkent het als ruiter vast 
wel dat je liever niet wilt rijden wanneer het hard waait, omdat je paard er onrustig van wordt.  

Essentiële olie: 

Lavender: verlaagd cortisol en geeft een gevoel van rust                                                                                          
Roman Chamomile: meest rustgevende olie                                                                                                      
Wild Orange: geeft een blij creatief gevoel                                                                                                         
Vetiver: aard en kalmeert                                                                                                                           
 
Mix: 
 
2 Lavender, 2 Balance, 2 Serenity, 1 Vetiver, 10 ml kokosolie  

 

Gebruik: 

Verdund aanbrengen op de borst en bij erge gevallen oren, neus, kroonranden. 

1 maal per maand AromaTouch techniek toepassen. 
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TEKEN EN DE ZIEKTE VAN LYME 

 

 

Tekenbeten bij mensen komen de laatste jaren steeds vaker voor. Ook paarden hebben een 
grotere kans om door een teek gebeten te worden. Besmette teken kunnen bijvoorbeeld de 
ziekte van Lyme overdragen, maar ook minder bekende aandoeningen zoals anaplasmose.  

Ziekte van Lyme 
Borrelia burgdorferi, de veroorzaker van de ziekte van Lyme, wordt overgedragen door 
Ixodes-teken. Deze teken moeten minstens achttien uur op het paard aanwezig zijn om de 
infectie over te dragen. Verschillende klinische symptomen zijn toegeschreven aan infecties 
metBorrelia burgdorferi: koorts, gewrichtsontsteking, kreupelheid, spierpijn, lusteloosheid, 
oogontsteking, hersenontsteking en verwerpen. Het oorzakelijke verband tussen een infectie 
met Borrelia burgdorferi en de ziekteverschijnselen is echter moeilijk aan te tonen bij het 
paard.  

Anaplasmose 
Anaplasma phagocytophilum wordt overgedragen door Ixodes- en door Dermacentor-teken. 
In Nederland zijn inmiddels Anaplasma phagocytophilum-infecties bij paarden aangetoond 
en beschreven. De klinische verschijnselen zijn niet erg specifiek: koorts, lusteloosheid, 
gebrek aan eetlust, vochtophoping in de achterbenen, spierpijn, incoördinatie en geelzucht 
kunnen optreden.  

Welke maatregelen kun je nemen? 
Het is vooral belangrijk om een teek zo snel mogelijk te verwijderen. Hoe langer ze op het 
paard aanwezig zijn, hoe meer kans op overdracht van een infectie. Gebruik hiervoor een 
speciale tekentang of tekenpincet.  

Essentiële Oliën: 

TerraShield: in het tekenseizoen aanbrengen op de benen van je paard       
 
On Guard: weerstand hoog houden                                                                                                         
 
Melaleuca: ontsmetting beet 
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TETANUS 

  

Tetanus is een ziekte die nauwelijks meer voorkomt omdat de meeste paarden en pony’s wel 
eens gevaccineerd zijn. Toch is het een ziekte om in de gaten te houden voor paarden én voor 
mensen want de tetanusbacterie is een bacterie die overal in de grond kan voorkomen. 

De tetanusbacterie is Clostridium tetani. Deze bacterie en de sporen die deze bacterie vormt 
komen overal ter wereld in de grond voor, maar bevinden zich ook in de mest van allerlei dieren 
en dus ook van het paard. Paarden, maar ook mensen, kunnen tetanus krijgen wanneer er vuil 
met de bacterie, of de sporen van de bacterie, in een wond terecht komt. 

Essentiële olie: 

- Copaiba, Frankincense: kunnen naar de hersenen voor heling                                             
- On Guard: is een mix om 99,8 procent van alle bacteriën te doden                                      
- Melaleuca: heeft sterke bacterie dodende eigenschappen                                                         
- Thyme: heel hoog antibacteriële activiteit                                                                                      
- Cinnamon: bacteriedodend vooral op luchtwegen                                                                       
- Peppermint: kan sommige resistente stammen aan                                                                   
-  Lime/Lemongras: bacteriedodend  

Gebruik:  

Direct op de wond aanbrengen, kan een mix zijn. 
Let op: bij scherpe olie verdunnen! 
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VACHT 

 

De vacht is een van de belangrijkste onderdelen van een paarden lichaam. De vacht houd de 
lichaamswarmte (die door de spijsvertering gemaakt is) vast. En beschermd de huid tegen kou, 
nattigheid en beschadigingen. 

Essentiële olie: 

- Lavender: stimuleert haargroei                                                                                                                               
- Rosemary: stimuleert geond haar                                                                                                                                                                                                                                   
-  Cederwood: gezonde vacht                                                                                                                                      

Mix:  

voor een glanzende vacht 
2 Lavender, 1 Rosemary, 2 Thyme, 2 Cedarwood met 10 ml draagolie 

mix voor een jeukende vacht:  
1 Ginger, 1 Marjoram, 1 Lemongrass, 1 Copaiba, 20ml Aloë Vera, 20 ml kokosolie 

Shampoo:  
 
1 Lavender, 1 Rosemary, 24 ml castille zeep, 1 theelepel jojoba of argan olie, 1theelepel 
kokosolie, 3 ml appelazijn,  

Crèmespoeling voor staart en manen:  
 
1 Rosemary, 1 Lavender, 6 ml gedestilleerd water, 6 ml azijn, ½ theelepell plantaardige glycerine 

Serum voor staart en manen:  
2 Cedarwood, 1 Rosemary, 1 Cypress, 1 Lavender, 1 theelepel glycerine, 1 vitamine E olie, 1 
theelepel argan olie, 1 theelepel calendula olie, 10 ml kokosolie 
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VERGIFTIGING – JAKOBSKRUISKRUID 

 

Jakobskruiskruid planten worden gelukkig zelden door paarden en pony’s gegeten als ze in het 
weiland groeien. Het meeste gevaar levert de plant op als het in gedroogde vorm in het hooi 
terecht komt. Het smaakt dan niet meer bitter en paarden herkennen het niet als giftige plant, 
terwijl het gif ook na drogen actief blijft.  

Leverschade door gif 
Jakobskruiskruid is een echte sluipmoordenaar. Je paard gaat niet dood van één hapje, maar als 
hij een aantal dagen achtereen meerdere kilo’s binnenkrijgt of gedurende een periode dagelijks 
Jakobskruiskruid eet kan dit tot onherstelbare schade leiden. Het gif dat een paard binnenkrijgt, 
komt terecht in de lever en maakt daar het leverweefsel kapot. Op het moment dat het laatste 
leverweefsel vernietigd wordt, wordt het paard plotseling ziek. De symptomen zijn vermagering, 
geelzucht (gele slijmvliezen) en allerlei hersenverschijnselen zoals stille kolder (sloomheid) of 
razende kolder (rondjes lopen, tegen de muur dringen, wankelen en zwalken in de achterhand).. 

Essentiële olie:                                                                                                                   

- Dille: gifstoffen verwijderen                                                                                                   
- Grapefruit: reinigt en beschermd de lever                                                                                  
- Cilantro: reinigt en beschermd de lever tegen gif                                                                   
- Coriander: sterk ontgiftend                                                                                                      
- Rosemary: lever ontdoen van chemicaliën                                                                                  
- Cypress: tegen vergiftiging                                                                                                       
- Geranium: verhoogt de bloeddruk om gifstoffen te  elimineren                                            
- Clove: trekt gif uit je lijf 
- Zendocrine: ontgifter 
 

Gebruik:   

Maak een mix en zorg dat de oliën 3 maal daags ingenomen worden. 
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VERWONDINGEN 

 

 

Heeft een paard een wond? Laat ernaar kijken door iemand die er verstand van heeft. 
Oppervlakkige schaafwonden kunnen meestal wel zonder tussenkomst van een dierenarts 
worden verzorgd. Bij diepere wonden zijn al snel hechtingen of verband nodig en daarvoor moet 
de dierenarts komen. 

Als de huid kapot is, kan er vuil naar binnen dringen. De wond kan dan geïnfecteerd raken. 
Oppervlakkige wonden kunnen worden schoongespoeld met kraanwater. Bij diepere wonden is 
afspuiten geen goed idee, want daardoor drogen de wondranden uit en wordt het voor de 
dierenarts lastiger om deze te hechten. Gebruik géén wondspray of ontsmettingsmiddel. Dat 
maakt hechten onmogelijk en sluit vuil in de wond. Bloeden lijkt vaak erg, maar het zorgt ervoor 
dat vuil uit de wond spoelt. Als een paard hevig bloedt, is het zaak dit te stoppen met een 
knevelverband. Dat is een verband dat strak zit en het bloedvat ‘afknelt’, zodat het bloeden stopt. 
Als de wond aan de benen van een paard zit, moet je het verband vlak boven de wond 
aanleggen, niet in de wond zelf. Een knevelverband mag nooit langer dan 30 minuten blijven 
zitten, anders stagneert de doorbloeding van het been. Maak het even los en leg het na een paar 
minuten weer aan. 

Essentiële olie:   
 
- Frankincense: voorkomt en hersteld litteken en hersteld cel naar oude staat                     
- Helichrysum: voorkomt en hersteld litteken, heelt de wond snel                                         
- Melaleuca: zorgt voor snelle schone heling                                                                             
- Lavender: geeft verzachting en heling                                                                                           
- Rose: voorkomt litteken                                                                                                                 

Mix:  
 
2 Lavender, 1 Melaleuca, 1 Frankincense, 2 Copaiba, 1 Helichrysum, 2 vitamine E olie, 10 dr 
kokosolie 

Gebruik:       
 
Mix de olie naar wens en druppel puur in de wond. 
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VIEZE OGEN 

 

 

Paardenogen zijn kwetsbaar en gevoelig. Als paardeneigenaar kun je veel doen om je paard te 
beschermen tegen oogproblemen maar met een traanoog of ontstoken oog krijg je altijd wel een 
keer te maken. Meestal is het goed te behandelen en herstelt het oog vlot. 

Een ander verhaal is het wanneer je paard gewond is aan een oog, het oog dichtknijpt of dat het 
oog blauw kleurt. Dan is er meer aan de hand en moet je snel ingrijpen en je dierenarts bellen. Bij 
paardenogen kan er namelijk nog veel worden ‘gerepareerd’ mits je er snel bij bent. 

 

Essentiële Oliën:        

- Roman Chamomile: kalmerend en verzachtend                                                                                                                   
- Clary Sage: reinigend en helend op de ogen                                                                        
- Melaleuca: bij een ontsteking of infectie van het membraan ziet eruit als een blauw of roze oog                                                                                       
- Lavender: het ontstoppen van traanbuisje 

Gebruik:  

Kook een beker water doe er een druppel Clary Sage in en spoel met een watje de ogen uit. De 
andere oliën aanbrengen op het gebied rond de ogen waar bot onder zit. Bij twijfel een mix 
maken van deze oliën.  
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VLIEGEN 
 

 

Als het weer warmer wordt hebben we vaak te maken met vliegen. En hoewel ze geen echt 
kwaad kunnen zijn ze behoorlijk storend. En kunnen ze bij eventuele wonden toch wel kwaad. 
 
Wat kan je doen om op natuurlijke wijze de vliegen op afstand te houden?   

Maak het volgende middeltjes 

Mix:  

5 TerraShield, 1 Lavender, 1 Eucalyptus, 1 Cedarwood, 1 Arbovitae, 25 ml appelazijn, in een spray 
 

10 Clove, 1 liter water, 15 Lavender, 5 Eucalyptus, 10 Lemongras en wat alcohol 
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WEST-NIJL VIRUS 

 

Het West-Nijl virus is een door muggen overgebracht virus dat ziekte veroorzaakt bij mensen en 
dieren. Het virus is oorspronkelijk afkomstig uit Afrika, maar inmiddels komt het ook voor in Azië, 
Noord- en Zuid-Amerika en in delen van Europa. 

Symptomen 
Een West-Nijl infectie bij het paard kan volledig symptoomloos verlopen, maar kan ook 
algemene symptomen zoals koorts, sloomheid, niet eten of wat lichte koliek geven. Soms kunnen 
ook neurologische symptomen optreden zoals spiertrillingen, ataxie en gedragsveranderingen. 
De spiertrillingen zijn meestal zichtbaar rond de ogen en de neus van het paard.  

Behandeling 
Er is geen specifieke therapie tegen het West-Nijl virus. Als een paard ziek wordt kan het alleen 
ondersteunend geholpen worden. 

Verspreiding 
De verspreiding van het West-Nijl virus verloopt via muggen. Paarden en mensen kunnen 
geïnfecteerd raken als zij geprikt worden door een besmette mug.  

Essentiële olie:                                                                                                                                                   

- Melaleuca: reinigende en zuiverende eigenschappen en sterk antiviraal                                   
- Thyme: verligt de reactie op beten en steken, verhogen de antioxidanten van je eigen lichaam        
- Black Pepper: reinigt het virus                                                                                                   
- Melissa: remmende en dodende eigenschappen op virus                                                        
- OnGuard: virus doder                                                                                                                 
- Oregano: is een virus doder en een vorm van natuurlijke antibiotica                                 
- Frankincense: voor het herstel van het normale celweefsel zeker in het hoofd                    
- Helichrysum: sterk antiviraal                                                             

Gebruik:   
                                                                                                                                          
5 dr Oregano, Thyme en Melaleuca in een mix aanbrengen, langs de ruggengraat en 
kroonranden. Meer oliën toevoegen is mogelijk. 
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ZONVERBRANDING 

 

 

Net als mensen kunnen paarden ook verbranden in de zon. Paarden met een roze huid of dun 
behaarde witte aftekeningen zijn er gevoeliger voor. Zonnebrand komt met name op de neus en 
de benen voor en is vervelend en pijnlijk. Als een paard bijvoorbeeld op zijn neus verbrand merk 
je dat pas een paar dagen later als er korsten op komen. 

Insmeren? 

Je kunt je paard insmeren met zonnebrandcrème, er bestaat zonnebrandcrème voor paarden 
maar je kunt ook zonnebrandcrème voor mensen gebruiken. Gebruik wel waterproof crème 
anders is het er zo af. Om zonnebrand te voorkomen kun je een vliegenmasker met een neusflap 
gebruiken. Als je paard erg verbrand en er bijvoorbeeld blaren zijn ontstaan, is het verstandiger 
hem uit de volle zon te houden totdat de huid genezen is. 

 
Essentiële olie:  

 
- Lavendel: verzachtend, helend 
- Peppermint: verkoelend 
- Immortelle: helend, herstel litteken, kalmerend 
- Frankincense: helend op de cellen en voorkomt litteken 
- Helichrysum: helend op de huid 

Mix:  
 
1 Lavender, 1 Peppermint, 10 ml Aloë vera, 

 
Gebruik:  

Breng de olie na keuze verdund op de neus aan het liefst pure Aloë vera aanbrengen. 
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                                                                                                                                       Olie Verdieping 

ZOMERECZEEM, STAART MANEN ECZEEM 

 

Zie jij de mooie volle staart en weelderige manen van je paard in het voorjaar veranderen in een 
ontplofte haardos? Grote kans dat jouw paard last heeft van zomereczeem, ook wel staart- en 
maneneczeem genoemd (SME). Paarden met SME hebben vreselijke jeuk en schuren manen en 
staart vaak helemaal kaal. De oorzaak is het speeksel van een minuscule kleine mug, de alom 
gevreesde knut (culicoïde).  

Symptomen van zomereczeem 

De meeste paarden met SME hebben jeuk aan manen en staart en gaan daar schuren. Daar komt 
de naam ook vandaan. De buik kan ook meedoen en soms heeft een paard alleen maar last van 
jeuk op de buik. In zulke gevallen is SME  wat moeilijker te herkennen. Verder treden de 
symptomen alleen in het voorjaar, de zomer en de herfst op, omdat knutten niet goed gedijen 
wanneer het koud is. De symptomen worden meestal vanaf twee- à driejarige leeftijd gezien. 
Sommige paarden beginnen al vroeger en andere later, mogelijk omdat ze dan pas in contact 
met knutten komen. 

Essentiële olie: 

- Lavender : natuurlijk antihistamine                                                                                                                                 
- Peppermint : verkoelend en antijeuk                                                                                                                                   
- Lemon: reinigend van binnen                                                                                                                                 
- Frankincense : helend op de schuurplekjes                                                                                                                         
- Melaleuca: voorkomen van infecties                                                                                                                              
- AromaTouch: als afspons olie tegen jeuk                                                                                                                            
- Juniper Berry: voorkomen door lichaam te ontgiften                                                                                
 
Mix: 
 
1 Lavender, 1 Lemon, 1 Peppermint, 1 Melaleuca (optie 10 jojoba olie) 

 
Gebruik:  

Aan het eind van de winter gaan ontgiften met Juniper Berry, Zendocrine en groene leem door 
bv slobber. 
Om de steekvliegjes voor te zijn insmeren met TerraShield, Lavender, Patchouli, als er jeuk 
ontstaat lavendel 3 keer per dag een druppel innemen en de mix aanbrengen op de jeukende 
plek. 

 


