
Dinsdag 10 mei 2011

Bijscholing georganiseerd door Martijn Goumans en Daan Staller.
Locatie: Hippisch Centrum La Grande te Beuningen. 

Doel van de dag 
Samenwerken, leren van en met elkaar, uitwisselen van kennis bij het behandelen van 
paardengebitten. Deelname door middel van inschrijving.
De volgende paardengebitsverzorgers namen deel aan deze bijscholingsdag.

Doris von der Aue
Jaqueline van Gameren
Niek Janssen 
Harm Peters
Marco van Schie, dierenarts
Paul Versluis
 
Na de ontvangst met koffie en wat lekkers werd er een demonstratie gegeven door 
Martijn Goumans waarbij de behandeling, door middel van een op de hoofdlamp 
gemonteerde camera, te volgen was op een projectiescherm. Via de camera is de mond 
van het paard van binnen goed zichtbaar. Tijdens de gebitsbehandeling geeft Daan 
Staller uitleg en beantwoordt vragen. 

Na circa 45 minuten is de behandeling klaar en kunnen alle kandidaten het gebit 
“bekijken” en “bevoelen”. Er is ruim tijd voor het stellen van vragen, uitleg en 
verduidelijking. Naast het bekijken van de paardenmond, wordt er ook aandacht besteed 
aan het controleren van paardenhoofd, kaaklijnen door middel van palpatie.

Tijdens de uitleg en intro wordt door Martijn en Daan geadviseerde en de nadruk gelegd 
om zoveel mogelijk de eigen werkwijze aan te houden. Reden hiervoor is een zo 
praktijkgetrouw mogelijk beeld, per kandidaat, van de dagelijkse werkwijze te krijgen en 
aansluitend zo goed mogelijk ondersteuning bieden tijdens de uit te voeren behandeling.
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De behandeling is duidelijk te volgen op het 
scherm, de werkmethode is helder en 
duidelijk. Uiteraard is de uitleg en 
ondersteuning gerelateerd aan de 
werkmethode die Martijn en Daan zelf 
ontwikkeld hebben in de loop der jaren. 
Hierbij staat de functionaliteit van het te 
behandelen gebit voorop. 



 

Streeftijd voor de behandeling per paard was gesteld op 1 uur, door deze vorm van 
samenwerking, het onderlinge overleg en de feedback van Martijn en Daan is deze tijd 
niet haalbaar gebleken. Het belang van een “goed uitgevoerde” behandeling heeft 
natuurlijk voorrang op de factor tijd. 

Na ongeveer 1 ½ uur komen Martijn en Daan de 1e check-up uitvoeren.
Samen met de kandidaten wordt er gekeken naar de inmiddels uitgevoerde handelingen 
en deze worden besproken. Hierbij nemen zowel kandidaten als Martijn en Daan ruim de 
tijd om de verrichte werkzaamheden bespreken. De kandidaten kunnen tevens aangeven 
welke werkzaamheden er nog verricht dienen te worden om de behandeling af te ronden.
De sfeer waarin de gesprekken plaatsvinden is prettig en open te noemen. Zowel de 
kandidaten als Martijn en Daan staan open voor discussie, visie en goed onderbouwd 
commentaar.

Daar waar nodig worden de behandelde gebitten met kleine verbeterpunten/af te werken 
punten afgerond door Martijn en/of Daan. 

Na de eerste ronde worden de rollen van de kandidaten omgedraaid en wordt er gestart 
met nieuwe te behandelen paarden. 

Rond de klok van 13.00 uur is het tijd voor de lunch, deze wordt ons aangeboden door 
stal La Grande. We eten gezellig met elkaar en natuurlijk is het onderwerp: 
paardengebitten!
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Rond de klok van 10.00 uur worden de 
kandidaten in tweetallen opgedeeld en 
krijgen per tweetal een paard 
toebedeeld. Daarbij worden de rollen 
direct verdeeld, de ene 
gebitsverzorger gaat het paardengebit 
behandelen en de andere heeft als 
taak alle gebitsgegevens te 
registreren. Uiteraard wordt het paard 
door beide kandidaten besproken 
alvorens de behandeling van start 
gaat.



Rond de klok van 14.00 uur gaan de kandidaten weer aan de slag.
Voordat zij weer gaan beginnen vraagt Daan aandacht voor een van de managepaarden.

Hierna starten de kandidaten weer, de uitvoerende rollen worden weer omgedraaid. 
Diegene die voor de pauze behandelaar was, wordt registrator en andersom.   
Intussen hebben de kandidaten gedurende de ochtend “warm” kunnen draaien en het 
overleg en werktempo zijn merkbaar anders. De sfeer is nog steeds positief en de 
openheid in de communicatie wordt door alle aanwezigen als waardevol ervaren.
Natuurlijk duren de behandelingen langer dan een normale gebitsbehandeling, dit komt 
omdat de kandidaten ruim de tijd krijgen en nemen om over het vak en hun werkwijze te 
praten.

De dag wordt door alle aanwezigen als positief, leerzaam en functioneel ervaren.
De dag is zo goed “gevuld” dat voor presentaties en theorie geen tijd is.
Een echte praktijkdag dus!
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Dit paard lijdt aan Hypercementose dit is een 
reactieve hyperplasie van het cementum van de 
tandwortel. Door deze overtollige 
cementafzetting ontstaat er een verdikking van 
de tandwortel en tandhals. De paarden met 
hypercementose kunnen vaak moeilijk eten, 
zijn zeer gevoelig in de mond en in veel 
gevallen is het bijna onmogelijk een mond-
speculum te plaatsen. Er wordt gesproken over 
behandeling en/of ondersteuning om de 
paardenmond zo comfortabel mogelijk te 
houden.



Feed-back kandidaten:

Dr. Marco van Schie
Een hele leerzame dag met een goede sfeer van intercollegiale samenwerking, elkaar 
ondersteunen voor wat betreft verbeterpunten aangaande werkwijze en behandeling.
Met name de samenwerking, normaal gesproken ben je altijd alleen aan het werk, nu 
praat je met elkaar, voert overleg en je eventuele “blinde” vlekken worden zichtbaar.
 
Jacqueline van Gameren
Jacqueline reageert dolenthousiast, fijn om met iedereen te kunnen praten over het werk 
en de werkzaamheden. Voor mij is het ook een manier om erachter te komen hoever ik 
ben in mijn ontwikkeling in het vakgebied. Daarbij denk ik ook aan de certificering in 
Idaho. Ik leer hier, voor mijn beleving en gevoel, meer dan op een dag in Idaho.
Dit zit denk ik in het stukje aandacht, gehoor vinden en de persoonlijke leerprocessen 
tijdens het werken met elkaar.                                                                

10 mei 2011
AEquus Consultancy in opdracht van: 
Daan Staller & Martijn Goumans


