
Inzicht in hoeven
een workshop voor paardeneigenaars



Waarom naar ‘Hoeven Kijken’?

Evolutie & geschiedenis

Ons beeld van de hoef

De 5 sleutels voor hoefgezondheid

Deel 1 - ALGEMEEN 



Opbouw van deze workshop

Anatomie vergelijken

De scharniergewrichten

De interne structuur

Deel 2 - DE HOEF VAN BINNEN

Hoe staat het paard?

Hiel en teenlanden

Hoefmechanisme



Opbouw van deze workshop

Hoefwand  

Zool

Steunsels

Straal

Deel 3 - DE HOEF VAN BUITEN

Per hoorntype: 

- Hoe groeit het?

- Wat is de functie?

- Wat kan er mis gaan?



Opbouw van deze workshop

Waarom Hoofmappen?

Punt van de Straal

Basislijn

Breedste deel van de hoef

Deel 4 - VERHOUDINGEN VAN DE HOEF

‘Centre of rotation’ 

Afwikkelpunt / teenlengte 

Voor- en achterhoeven

De hoek van de kroonrand



Even voorstellen: Heleen Davies



Hoe het begon: Harry

2005

2014



Van elk paard leer ik iets nieuws



De missie van paardenhoeven.info

Doel:

• Paarden helpen door eigenaars te informeren

Hoe?

• Informatie verzamelen en verspreiden

• Blijven doorleren en onderzoeken

• Geen dogma’s, wel principes

• Geen methode Heleen Davies, denk en kijk zelf

Resultaat:

• Paardenhouders minder afhankelijk van ‘experts’

• Paarden sneller, beter en blijvend geholpen



Waarom hoeven kijken?

Negatieve veranderingen:
• Langzame vervorming

• Vervormingen beginnen lang voor kreupelheid

• Je oogt went aan de vorm

• Leer problemen herkennen!

Positieve veranderingen:
• Beginnen bij de kroonrand

• Een groeicyclus duurt 6 - 12 maanden

• Soms duurt herstel langer



Een goede hoef of een goed moment?

De beste hoef zal onder negatieve 
invloeden verslechteren

De slechtste hoef zal onder 
positieve invloeden verbeteren



Veranderingen vastleggen: Maak foto’s (+ video)

Maak foto’s uit 6 hoeken na elke trim

Camera zo laag mogelijk op ‘tulpje instelling’, inzoomen



Evolutie



De evolutie van de hoef

55 miljoen jaar geleden 
leefde het kleine dageraadpaard in subtropische bossen



Onevenhoevigen: tapirs, neushoorns en paarden

Alle onevenhoevigen stammen 

af van het dageraadpaard. 

Evolutie = 

aanpassing om te overleven.



Onevenhoevigen: Verschillende aanpassingen 



Evolutie van de voet van paardachtigen



Onager Kiang Ezel

Przwalski Zebra Paard

Familie Equus: perfecte aanpassing aan leefomgeving



Ezel Pony Zebra

Mustang

Familie Equus: Ultieme voetbescherming



Geschiedenis



6000 v C - Van jachtdier naar huisdier / gebruiksdier

6000 BC      400 BC   500 AD    1600 AD   1945   1980   NU   
   



6000 BC - 500 AD - Onbeslagen in oorlog, landbouw en transport

6000 BC      400 BC   500 AD    1600 AD   1945   1980   NU   
   

Xenophon



5e eeuw AD - Oudste teruggevonden hoefijzer in Tournai 

6000 BC      400 BC   500 AD    1600 AD   1945   1980   NU   
   



Opkomst van het hoefijzer in de middeleeuwen (o.a kruistochten)

6000 BC      400 BC   500 AD    1600 AD   1945   1980   NU   
   



De grootmeesters schreven niets over hoeven, wel over ijzers

6000 BC      400 BC   500 AD    1600 AD   1945   1980   NU   
   



Gebrek aan kennis en interesse in de anatomie

6000 BC      400 BC   500 AD    1600 AD   1945   1980   NU   
   



Na WOII: Verandering in gebruik van het paard

6000 BC      400 BC   500 AD    1600 AD   1945   1980   NU   
   



Dit is het beeld waar we eeuwenlang aan gewend zijn

6000 BC      400 BC   500 AD    1600 AD   1945   1980   NU   
   



80-er jaren - Eerste onderzoek naar wilde paarden hoeven

6000 BC      400 BC   500 AD    1600 AD   1945   1980   NU   
   



1980 - Eerste onderzoek naar wilde paarden hoeven

6000 BC      400 BC   500 AD    1600 AD   1945   1980   NU   
   



1980 - Eerste onderzoek naar wilde paarden hoeven

6000 BC      400 BC   500 AD    1600 AD   1945   1980   NU   
   



Meer belangstelling voor wie en wat het paard is

6000 BC      400 BC   500 AD    1600 AD   1945   1980   NU   
   



Niet langer strijdros, paardenkracht, sportattribuut maar...

6000 BC      400 BC   500 AD    1600 AD   1945   1980   NU   
   



een veranderde relatie met het paard... 

6000 BC      400 BC   500 AD    1600 AD   1945   1980   NU   
   



Verandering in perceptie

Traditionele focus:
Behoefte van de mens

Nieuwe focus?
Behoefte van het paard



5 sleutels voor 
hoefgezondheid



Familie Equus: perfecte aanpassing aan leefomgeving

• Voeding      > Vezelrijk, laag suiker, arm

• Hygiëne & klimaat   >  Weinig contact met vocht, vuil

• Ondergrond      >  Ruw, constante slijtage

• Beweging      > Soms 40 km per dag



Het paard is slecht aangepast aan het gedomesticeerde leven

• Voeding      > Meer suikers, minder vezels 

• Hygiëne & klimaat   >  Contact met vocht en vuil

• Ondergrond      >  Zacht gras en stro, niet slijtend

• Beweging      > Stilstaan op stal



Biologische behoeften

Gezonde hoeven 
beginnen bij het vervullen van de 

biologische behoeften 
van het paard 



• Voeding

• Hygiëne & klimaat          

• Ondergrond 

• Beweging      

    

} Hoefonderhoud

5 sleutels voor hoefgezondheid



• Rijk in vezels (cellulose)

• Arm in suiker en zetmeel (<10%)

• Voldoende aminozuren

Meer weten? Doe een cursus!

1 - Voeding   2 - Leefklimaat    3 - Ondergrond    4 - Beweging

• Omega vetzuren

• Voldoende vitamines 

• Mineralen 



1 - Voeding   2 - Leefklimaat    3 - Ondergrond    4 - Beweging

?
Test je ruwvoer + bereken aanvullende bouwstoffen



1 - Voeding   2 - Leefklimaat    3 - Ondergrond    4 - Beweging

Hou ze schoon en droog



1 - Voeding   2 - Leefklimaat    3 - Ondergrond    4 - Beweging

Hoeven zijn gespecialiseerd voor het leven op de steppe...



1 - Voeding   2 - Leefklimaat    3 - Ondergrond    4 - Beweging

Wees creatief...



1 - Voeding   2 - Leefklimaat    3 - Ondergrond    4 - Beweging

• Bacteriën, schimmels

• Mest, urine, modder

• Weer, klimaat, seizoen

• Gifstoffen, medicatie, ontwormen

• Stress, emotioneel welzijn

• Dekens, scheren?

Keep it natural 

maar hou oog voor individuele behoeften 



1 - Voeding   2 - Leefklimaat    3 - Ondergrond    4 - Beweging

Hoeven trainen? Luister naar je paard.



1 - Voeding   2 - Leefklimaat    3 - Ondergrond    4 - Beweging

Wilde paarden kunnen dit maar ze zullen het vermijden als het niet hoeft



1 - Voeding   2 - Leefklimaat    3 - Ondergrond    4 - Beweging

Wilde paarden lopen wel 40 kilometer per dag



1 - Voeding   2 - Leefklimaat    3 - Ondergrond    4 - Beweging

Veel hoefproblemen zijn ‘welvaartsziekten’



Correcte beweging:

• Correct trainen

• Rechtrichten

• Variatie

• Passend zadel

• Fysio- ostheopathie, massage

1 - Voeding   2 - Leefklimaat    3 - Ondergrond    4 - Beweging



1 - Voeding   2 - Leefklimaat    3 - Ondergrond    4 - Beweging

Groei = Slijtage



In het wild is elke stap 
een microtrim 

Hoefonderhoud verwijdert
materiaal dat in een natuurlijk 

paardenleven zou afslijten

Beweging + Ondergrond  = Hoefonderhoud



Sleutel 5 - Hoefonderhoud

Vaker = beter



• Hoef die perfect om de voet van 

   binnen past

• De gewrichten en het skelet mogen 

   niet beinvloed worden door hoorn 

Sleutel 5 - Doel van hoefonderhoud



De hoef van binnen



Vergelijkende anatomie



Orang oetan            Hond               Varken               Koe               Tapir              Paard

Vergelijkende anatomie: Diverse handen, poten & voeten



Vergelijkende anatomie: Hoef van paard - vinger van mens



A  Hoefwand

B  Witte lijn

C Strekpees

D Zool

E Zoollederhuid

F  Straal

G  Straalkussen 

H  Kroonrand 

I  Kootbeen (P1) 

K  Kroonbeen (P2)

L  Hoefbeen (P3)

M  Straalbeen

N  Diepe buigpees

O  Hoefkatrol gebied

Anatomie - Doorsnede



Scharniergewrichten 

Kogelgewricht

Hoefgewricht

Kroongewricht



Mediale balans: Scharniergewrichten kunnen niet zijwaarts bewegen!!



Hoeflengte/hielhoogte kan de beenstand en het hele skelet beïnvloeden



Hoeflengte/hielhoogte kan de beenstand en het hele skelet beïnvloeden



Hoeflengte/hielhoogte kan de beenstand en het hele skelet beïnvloeden



Neutrale stand: Kroonrand hoek tussen de 25 en 30 graden



Ontlasten achterkant van de hoef > onderstandig > rugklachten!



Hetzelfde paard



De vorm van de hoef beinvloedt (de stand van) het hele paard



Ontlasten voorkant van de hoef...



Hiellanden en teenlanden



Hoe zet het paard zijn hoeven neer?



Landen op de schokabsorberende achterkant van de voet



Train je oog - Hiellanden



Train je oog - Toonlanden



Train je oog (of film in slow motion)

Heuvel afwaarts



Train je oog (of film in slow motion)

Heuvel opwaarts



Hiellanden
P1, P2 en P3 zitten perfect 

op één lijn om de schok van 

de landing op te vangen.

De achterkant van de hoef 

bevat de schokbrekers van 

het paard.

Hiellanden



Toonlanden
P1, P2 en P3 zitten niet goed op één lijn op het moment van de landing.

Teenlanden kan hoefkatrolontsteking en peesproblemen veroorzaken

Toonlanden



Hiel
- Rotstraal

- Problemen van de steunsels

- Al ontstane schade door teenlanden (Pijn, HKO)

Teen
- De teen is te lang

- Afwikkelpunt is verschoven

- De hoef is hierdoor te lang op de grond (aantikken)

Oorzaken toonlanden



Interne structuur - De hoef bevat 2,5 botten



Interne structuur - Pezen



Interne structuur - Straalkussen



Interne structuur - 2 hoefkraakbeenderen



Interne structuur - Ligamenten



Interne structuur - De hoef bevat 2,5 botten

Hoefbeen

Straalbeen

Kroonbeen



Hoefbeen - Ingenieuze architectonische vorm

Voor: ronde vorm

Achter: Schopvormig



Hoefbeen

De onderrand van P3 moet vrijwel parallel aan de grond staan. 

De hoefwand hoort de vorm van het hoefbeen te weerspiegelen.



buigpees

strekpees

Pezen: Strekpees en buigpees



Straalkussen (bindweefsel)



Functie straalkussen:

- Bescherming van de diepe buigpees

- Bescherming van de botten

- Schokdemping

- Comfort

- Productie van de straal

Straalkussen



Straalkussens kunnen in de verdrukking raken



Straalkussens kunnen in de verdrukking raken



Hoefkraakbeenderen



Hoefkraakbeenderen



Hoefkraakbeenderen



Hoefkraakbeenderen



Hoefkraakbeenderen



Hoefkraakbeen: 2 losse onderdelen die 

onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen 

Verbonden met alle hoofdonderdelen:

- Hoefbeen

- Huid

- Kroonrand

- Straalkussen

Hoefkraakbeenderen

- Lamellen kwartieren

- Hoefwand

- Zool achterste deel

- Steunsels



Hoefkraakbeenderen: Onafhankelijke schokdemping



Hoefkraakbeenderen en straalkussen



De hoefwand kan de hoefkraakbeenderen omhoog duwen



Lange kwartieren drukken kraakbeen (en dus de kroonrand) omhoog



Lateraal kraakbeen opgedrukt door lange hoefwand + hoge hielen



Spanning op de kroonrand



Lange kwartieren...



Druk op kwartieren verlaagd...



Voorzijde hard (afzetten), achterkant zacht (schokdemping)

Afzetten LandenScharnieren



Verschillende soorten 
dermis produceren de 
verschillende soorten 
epidermis 

In de lederhuid 
een dicht netwerk 
van bloedvaten 
en zenuwen

Lederhuid, de ‘rode sok’ om de interne structuur



Flexibele ruimte tussen interne voet en hoefcapsule



Het lamellen corium en het zoolcorium zijn 
samengeperst en bevatten weinig bloed

Hoefmechanisme - fase 1 - De hoef is opgetild



• Hoefbeen zakt dieper in de capsule
• Zool wordt plat gedrukt
• Straal wordt ingedrukt

• Hoefcapsule zet uit
• Meer ruimte rond het hoefbeen
• Bloedvaten worden volgezogen

Hoefmechanisme - fase 2 - De hoef zet uit onder druk



Hoefmechanisme - fase 3 - De hoef wordt opgetild

• De hoef krimpt weer in 
• De bloedvaten worden leeggeperst
• Zuurstofarm bloed wordt naar boven gedrukt



Het zuurstofarme bloed dat na eerste stap uit 
de hoef werd gedrukt wordt bij de volgende pas 
verder naar boven het been ingepompt

Hoefmechanisme - fase 4 - De volgende pas



• Doorbloeding van hoef en onderbeen

• Ondersteuning van het hart

• Aanvoer zuurstof en voedingsstoffen

• Afvoer afvalstoffen

• Hemadynamiek: Bloed als vloeibare schokdemping

Hoefmechanisme is onmisbaar voor...



Opbouw van deze workshop

1) Hoefwand 

2) Zool

3) Witte lijn

 

Deel 3 - De hoef van buiten

4) Steunsels

5) Straal

6) Perioplum 



6 Hoorntypen: Hoefwand, zool, witte lijn, steunsels, straal, perioplum

Hoefwand 

Straal 
Steunsel

Zool



De interne voet is omhuld met lederhuid (corium)



Lederhuidpapillen groeien een beschermlaag voor een specifieke plek

behaarde huid

hoefwand

zool straal
witte lijn

steunsel
(niet zichtbaar)



Hoefwand groeit uit de papillen van de kroonrand 

Kroonrand

Papillen



Het gaatje in het pijpje is een afdruk van de papil



Hoornpijpjes en tussenpijpjes hoorn 



Zwarte en witte hoeven hebben ongepigmenteerd en gekleurd hoorn



Hoefwand:  Ongepigmenteerde hoornpijpjes (waterlijn)
    Gepigmenteerde hoornpijpjes

epidermale 
lamellen

ongepigmenteerde
hoefwand

gepigmenteerde
hoefwand



Epidermale lamellen en dermale lamellen 

epidermale 
lamellen

dermale 
lamellen



Gepigmenteerde 
hoefwand

Ongepigmenteerde 
hoefwand

Epidermale lamellen

De hoefwand is met lamellen stevig bevestigd aan het hoefbeen

Dermale 
lamellen Hoornpijpjes



Lamellen - Verbinding tussen hoefwand en interne voet 



Witte lijn: ‘lijm’ tussen hoefwand en zool



Witte lijn: Zacht hoorn als stopverf tussen zool en hoefwand

hoefwand

zool
witte lijn



De witte lijn is NOOIT wit.  



Voorbeelden van witte lijnen



De hoornpijpjes moeten dezelfde richting hebben als de lamellen



Kneuzingen van de lamellen 



Alle hoornpijpjes de juiste lengte en richting



Volg de richting van de hoornpijpjes (ondergeschoven hiel)



Hoornpijpjes verbuigen onder druk (flare) en trekken aan de lamellen



De teen moet kort en afgerond zijn (afwikkelpunt)



Als de hoef langer wordt verschuift het afwikkelpunt naar voren



Bij hoefbevangenheid laat de lamellen verbinding los



Lange tenen kunnen de witte lijn mee naar voren trekken



Lange teen en lage/ondergeschoven hiel (negative palmar)



De hoefwand is flexibel en kan op diverse manieren vervormen



In een perfecte hoef heeft 

ELK hoornpijpje de juiste lengte  

• De hoornpijpjes verbuigen niet

• Ze behouden de juiste richting

• De lamellen ondervinden geen stress

Perfecte hoef



Door goed te bekappen kunnen vorm + verbinding herstellen



Door goed te bekappen kunnen vorm + verbinding herstellen



Door goed te bekappen kunnen vorm + verbinding herstellen



De zoolhoornpijpjes groeien vanuit de papillen van het zoolcorium 
onder het hoefbeen

Papillen



Hoefbeen

Lederhuid

Papillen

‘Levende’ zool

Zooleelt

De lagen van de zool



Gaatjes / stipjes onderop de zool zijn uiteinden van de pijpjes



Een sterke, goed aangesloten hoefwand veroorzaakt concaviteit



Steunsels groeien vanuit papillen onderop het laterale kraakbeen

Papillen

Lamellen

Lamellen van 
het steunsel



De steunsellamellen stoppen halverwege de lengte van de straal



De steunsellamellen stoppen halverwege de lengte van de straal



Steunsels bestaan ook uit gepigmenteerd en ongepigmenteerd hoorn

Gepigmenteerd

Ongepigmenteerd

Witte lijn



Functies van de steunsels:

• Vormen zijwand zijdelingse straalgroeve

• Vormen één zijde van de ‘hieldriehoek’

• Vormen een verende boog binnen de hoef 

• Onderdeel van hoefmechanisme

Functies van steunsels



• Omhoog > ingroeien in de interne voet

• Zijwaarts > Kwartierflare

• Voorwaarts > Ondergeschoven hielen

Over de zool, valse zool

Verweven met de zool

Onder de straal, langs de straal

> Kneuzingen, pijn, abcessen, hko

Wat gebeurt er met steunsels als ze overgroeien?



Lange rechtopstaande steunsels



Lange steunsels worden naar boven de hoef ingedrukt



Kwartierflare



Zoek de ‘switch back’



Steunsels moeten net als de hoefwand onderhouden worden



Einde van de steunsels: Steunselbarstje



Geen steunsel langs de voorste helft van de straal



• Hielpijn, hoge hielen, contractie, rotstraal 

• Teenlanden, diagnose HKO  

• Kwartierflare

• Gevoeligheid, niet voorwaarts zijn

• Dunne zool

• Zoolkneuzingen, abcessen 

• Verminderd hoefmechanisme 

• Onderstandig staan, lage rugpijn

Problemen veroorzaakt door steunsels:



De straal



Stralen groeien vanuit het straalkussen



Stralen groeien vanuit de gevoelige straal onder het straalkussen

Straalkussen

Dermis of gevoelige straal

Papillen

‘Levende’ straal

Straaleelt



Functies van de straal:

• Tegendruk

 • Antislip

• Schokabsorbtie

• Bescherming hoefkatrol + buigpees

• Comfort

 • Tastzin

Functies van de straal



Stralen groeien vanuit de gevoelige straal onder het straalkussen



Contractie: straalkussen wordt ingeklemd, diepere middelgroeve



Stralen vereelten, slijten of vervellen in laagjes (net als de zwilwrat)



Rotstraal = pijnlijk!



• Hiel contractie

• Verminderd hoefmechanisme

• Toonlanden

• Vervorming van de hoef

• Hoefkatrol ontsteking

Rotstraal is zo gewoon dat we het 

niet meer zien en te weinig doen!

Gevolgen van rotstraal



Streef naar perfecte stralen > de 5 sleutels 



Opbouw van deze workshop

Waarom Hoofmappen?

Punt van de Straal

Basislijn

Breedste deel van de hoef

Deel 4 - VERHOUDINGEN VAN DE HOEF

‘Centre of rotation’ 

Afwikkelpunt / teenlengte 

Voor- en achterhoeven

De hoek van de kroonrand



Hoe beter je kunt inschatten waar de 

anatomie (o.a. het hoefbeen) zich bevindt 

hoe efficienter je kunt trimmen.

• Kijken met ‘x-ray’ ogen

Waarom hoefmappen?



Een gezonde hoef weerspiegelt de vorm 

van de interne voet

• Hoefbeen bijna parallel aan de grond

• Hoek voorzijde = hoek hoefbeen

• Kroonrand in hoek van 25 - 30 graden

• Hoefgewricht midden boven de voet

De gezonde hoef weerspiegelt de vorm van de interne hoef



Verschillende systemen: van simpel tot complex



Het hoefgewricht zit boven het midden van de voet

‘Center of rotation’



Het hoefgewricht zit boven het midden van de voet



Hoefmappen is een hulpmiddel om inzicht te 

krijgen, je oog te trainen. 

• Hoefmappen bepaalt de uiterste grenzen

• Trim behoudend maar effectief

• Ga niet te veel trimmen of te vaak

Let op!



Basislijn

Afwikkelpunt

Fulcrum
Breedste deel

Punt van de straal

Eindpunt van 
de steunsels

Hieldriehoek

Punt van het 
hoefbeen 1/3

1/3

1/3

Hoofmapping stap voor stap (abc methode)



1) Bepaal de basislijn 

Waar de hoef het eerst de 
grond zou moeten raken

• Breedste deel straal
• Perioplum flapjes
• Kleurverschil
• Opmeten



Natuurlijke hielhoogte - de hoogte van de interne structuur



Eerst observeren dan meten met hielmaatje

XS  - 2 cm
S  - 2,5 cm
M  - 3 cm
L  - 3,4 cm
XL  - 3,8 cm



Meet vanaf de haarlijn boven de zijdelingse straalgroeve



Meet vanaf de haarlijn boven de zijdelingse straalgroeve



• Hielen verlagen in één keer:

 - Altijd teenlengte hierop aanpassen

• Hielen langzaam aan verlagen:

 - Stel duidelijke doelen

• Hou dan de hielen altijd op die hoogte

• Hielmaten zijn referenties, geen wetten

Hielen verlagen



2) Punt van de ‘ware’ straal

Let op:
Ook de straal kan naar 
voren getrokken zijn of 
overgroeid.

2/3

1/3



3) Einde van de steunsels, steunselbarstje

Steunsellamellen eindigen 
halverwege de lengte van 
de straal.



Markeer de scharnierlijn 
uiteinden op de witte lijn

4) Scharnierlijn, breedste deel van de hoef



 
Dit is het afwikkelpunt of 
waar de witte lijn zich zou 
willen bevinden.

Voorhoeven zijn rond 

5) Bij voorhoeven: hoefafdruk: Lengte = breedte



Trek om de hoefafdruk de 
snijlijn. Breng de teen tot 
daar terug.

Vijl schuin af van de rode 
tot de blauwe lijn (45˚) 
tussen 10 uur en 2 uur

Teenlengte bepalen



Hoofmappen



Voorbeeld voor en na trim



Voorbeeld voor en na trim



Achterhoeven zijn 
schopvorming en vaak 
iets smaller. 

Het hoefgewricht hoort 
boven het midden.

Meet met een meetlint en 
teken de schopvorm met 
de hand.

Achterhoef

1/3

1/3

1/31/2

1/2



Hoefmappen en de interne structuur



Hoefmappen en de interne structuur



Hoefmappen en de interne structuur



Driedeling: 1/3e - 1/3e - 1/3e



Hoefmappen en de interne structuur


