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Onbekend maakt onbemind

lIassages voor topsporters zijn algemeen aanvaard. Spreek je over het masseren van sportpaarden, dan
tiikt de meerderheid vreemd op. Het zorgt voor onbegrip bij osteopaat en Jack Meagher massagespecialist
Ingrid De Boelpaep. Een paard bestaat uit zestig procent spieren. Heel wat rijtechnische problemen zijn te
ijten aan spierpijn. De ene massage is natuurlijk de andere niet; de Jack Meagher methode is een vorm
1 diepe
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Ingrid De Boelpaep is
een gedreven vrouw uit
Steenhuffel, die dieren
altijd heeft aanbeden
en veel van haar tijd
aan reizen besteedde. De
link is gauw gelegd. "Ik
werd gefascineerd door
osteopathie en omdat ik
reeds een universitair
wetenschappelijk diploma
had, kon ik mij inschrijven
voor de driejarige cursus paardenen hondenosteopathie aan het ICREO
(International Collegefor Research on Equine Osteopathy)
in Duitsland, waar ik ook mijn diploma behaald heb." Om
paarden met spierproblemen nog beter te kunnen helpen, is
Ingrid in 2011 in Amsterdam nog een cursus Jack Meagher
massage gaan volgen. "Ik was gepassioneerd door de
holistische aanpak van lichamelijke problemen. Ik heb
verschillende massagetechnieken overwogen, maar de
JM-techniek trok meteen mijn aandacht omwille van de
efficiënte manier van werken. Ik werd toegelaten dankzij
mijn osteopathische achtergrond. De opleiding duurde een
schooljaar. Het begon met twee weken theorie. De spieren
worden uiteraard verondersteld al bekend te zijn. Nadien
werd gevraagd de theorie toe te passen in de praktijk. Op
verschillende momenten werden we geëvalueerd en bijgestuurd. De essentie van deze techniek is de cruciale punten
op het lichaam accuraat te kunnen bepalen. In juni was er
tot slot het examen.' De opdracht: hoe meer punten je op het
lichaam correct aanwijst, hoe meer punten op het rapport!
Om te slagen voor het examen mag je maximaal twee punten
missen. En zo werd Ingrid De Boelpaep de enige actieve
JM-masseuse in België!
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Jack Meagher versus osteopathie en
klassieke sportmassage
Waarin zit nu juist het onderscheid tussen Jack Meagher en
traditionele osteopathie? Het wezenlijke verschil: osteopathie
is geen massage. Wat ze gemeen hebben is dat zowel osteopathie als massage ontspanning geven op de spieren. De
manier waarop is verschillend. Osteopathie concentreert
zich op de wervelkolom, die een invloed heeft op het ganse
zenuwstelsel dankzij het ruqqenmerq. Neem nu een mankend
paard. Dit symptoom wijst meestal op een probleem in de
wervelkolom. In dat geval kan osteopathie uitkomst bieden.
Een aanvullende massage is echter aangewezen. Door de rug
osteopathisch te behandelen, creëer je ook ontspanning in de
spieren gelijk waar op het lichaam. Het biedt voor heel wat
problemen een zachtere en tragere oplossing. Osteopathie
gaat ervan uit dat de basis van vele problemen. op te sporen
is in de wervelkolom. Maar zit het probleem echt lokaal in
stijve spieren, bijvoorbeeld in de schouder of ter hoogte van
de schoft, dan gaat Ingrid meestal ooer op JM-massage, die
directer en dus pijnlijker is. Het resultaat is veel sneller
zichtbaar. De uxiarheid ligt wellicht erçens in het midden.
Vaak begint Ingrid met osteopathisch behandelen en gaat ze
daarbooenop nog masseren. Het combineren van beide

technieken zou je kunnen omschrijven als de sleutel tot
succes bij Ingrid De Boelpaep.
En dan is er natuurlijk nog een wezenlijk oerschil tussen de
JM-massage en het traditioneel masseTen. Door dieptedruk
werkt JM volgens Ingrid veel beter in. Bij gewone massage
gaat men de volledige spier proberen ontspannen, wat het
probleem niet altijd uit de weg helpt. Bij JM gaat Ingrid net
als bij klassieke massagesfricties
en compressies toepassen. Bij een frictie gaat ze met de vingers peuteren op een

lnqrid oefent diepe d
met het lichaam op de
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bepaald punt. Bij een compressie gebruikt ze de volledige
handpalm. Andere technieken uit de traditionele massage
zien we niet terug bij JM, aangezien het probleem uit de
wereld geholpen wordt via de diepe drukmethode.
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