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Wat f�n dat je dit E-book hebt gedownload!
Voordat we de diepte ingaan over het onderwerp CPL (Chronisch
Progressief Lymfoedeem), wil ik m� graag eerst aan je voorstellen.

Ik ben Renske Smit en ik begeleid eigenaren met hun paard die fysieke en/of
mentale klachten heeft doormiddel van Manuele Lymfedrainage (MLD) en/of
holistische (revalidatie) training/lessen.

Op deze manier breng ik weer beweging in vastgelopen processen in het l�f,
patronen en gewoonten zodat het paard fysiek, mentaal en energetisch in
balans komt. 
Daarnaast geef ik met regelmaat leerzame webinars samen met m�n collega
Vera Bergme�er!

Sinds 2017 ben ik bevlogen Manuele Lymfedrainage (MLD) therapeut voor
paarden.
Nog dagel�ks laat ik m� verrassen door de kracht van het lymfesysteem en
MLD.
Zo subtiel en toch zo krachtig!

M�n twee jaar aan leer-en-werk ervaring op de operatiekamer als
'anesthesiemedewerker in opleiding' is een f�ne aanvulling. 
Door dit alles te combineren bek�k ik het paard als geheel waardoor ik
gericht kan ondersteunen, adviseren en doorsturen.

Ik hoop dat ik jou en je paard kan helpen met 
dit E-book!

Lieve groet,
Renske

L I E V E  S O K K E N P A A R D E N -
E I G E N A A R ,

Contactgegevens

renske@kuddewerk.nl
www.kuddewerk.nl
06-25377088
@kuddewerk
/kuddewerk

Regio Haarlem

https://www.instagram.com/kuddewerk/
https://www.facebook.com/kuddewerk


Als klein meisje was ik betoverd door Friese paarden. Een bezoek aan de
jaarl�kse Friese paardendag in Hoofddorp was dan ook vaste prik!
Toen ik wat ouder was, maakte ik op Terschelling van die magische
strandritten op een Fries paard, waarb� je het gevoel hebt, te zweven.

Toch kwam er uiteindel�k een heel ander type paard op m�n pad: een
quarter merrie, Lisa. Geen sok te bekennen! (; 

Voordat ik aan de opleiding tot MLD-therapeut begon, had ik nog nooit van
CPL gehoord. Eenmaal begonnen met de opleiding, maakte ik het van
dichtb� mee omdat ik een t�dje 'intern' heb gewoond b� m�n docente. Z�
had een Friese merrie met CPL. 
Van haar leerde ik over deze nare aandoening en hoe deze te verzorgen.

Heel wat jaren verder, groeit het aantal CPL-paarden binnen m�n prakt�k. 
Steeds meer mensen vinden de weg naar m� als MLD-therapeut die al
weten dat hun paard CPL heeft, maar nog alt�d vaker ontdekken we b�
'toeval' symptomen van CPL t�dens een afspraak. 

Onlangs zag ik weer eens de c�fers uit het onderzoek van Kelly de Keyser
van de KU Leuven voorb� komen: "86% van de trekpaarden >3 jaar vertoont
tekenen van CPL. De eerste zeer milde klinische tekenen kwamen al op
jonge leeft�d voor (vanaf 1 jaar)" [1].

Ik schrok er oprecht weer van! Toen dacht ik: ik ga een E-book schr�ven,
speciaal voor eigenaren met een sokkenpaard. 
M�n missie met dit E-book is dan ook om zowel paardeneigenaren die al
weten dat hun paard CPL heeft extra te informeren over wat te doen, maar
vooral ook de sokkenpaarden-eigenaar die merkt dat z�n/haar paard
b�voorbeeld vaak mok, rasp, vocht of slecht helende wondjes op de benen
heeft, bewust te maken van CPL en hoe je je paard het beste kan
ondersteunen. 

Vaak denken we dat jeuk, mok, rasp en stampen nou eenmaal hoort b�
paarden met behang, maar deze gedachte kan (en moet) echt anders!

W A A R O M ?

[1]. De Keyser, K., Janssens, S., Peeters, L. M., Gasthuys, F., Oosterlinck, M., & Buys, N. (2014). Chronic progressive lymphedema in the
Belgian draft horse in Belgium: clinical phenotyping, prevalence and risk factor analysis. Vlaams Diergeneeskundig T�dschrift, 83(3),
119–124. https://doi.org/10.21825/vdt.v83i3.16651



W A T  I S  C P L ?

 Een genetisch defect waardoor elastine in de huid progressief (dus
toenemend in ernst) zal afbreken waardoor het lymfesysteem ook kapot
gaat. Het weefsel in de benen gaat fibroseren waarb� veel collageen
wordt aangemaakt. Vocht en afvalstoffen bl�ven staan en dit zien we
uiteindel�k terug in onder andere de typische huidplooien, knobbels
(lymfocyten) en ribbels b� paarden met CPL. 
 Er ontstaat een immuunreactie op een externe trigger. Neutrofielen
(witte bloedcellen) produceren dan elastase wat elastine afbreekt
waardoor, net zoals in hypothese 1, lymfevaten kapot zal gaan en vocht
en afvalstoffen zich op zullen hopen. 

CP wattes? CPL is de afkorting van 'Chronisch Progressief Lymfeoedeem'. 
Maar wat betekenen die woorden eigenl�k?

Chronisch = slepend, langdurig 
Progressief = toenemend in ernst
Lymfeoedeem = ophoping van eiwitten en vocht

Het is een, nog, ongeneesl�ke aandoening aan de (onder)benen van
sokkenpaarden.
De aandoening komt vooral voor b� paarden met sokken zoals Trekpaarden,
Friezen, Tinkers, Clydesdales en Shires. 

Onderzoek

Er is helaas nog weinig (recent) onderzoek naar CPL gedaan. Op dit moment
z�n er twee verschillende hypothesen [2] voor het ontstaan van CPL:

1.

2.

Aan de hand van hypothese 2, wordt er op dit moment onderzoek gedaan
[2] naar wat de externe triggers kunnen z�n. Hierb� l�ken m�ten, Chorioptes
bovis, een hele grote rol te spelen en behandeling daarvan is dus zeer
belangr�k om een paard met CPL te stabiliseren. 
Veel behang creëert f�ne omstandigheden voor infecties en m�ten! 

Progressief verloop 

B� de afbraak van elastine komt desmosine vr�. 
Desmosine is een aminozuur dat in elastine gevonden wordt en elasticiteit
aan het weefsel geeft. Wanneer elastine kapot gaat, komt desmosine vr� dat  
gemeten kan worden in de urine. 

[2]. ikwashier.live, & Brys, M. (2021, 16 december). CPL b� trekpaarden en koudbloedras -3- voor professionals - Marieke Brys -
Beginnen met erfgoed 343. YouTube. Geraadpleegd op 9 april 2022, van https://www.youtube.com/watch?
v=YOSBwOi3Sys&feature=youtu.be



Op dit moment worden er testen gedaan [2] om paarden (vroegt�dig) al te
kunnen diagnostiseren door gebruik te maken van een urinetest waarb�
desmosine als marker dient. Op deze manier is palpatie (met de handen
voelen) niet meer de enige manier waarop CPL gediagnostiseerd kan
worden. 

Ook het lymfesysteem is (letterl�k) nauw verbonden aan elastine. Elastine zit
namel�k met kleine verbindingen aan lymfevaatjes. Waneer het paard
beweegt, beweegt elastine ook waardoor lymfevaten vocht op kunnen
nemen. 
Wanneer er geen/minder elastine meer aanwezig is, verdw�nt hiermee ook
steeds meer de opname door het lymfesysteem en vindt er dus steeds
minder afvoer van onder andere vocht en afvalstoffen plaats. Hierdoor
bl�ven vocht en afvalstoffen achter en ontstaat er uiteindel�k bindweefsel
waardoor de benen dikker worden wat op den duur de typische CPL
symptomen geeft. 
Dit verklaart ook waarom het een progressieve aandoening is: het
lymfesysteem kan steeds minder afvoeren door een tekort aan elastine in de
huid. 

Nog voordat w� de uitwendige, eerste, symptomen van CPL met het blote
oog kunnen zien, speelt er zich dus al van alles af binnenin het weefsel!

Genetisch

Omdat CPL een aandoening is die specifiek voorkomt b� sokkenpaarden, is
er b� eerder onderzoek vanuit gegaan dat het daarom een genetische
aandoening is. Dit l�kt ook aannemel�k omdat meerdere rassen met veel
behang aanleg hebben voor het ontwikkelen van CPL. De oorsprong hiervan
kan gevonden worden doordat het Belgisch Trekpaard een groot
exportproduct was van België [2]. Uiteindel�k z�n de genen van de
Belgische trekpaarden ook in veel andere koudbloed-rassen terecht
gekomen waardoor CPL nu ook b� andere sokkenpaarden-rassen gezien
wordt. 

Toch bl�kt [2], dat de ernst van de symptomen b� de hengst niet per se
overeenkomt met de mate van CPL van z�n nakomelingen. Dus: als de
hengst zeer ernstige CPL heeft, hoeft dat niet te betekenen dat z�n
nakomelingen ook zeer ernstige CPL ontwikkelen en vice versa. 

Al met al is er dus nog veel meer onderzoek nodig naar CPL!



Gestagneerde eiwitten 

Paarden met CPL hebben last van lymfoedeem: een ophoping van vocht én
eiwitten. 
Het lichaam probeert de eiwitten af te voeren door onder andere het
verhogen van de lymfestroom. Maar wanneer het aangedane lymfesysteem,
van een paard met CPL, niet (voldoende) af kan voeren, bl�ven vocht en
eiwitten staan in het weefsel. 
In het begin is het oedeem nog indrukbaar (pitting), maar hoe langer het
oedeem bl�ft bestaan, hoe harder en p�nl�ker het wordt! 

Dat komt omdat de eiwitten die achterbl�ven naar verloop van t�d worden
omgezet in fibroseweefsel door fibroblasten. Zo ontstaan er als het ware
'dammetjes' in het weefsel. 
Op den duur is het weefsel dan ook niet meer in te drukken (non-pitting)
waardoor lymfevaten en -kleppen in dat gebied ook beschadigd raken en
beland je in een vicieuze cirkel. 

Omdat een lymfoedeem eiwitr�k is, is het een goede bodem voor bacteriën.
Doordat de huid en het weefsel al z�n aangedaan, staan we eigenl�k al met
1-0 achter wat betreft herstel. 
Infecties zorgen uiteindel�k dan ook voor een toename van fibrose.

Zwaartekracht 

In een gezond paardenbeen vormen huid en het onderhuids bindweefsel als
het ware een eigen 'steunkous'. Dat is ook nodig want de lymfe moet in de
benen naar boven worden gestuwd, tegen de zwaartekracht in. 

B� paarden met CPL werkt de steunkous niet goed meer, h� is uitgelubberd.
Het wordt dus steeds moeil�ker om tegen de zwaartekracht in te werken.
Daarom z�n gezonde hoeven en beweging van groot belang voor een paard
(met CPL). 



H O E  Z I E T  C P L  E R U I T ?
Het verraderl�ke van CPL is, is dat je het vaak niet direct ziet omdat het
verstopt zit onder die mooie sokken. 
Zoals je ook hebt kunnen lezen in het hoofdstuk 'Wat is CPL?', speelt er zich
al van alles af onder de huid, zonder dat we het kunnen zien. 

Wanneer het paard z�n sokken nog heeft, wordt CPL vaak pas in een
ver(der) gevorderd stadium ontdekt, soms pas wanneer er kreupelheden
ontstaan of de benen beginnen te stinken door b�voorbeeld maden en/of
infecties.
En dat is jammer, want juist in de beginfase is de grootste kans op
stabilisatie. Harde rimpels en huidplooien verdw�nen niet meer (helemaal). 
 
Graag neem ik je mee in één van de casussen uit m�n prakt�k. Dit paard
kreeg ik met sokken gepresenteerd. T�dens de intake bespraken we onder
andere de blessures van dit paard waarvoor naar de kliniek is gegaan.

Weinig b�zonders te zien zo op het eerste oog, toch?



Maar voor het onderzoek, van de blessure van dit paard, in de kliniek moest
het been geschoren worden. 

Van dit been is ook een röntgenfoto gemaakt. 



Ook als je geen dierenarts bent, kan je zien dat dit anders is dan 'normaal'.
Toch zei de dierenarts er niks over. Ook niet toen de eigenaresse zei: "Wat
zien z'n benen er gek uit".  Ze werd naar huis gestuurd met advies over een
blessure (die je wellicht ook ziet in de röntgenfoto), maar niks over de
plooien die zichtbaar waren. 

Op de röntgenfoto kan je zien hoe ver de plooien al 'in' het been zitten. Je
kan je dan misschien ook voorstellen dat paarden met dit stadium van CPL
een bewegingsbeperking en p�n hiervan kunnen ondervinden.

Gelukkig ging de eigenaresse zelf op zoek en las ze iets over CPL en z�n we
begonnen met het aanpassen van onder andere de voeding en het
toepassen van Manuele Lymfedrainage (MLD). 

Maar CPL hoeft er niet direct zo uit te zien. 
Hieronder zie je foto's van andere paarden met CPL in verschillende stadia.



CPL Scoring Tabel

Klasse Stadium PlekSymptomen

AA
 
 
 

A
 
 
 

B
 
 
 

C
 
 
 

D

Perfect
 
 
 

Mild
 
 
 

Matig
 
 
 

Ernstig
 
 
 

Extreem

Geen. Normale diameter, geen
zwelling, soepele huid en haren

N.v.t
 
 
 

Onder
kogel

 
 

Tot op
kogel

 
 

Voorbij
kogel

 
 

Zie 'C'

1-2 plooien in de kootholte, soms
lichte huidverdikking, schilfers.

>2 plooien in de kootholte, matig
harde zwelling,  schilfers, soms

wonden en knobbels.

Voor/achter huidplooien, harde
zwelling, wonden, schilfers,

knobbels. Lichte bewegingshinder.

Huidplooien en knobbels op het
hele been. Wonden, schilfers,

bloed, stank. Sterke
bewegingshinder.

Omdat CPL een progressieve aandoening is, en dus met de t�d verergert, is
het f�n om in beeld te brengen in welk stadium het paard zich bevindt. Een
handig hulpmiddel is de CPL Scoring Tabel [1].
Hier heb ik een beknoptere variant van gemaakt die je hieronder ziet. 

Interessant om te doen voor jou als sokkenpaarden-eigenaar: onderzoek de
benen van je sokkenpaard mét de sokken eraan en k�k of je kan ontdekken
in welk stadium jouw paard zich bevindt. 
Scheer vervolgens de sokken eraf en k�k of de uitkomst overeenkomt. 



HET LYMFESYSTEEM IS AFHANKEL�K VAN
BEWEGING. ZORG DAAROM DAT JE PAARD
ZOVEEL MOGEL�K (VR�E) BEWEGING HEEFT
ZODAT HET HOEFMECHANISME HAAR WERK

KAN DOEN WAARDOOR OOK HET
LYMFESYSTEEM GESTIMULEERD WORDT EN ER
MEER AFVOER VAN VOCHT EN AFVALSTOFFEN

PLAATS KAN VINDEN. 
 

STILSTAAN/WEINIG BEWEGEN IS FUNEST
VOOR EEN PAARD (MET CPL)!

HOE JAMMER OOK: DE ENIGE MANIER OM
ERACHTER TE KOMEN WAT ER

DAADWERKEL�K ONDER DE SOKKEN ZIT, IS
DOOR ZE ERAF TE HALEN. OOK KAN JE OP
DEZE MANIER DE BENEN HET BEST IN DE

GATEN HOUDEN EN VERZORGEN.
LET OP DAT JE VOORZICHTIG SCHEERT EN

GEEN EXTRA WONDJES MAAKT.

NU JE WEET WAT ER GAANDE IS ONDER DE
SOKKEN, KAN JE LOKAAL EN GERICHT WONDJES,
PLOOIEN, KLOVEN EN RIMPELS VERZORGEN MET

PRODUCTEN DIE DE HUID ONDERSTEUNEN. 
 

ZOEK HIERIN NAAR PRODUCTEN MET
OPBOUWENDE STOFFEN EN GEZONDE

DRAGERS.
HOUD DE BENEN SCHOON EN DROOG.

OMDAT M�TEN EEN BELANGR�KE ROL L�KEN TE
SPELEN IN HET ONTSTAAN/VERERGEREN VAN
CPL, MOET JE M�TINFECTIES ZOVEEL MOGEL�K

VOORKOMEN EN/OF BEHANDELEN. PROBEER DIT
ZO NATUURL�K MOGEL�K TE DOEN, AL ONTKOM

JE SOMS NIET AAN EEN CHEMISCHE AANPAK. 
 

VERGEET OOK NOOIT DE EVENTUEEL ANDERE
JEUKENDE/STAMPENDE PAARDEN IN DE BUURT

VAN JOUW PAARD MEE TE BEHANDELEN EN
WAS DE SPULLEN VAN JOU EN JE PAARD

GRONDIG! 

 PROBLEMEN IN DE BENEN KUNNEN VOOR EEN
VERSTOORDE HOEFGROEI ZORGEN.

DAARNAAST KAN HET OOK ZO Z�N DAT ALS JE
PAARD LAST HEEFT DE BENEN, HET

ZEER DOET OM VOETEN OP TE TILLEN VOOR DE
BEKAPPER.

BELANGR�K IS OM JE PAARD REGELMATIG TE
LATEN BEKAPPEN (IN IEDER GEVAL IEDERE 6

WEKEN) OM JE PAARD HIERIN TE
ONDERSTEUNEN. DAARNAAST Z�N GEZONDE

HOEVEN NODIG
VOOR EEN GOED WERKEND HOEFMECHANISME

EN DUS EEN ACTIEF LYMFESYSTEEM.

SCHEREN

HUID

MIJTEN

BEWEGEN

HOEVEN

J E  S O K K E N P A A R D  H E L P E N



I N T E R V E N T I E S

TAPEN
Na een MLD-behandeling kan er lymfetape aangelegd
worden. Deze tape wordt met een speciale techniek
aangelegd waardoor er drukverschillen ontstaan. Op
deze manier zorgt lymfetape voor een 'micromassage',
een verlenging van de MLD-behandeling. Tapen
ondersteunt vaak heel erg goed in het afvoeren van het
opgehoopt vocht en eiwitten. 

MLD
Een zachte massagetechniek die het lymfesysteem
stimuleert. Vocht, eiwitten en afvalstoffen worden

sneller afgevoerd en het heeft een positieve invloed op
het immuunsysteem. Je leest er meer over in het

hoofdstuk 'Manuele Lymfedrainage (MLD)'!

VLIEGENWERING
In de zomer kan je je paard helpen door gebruik te
maken van vliegenwering zodat vliegen en maden
minder/geen kans hebben om b� open plekken en

plooien in de buurt te komen. 
Voorlopig zal je daar als eigenaar creatief in moeten z�n,
want vliegenwering voor benen in deze formaten z�n er

momenteel nog niet. Wel wordt er op dit moment
onderzoek gedaan door de 'Big horseshop' naar

maatvoering voor de zware rassen.

Naast de stappen die je kan zetten van de vorige pagina, geef ik je hieronder
graag nog een aantal interventies mee. Belangr�k om je er van bewust van
te z�n dat het managen van een CPL paard nooit maar één actie is. Het is én,
én. 

RÖNTGEN
Hoe ernstig de plooien al naar binnen z�n 'geslagen',
kan behoorl�k vertekenen zo op het blote oog. Wil je
weten wat de ernst van de CPL is b� jouw paard? Dan
kan je er voor kiezen om röntgenfoto's te laten maken.
Wellicht geeft het duidel�kheid waarom je paard
b�voorbeeld kreupelheid vertoont. 



Omdat voeding een g-i-g-a-n-t-i-s-c-h-e rol speelt in het management voor
een paard met CPL, speciaal een hoofdstuk om je te informeren en te helpen
de eerste stappen te zetten op weg naar gezonde darmen. 
Dit hoofdstuk heb ik geschreven met hulp van m�n collega Marjan Cornelis.

PH-waarde

Net zoals w� mensen, is het voor paarden ook belangr�k om de juiste PH-
waarde in hun l�f te hebben. De PH-waarde is de zuurgraad van het lichaam
waarb�, wanneer binnen de marges, biochemische processen in het lichaam
optimaal verlopen. 

De waarde hiervan is per orgaan wat anders. De huid, maag en het bloed
hebben b�voorbeeld net een wat andere PH-waarde. 
Wanneer de PH-waarde afw�kt, gaat een l�f dit compenseren. Als het l�f te
zuur is (lage PH), zal het basische voorraden aanspreken. B�voorbeeld uit
botten en spieren. 
Het paardenl�f is niet gemaakt om telkens te compenseren, dus op den duur
kr�gt je paard hier last van.

Verzuring 

Als je k�kt naar wat paarden van oorsprong eten, z�n dat vooral takjes,
grassen, bladeren, stengels en planten. Dit z�n basische 'producten'.
Hoewel het paard wel wat geëvolueerd is door de jaren heen, is het
sp�sverteringsstelsel van onze gedomesticeerde paarden hetzelfde als van 
 wilde paarden, van duizenden jaren geleden.
Ook trokken paarden rond en scharrelden zo gedurende de dag hun voedsel
b� elkaar, ze aten 'hapje-stapje'. De maag van paarden is hier ook op
ingericht, h� is namel�k relatief klein en door het vele kauwen wordt er
continue speeksel aangemaakt wat een bufferende werking heeft op het
zuur uit de maag. Ook hieraan is niks veranderd door de jaren heen. 

Het management van het overgrote deel van de paarden nu, is flink anders.
W� geven: voordroog hooi/kuil, brok en muesli met granen, krachtvoer en
snoepjes boordevol zetmeel en suiker, vragen intensieve arbeid, voeren in
grote hoeveelheden en nog vaak met lange tussenpozen, houden paarden in
stallen terw�l de 'oerbehoeften' onveranderd z�n. 
Wist je dat dit allemaal factoren z�n die het paardenl�f verzuren?

V O E D I N G

https://www.marjancornelis.nl/


Voor paarden met CPL is een verstoorde zuurgraad in de darmen, door
b�voorbeeld stress en onhandige voeding, nog extra vervelend omdat dit
hen nog aantrekkel�ker kan maken voor m�ten. 
Een juiste pH in de darmen zorgt ervoor dat de stofwisseling goed kan
verlopen, dat voedingsstoffen opgenomen kunnen worden en enkele
vitamines worden aangemaakt in de darmen. Wanneer de PH in de darmen
niet oké is, gaat dit proces niet zoals gewenst en zal het paard deze
voedingsstoffen mislopen.

Hooi

Van hooi z�n we vaak afhankel�k van de stalhouder. Als er te weinig
opslagruimte is om onverpakt hooi op te slaan, bl�ft er voordroog (-kuil)
over. 
Het is sterk aanbevolen om te k�ken naar mogel�kheden om kwalitatief 
 onverpakt hooi aan te bieden. Zeker voor paarden met CPL is de noodzaak
van een gezonde darmflora uiterst belangr�k omdat het beeld
verergert/onvoldoende stabiliseert b� ruwvoer wat het paard verzuurt.  

Ruwvoer

Het aanbieden van voldoende ruwvoer is belangr�k. 
Langdurig kauwen werkt namel�k cortisol verlagend en remt stress b�
paarden.
Paarden hebben veel baat b� urenlang hooi/ruwvoer eten. In de maag van
een paard wordt namel�k 24 uur per dag maagzuur geproduceerd.
Een paard zou in principe niet langer dan 3 uur zonder ruwvoer moeten
staan. Het zuur in de maag verandert namel�k alleen door aanmaak van
speeksel (t�dens het eten). Ruwvoer eten is hiervoor noodzakel�k. 

Ruwvoer kan je breed zien, hooi is niet het enige ruwvoer dat er bestaat. Je
kan dan b�voorbeeld denken aan gras, esparcette, timothee en knagen aan
takken, bladeren en planten. 

Granen en suiker

Granen worden in een paardenlichaam omgezet in koolhydraten en die
worden omgezet in zetmeel.
Wanneer een paard niet enorm veel energie hoeft te leveren (t�dens
werk/training), dan wordt dit omgezet in suikers. Ook suikers hebben een
'verzurend' effect op het paardenlichaam. 



Van oorsprong leverden de 'zware' rassen ook urenlang intensief werk
waardoor granen en suikers een ander effect op het lichaam hadden dan op
de paarden van nu. 

Het is dan ook verstandig om het eten wat je je paard voert eens grondig
onder de loep te nemen, ook al (of misschien wel juist...) staan er op de
verpakking dingen als: "laag in suikers", "geen toegevoegde suikers en
melasse".
Koudbloeden z�n sobere rassen en omdat een gezonde darmflora extreem
belangr�k voor hen is, is het schrappen van granen en suikers sterk aan te
raden. 

Suppleren

Toch hebben paarden met CPL wel behoefte aan specifieke extra
(voedings)stoffen. 
Een incompleet l�stje waar je aan kan denken is: zwavel, MSM, zink, en
vitamine D. 

Ga hier echter niet zomaar zelf mee experimenteren! Elke fase van CPL
vraagt om een andere aanpak, er moet gekeken worden of het paard een
stof op kan nemen en hier is ieder paard dus uniek in. Daarnaast z�n er heel
veel supplementen verkr�gbaar. De ene beter dan de andere. Ook de vorm
van de stof speelt een grote rol. Het ene zink is het andere zink niet!

Wil je de voeding van je paard optimaal hebben? Neem dan een
(orthomoleculair)voedingsspecialist, zoals Marjan, in de arm! 



Het lymfesysteem is al even voorb� gekomen eerder in dit E-book. In dit
hoofdstuk zullen we dieper ingaan op dit prachtige, en nog onbekende
systeem, en waarom dit systeem zo belangr�k is (voor paarden met CPL).

Functie van het lymfesysteem 

Het lymfesysteem kun je zien als de grote afvalvervoerder en zuiveraar van
het lichaam en is betrokken b� heel veel processen en orgaansystemen in
het lichaam. Daarnaast speelt het een belangr�ke rol b� het immuunsysteem.

Stoffen zoals eiwitten, rode bloedcellen, lange vetzuur ketens en afvalstoffen
worden door het lymfesysteem vervoerd naar lymfeklieren en vervolgens
wordt de gezuiverde lymfe weer teruggegeven aan de bloedbaan.
Je kan je misschien voorstellen dat wanneer het lymfesysteem niet optimaal
kan werken, er problemen kunnen ontstaan in onder andere de afvoer van
afvalstoffen en vocht.

Hier hebben dus niet alleen paarden met CPL last van, maar ook wanneer je
paard b�voorbeeld stalbenen, einschuss of trage wondgenezing heeft, kan
er sprake z�n van een overbelast lymfesysteem. 
Problemen in het transport van lymfevocht kunnen ontstaan door een
trauma, genetische aanleg, weinig beweging, verkeerde voeding of stress.

Bloed vs lymfe

Het bloedvatensysteem is ons allen welbekend. Het lymfesysteem
daarentegen is dat veel minder. 
Maar wist je dat het lymfesysteem parallel loopt aan het bloedvatensysteem
en ze een nauwe samenwerking hebben?

Toch z�n ze beiden ook heel verschillend: 

Bloed Lymfe

Rood Helder

Hart als pomp Afhankel�k van beweging

Stroomt snel Stroomt langzaam

H E T  L Y M F E S Y S T E E M



Waar zit het lymfesysteem?

Wist je dat het lymfevatensysteem veel dichterb� is dan je misschien denkt?
De oppervlakkige lymfevaten zitten namel�k heel dicht onder de huid. Elke
keer wanneer j� je paard aanraakt, raak je ook de oppervlakkige lymfevaten
aan! 

Het lymfesysteem loopt niet zomaar door het l�f, er zit een bepaalde
structuur in. De huid is verdeeld in 7 huidsegmenten en elk segment heeft
haar eigen 'afvoerpunt' waar veel lymfeknopen zitten.

Uiteindel�k wordt de lymfe verzameld en stroomt het richting de terminus:
het punt voor het schouderblad. Hier wordt de gezuiverde lymfe
teruggegeven aan de bloedbaan.
Je zou denken dat de linker en de rechter helft van het paard afvoert in de
linker of rechter terminus, maar er is een b�zonderheid: de hele linker kant
van het paard voert af in de linker terminus, maar óók het rechter deel van
de achterhand gaat daarheen. Lymfe uit het rechter achterbeen heeft dus
een lange weg te gaan! 

Dieper in het lichaam vind je ook delen van het lymfesysteem. B�voorbeeld
b� de darmen en rond gewrichten. 

Terminus



Remmende en stimulerende factoren 

Het lymfesysteem is een gevoelig systeem. Er z�n verschillende factoren die
een remmend of stimulerend effect hebben op het lymfesysteem:

Remmen Stimuleren

Kou, afspuiten Warmte

Stress Rust

Knellende dingen op de huid 'Vr�e' vacht

Stil staan Bewegen

Oppervlakkige ademhaling Diepe buikademhaling

P�n Manuele Lymfedrainage (MLD)

Je hebt als paardeneigenaar dus best veel invloed op het lymfesysteem van
je paard! 
Denk b�voorbeeld aan singels, dekens, afspuiten met koud water, (te) weinig
vr�e bewegingsruimte en (te) veel mentale/fysieke/emotionele stress.

Herstellen

Het lymfesysteem speelt een belangr�ke rol in de vochthuishouding in het l�f
van je paard, maar ook in herstel- en genezingsprocessen. 

Zoals je al hebt kunnen lezen, is het lymfesysteem aangetast b� paarden met
CPL. Daarom is het belangr�k om het lymfesysteem, waar het nog wél goed
werkt, extra te stimuleren. 

Wanneer je op t�d de eerste signalen van CPL herkent, kan je je paard
gericht helpen met het afvoeren van vocht en afvalstoffen om zoveel
mogel�k de CPL de stabiliseren, het progressieve verloop minder snel te
laten verlopen. 

Eén van de manieren om het lymfesysteem van je paard te stimuleren is
doormiddel van Manuele Lymfedrainage (MLD). Je leest er meer over in het
volgende hoofdstuk!



MLD (Manuele Lymfedrainage) is één van de meest oppervlakkige
massagetechnieken. Daardoor l�kt het soms alsof er weinig gebeurt t�dens
een MLD-behandeling. 
Daar is een reden voor: het lymfesysteem is een gevoelig systeem. B� teveel
druk schieten lymfevaten in de stress en bereik je het tegenovergestelde
resultaat.

Omdat het lymfesysteem een rol speelt in veel orgaanprocessen in het l�f, is
MLD breed inzetbaar. Lees hier waar MLD b� ingezet kan worden.

Wat doet MLD?

MLD is zo'n zachte massagetechniek dat veel paarden het als rustgevend
ervaren. Dat is mooi, want hierdoor kan het paard in de 'lymfemodus', de
parasympatische kant van het zenuwstelsel, zakken. 
Dit deel van het zenuwstelsel is verantwoordel�k voor opbouw, rust en
herstel. 

Je kan de werking van Manuele Lymfedrainage (MLD) beschr�ven als: 
- MLD verhoogt de afvoer van afvalstoffen en vocht (soms tot wel 75%!)
- MLD ondersteunt het afweermechanisme van het lymfesysteem 
- MLD kan p�nstillend werken
- MLD verbetert herstel 

Stress

Zoals je hebt kunnen lezen, remt stress het lymfesysteem. 
Koudbloeden hebben vaak het imago dat ze koelbloedig z�n. Toch is vaak
het tegenovergestelde waar. Vaak z�n z� juist meester in 'stille' stress. Je
moet héél goed k�ken en voelen of het paard daadwerkel�k geen stress
ervaart op fysiek, emotioneel en/of energetisch vlak. 

Omdat stress een negatief effect heeft op onder andere (biochemische)
processen in het l�f en het vermogen om te herstellen, is belangr�k dat het
paard geholpen wordt om te ontspannen. Hier kan MLD mooi b�
ondersteunen. 

M A N U E L E
L Y M F E D R A I N A G E  ( M L D )

https://www.kuddewerk.nl/manuele-lymfe-drainage


MLD & CPL

M�n ervaring is dat MLD inzetten b� CPL, zeker in de begin stadia, heel erg
zinvol is: benen worden vaak slanker, de huid kan zich gaan herstellen en
rimpels/plooien kunnen zachter worden. En daarnaast vinden de meeste
paarden het gewoon heel f�n om te ontvangen. 

CPL oplossen met MLD kan helaas niet, maar het kan zeker een een grote
b�drage leveren om het progressieve verloop te vertragen! 
Vaak zien we t�dens een MLD&CPL-trajcet de CPL Scoring Tabel
verbeteren!



N A W O O R D
Graag wil ik je bedanken voor het lezen van dit E-book! Ik hoop dat je iets
hebt aan de tips en informatie die ik je gegeven heb en zo je paard weer een
stukje verder op weg kan helpen. 

Ook wil ik alle lieve paardeneigenaren bedanken waarvan ik foto's tot m�n
beschikking heb gekregen om aan dit E-book toe te voegen én m�n collega's
Marjan Cornelis (hoofdstuk voeding) en Annemar�n Laan voor hun feedback
en 'kritische' oog!

Vind je het f�n als ik met je meek�k/-denk of wil je graag een MLD-
behandeling voor je paard? Dat kan (als je in de buurt van Haarlem woont)!
Stuur m� dan een mailtje via het contactformulier op m�n website of naar
renske@kuddewerk.nl, ik help jou en je paard graag! 

Wie weet tot binnenkort!

Renske

http://www.kuddewerk.nl/


B R O N N E N  ( A - Z )
Annemar�n Laan (Osteopaat voor paarden en humaan fysio- en MLD-

therapeut)

Ariane en Berber Hoogkamer (leerboek voor de manuele lymfedrainage)

Blauwe Hengst (Opleidingscentrum voor MLD voor paarden en natuurl�ke

voeding)

Dirk Berens von Rautenfeld (Manuelle Lymphdrainage beim Pferd)

H.P.M Verdonk (Oedeem en oedeemtherapie)

Marieke Brys (Dierenarts in opleiding, België)

Marjan Cornelis (Voedingsadvies en lymfedrainage voor paarden)

Paard in Lymfeland (Manuele lymfedrainage (MLD), bewegingstherapie,

huidverzorging en compressietherapie)

http://www.kuddewerk.nl/
http://www.kuddewerk.nl/
http://www.kuddewerk.nl/
http://www.kuddewerk.nl/
http://www.kuddewerk.nl/
http://www.kuddewerk.nl/


D I S C L A I M E R / C O P Y R I G H T

Alle rechten voorbehouden. Tenz� anders vermeld berusten alle rechten op
informatie (tekst, foto, etc) die u in dit E-book aantreft b� KuddeWerk
(Renske Smit).

NB: Renske Smit is geen dierenarts en stelt geen diagnoses.
Tw�felt u of het goed gaat met uw paard of is er spoed? Schakel alt�d een
dierenarts in.

Het E-book is met uiterste zorg en nauwkeurigheid samengesteld. 
De schr�ver is niet aansprakel�k voor eventuele schade als gevolg van
onjuist uitgevoerde adviezen en/of technieken of onduidel�k-, onjuist- en
onvolkomenheden in dit E-book
De gebruiker is zelf aansprakel�k wanneer gebruik gemaakt wordt van deze
uitgave. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke w�ze ook,
zonder voorafgaande schriftel�ke toestemming van de uitgever. 

Uitgave april 2022

www.kuddewerk.nl
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