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Van de redacteur...
Lieve leden,

Ethologie, oftewel gedragsleer, 
is een belangrijk vakgebied waar 
paardenliefhebbers veel kennis 
uit kunnen halen. We komen veel 
in aanraking met uit dagend of 
afwijkend gedrag van paarden. Neem 
bijvoorbeeld de waarschuwing 
‘nooit achter een paard gaan 
staan, hij kan trappen!’, die bij 
veel mensen met de paplepel is 
ingegoten. 

Gelukkig zullen de meeste paarden 
je niet zomaar trappen, bijten, 
aanvallen of over je heen rennen. 
Desalniettemin kunnen bepaalde 
paarden zich heel gevaarlijk ge
dragen en zo een serieus risico 
voor onze veiligheid vormen. Wat 
is de verklaring voor dit gedrag en 
nog belangrijker, hoe kun je het 
oplossen? Niet alleen gevaarlijke 
gedragingen trekken onze aan
dacht, maar ook afwijkende gedrags 
patronen vallen op. Wat dacht je 
bijvoorbeeld van dat ene paard 
dat altijd aan het weven is of niet 
kan stoppen met luchtzuigen? Niet 
helemaal normaal natuurlijk, maar 
wat moeten we hier dan mee?

Door meer kennis in acht te nemen 
over natuurlijk gedrag, kun je het 
als dierenarts herkennen als een 
paard abnormaal gedrag vertoont. 
Dit kun je dan wellicht herleiden 
naar fysiek ongemak of verkeerde 
huisvesting, wat je dan vervolgens 
kunt proberen te verhelpen. Kennis 
van het gedrag kan je ook helpen 
met het inschatten van situaties, 
om zo je eigen veiligheid weer te 

waarborgen. Al met al is gedrag dus 
best eens de moeite waard om je in 
te verdiepen!

Wellicht maakt de relevantie van 
het onderwerp ´gedrag´ deze 
VHierVoeter interessant om in te 
duiken en kun je er het einde van 
het studiejaar mee vieren.

Ik wens iedereen een fijne zomer 
en hoop dat iedereen weer genoeg 
energie kan bijtanken voor volgend 
jaar, ondanks dat vakanties en 
festivals even uit het zicht zijn!

Met veterinaire hippische groet,

Suzan Büchli
h.t. Redacteur der Veterinaire 
Hippische Vereniging
Bestuur 20192020  “Arion” 
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Van de voorzitter...

Het studiejaar is alweer op 
haar einde! Vakken zijn online 
afgerond en de stationstoets waar 
menig student nachtmerries van 
kreeg is… geschrapt! Gelukkig zijn 
corona   maatregelen ondertussen 
ver    soepelt en hebben we weer 
meer be wegingsruimte gekregen. 
Deson  danks is het de vraag hoe 
het er na de zomer uit gaat zien. 
Hoe moet het met de introductie? 
En de activiteiten van de VHiVer 
en andere studieverenigingen? En 
het onder wijs? Fingers crossed… 

Ondanks de maatregelen die 
nog steeds ons studentenleven 
bepalen, gaat het leven gewoon 
door en zo gelukkig ook onze 
VHierVoeter. Hopelijk kan je 
nog aan de sleur ontsnappen 
door lekker naar de paarden 
gedaan. Maar... paarden kunnen 
uiterst raar of vervelend gedrag 
vertonen, waar we op het eerste 
gezicht niks van begrijpen! In 
deze VHierVoeter met als thema
´Gedrag´ kun je meer lezen over 
ingewikkeld paardengedrag, waar 
 onder pijn en stereotypiën. 

De VHiVer gaat gewoon door en 
probeert zoveel mogelijk online 
voor jullie te organiseren. Zo was
laatst onze HLV en zijn de 
fokkerij, veterinaire en sport
commissie gewisseld. De nieuwe 
commissieleden staan te popelen 
om leuke dingen met jullie te 
delen. Houd dus zeker onze sociale 
media in de gaten. Ook was de 
online lezing over het leven van 

een beginnend dierenarts een 
groot succes!

Op onze social media kanalen 
vind je interessante video’s 
over paardengeneeskunde én 
hebben we ´Veulen Vrijdag´ ge
ïntroduceerd. Iedere vrijdag een 
interessant feitje over veulens! 

Ik wens jullie veel leesplezier en 
een fijne zomer!

Met veterinaire hippische groet,

Tim Warmelink
h.t. Voorzitter der Veterinaire 
Hippische Vereniging
Bestuur 20192020  “Arion” 

Lieve leden,

Van de commissie...

Het studiejaar loopt bijna ten 
einde, en dat betekent alweer de 
verschijning van de derde editie 
van de VHierVoeter! 

Dit keer duiken we in de derde 
van de vier takken van de 
paardengeneeskunde: gedrag. Het 
is inmiddels meer dan een editie 
geleden dat COVID19 voor het 
eerst Nederland en daarmee ook 
alle diergeneeskundestudenten 
van ons land in zijn greep hield. 
We hopen dat deze uitgave je 
gezelschap kan houden en je zal 
vermaken in deze soms saaie 
quarantainetijden van veel online 
colleges, huiswerk en weinig 
praktijk.

Neem bijvoorbeeld deze tijd om 
uit het stukje van Tarifa te leren 
over pijnschalen bij paarden. 
Wanneer worden deze toegepast 
en op basis van welke signalen 
berekenen ze pijnscores? 
Lees ook zeker het artikel van 
Roan, over stereotyp gedrag 
bij paarden: hoe ziet het eruit, 
hoe ontwikkelt het zich, en ook 
niet belangrijk: hoe voorkom je 
het? Daarnaast heeft Suzan een 
interessant interview met onze 
‘eigen’ Machteld van Dierendonck 
weten af te nemen, waarin ze 
vertelt over haar bijzondere werk 
als etholoog en gedragstherapeut 
bij onder andere de gedragspoli 
op de UKP. Verder kun je 
lezen hoe gedragstherapeuten 

zonder klinische achtergrond 
paarden met “probleemgedrag” 
behandelen met een oog op 
het paardenwelzijn en is te 
lezen hoe  een wilde kudde nou 
eigenlijk in elkaar zit. Neem 
ook zeker even de tijd voor het 
artikel van Paardenarts.nl over 
luchtwegproblematiek!

Aan iedereen veel leesplezier 
en veel succes gewenst met de 
studie in deze aparte tijd!

Veel leesplezier allemaal!
Met vriendelijke groet,

Wendy Wessels
VHierVoetercommissie 20192020

Lieve leden,
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Stereotyp gedrag is een 
pro bleem dat bij zo’n 15% 
van de ge domesticeerde 

paarden wordt gezien, maar bij 
wilde paarden is dit nog nooit 
gerapporteerd (1). Dit wijst erop 
dat de oorzaak van stereotyp 
gedrag bij ons manage ment en 
de manier waar op wij paarden 
houden lijkt te liggen. Het is 
belangrijk om deze stereo typieën 
te voorkomen of te be perk en, 
want dit repetitieve gedrag kan 
voor slijtage zorgen en een grote 
impact hebben op het welzijn en 
de prestaties van het paard.

Hoe ziet stereotyp gedrag 
eruit?
De meest voorkomende stereo
typieën kunnen worden onder

verdeeld in 2 categorieën: Orale 
stereotypieën en locomotie stereo
    typieën. 

Kribbebijten is een van de meest 
voorkomende orale stereotypieën 
onder de paarden. Hierbij pakt 
het paard een horizontaal opper
vlak vast met de snijtanden, spant 
de onderste halsspieren aan, en 
trekt dan terug. Hierbij kan er 
ook lucht het bovenste gedeelte 
van de oesophagus in worden 
gezogen waarbij een typisch 
hoorbare ‘grom’ of ‘knor ’ wordt 
geproduceerd. Een veelvoor
komende locomotie stereo typie is 
weven. Onder weven wordt de 
beweging verstaan waarbij het 
paard het hoofd en de hals heen 
en weer zwaait en het lichaams

Onder stereotyp gedrag (ook wel stalondeugden of stalgebreken 
genoemd) worden gedragingen verstaan die zich repetitief voordoen 
en geen directe functie hebben. Hierbij kun je denken aan de meest 
voorkomende stereotypieën onder de paarden zoals kribbebijten, 
luchtzuigen, weven, schrapen en boxlopen, maar ook aan vele 
variaties hiervan.

Hou op met 
  je vervelen!?
Stereotyp gedrag: wat kunnen we ermee?

Roan Bruinsma

gewicht herhaalde lijk ver plaatst 
wordt van het ene voorbeen op 
het andere. Deze stereotypie kan 
voor lichamelijke problemen 
zorgen, zoals schade aan pezen 
en slechtere prestatie en toestand 
van het paard (2).

Het ontstaan van stereotyp 
gedrag
Wanneer het paard de mogelijk
heid tot het vertonen van na
tuurlijk gedrag wordt ont   nomen, 
kan het dier stereotypieën gaan 
ontwikkelen. Dit is veelal te her
leiden naar onvoldoende of 
verkeerde voeding, beperkt sociaal 
contact en beperkte beweging. 
Dat stereotyp gedrag dient voor 

het omgaan met en het vermin
deren van stress is één van de 
meest bekende theorieën, wat 
zou betekenen dat het be
handelen van stereotyp gedrag 
zo nder het aanpakken van de 
onderliggende oorzaak, een grote 
aanslag is op het welzijn van het 
paard.

Voeding
Zo is er overtuigend bewijs dat de 
manier waarop paarden tegen
woordig worden gevoerd (veel 
krachtvoer, weinig ruwvoer, korte 
etenstijd) in causaal verband 
staat met orale stereotypieën. 
Deze voedingswijze zorgt voor 
irritatie van de maag en darmen 

Kribbebijten: het paard pakt een oppervlak vast met de snijtanden en spant de onderste 
halsspieren aan.
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doordat er lange tijd geen voedsel 
is om te verteren en het zure 
milieu niet gebufferd wordt door 
alkalisch speeksel. Er wordt 
gedacht dat orale stereotypieën 
zoals kribbebijten en hout knagen 
een adaptieve reactie zijn hierop, 
om door middel van speeksel
productie de pH weer omhoog te 
krijgen (3).

Sociaal contact en beweging
Stereotyp gedrag wordt bij veel 
diersoorten geassociëerd met 
gebrek aan sociaal contact, zo 
ook bij paarden (4). Vooral 
locomotie stereotypieën zoals 
weven en boxlopen komen veel 
voor als reactie op de beperkingen 
van het leven in een stal, niet 
genoeg beweging en beperkt 
sociaal contact. Er is dan ook een 
negatieve correlatie aangetoond 

tussen locomotie stereotypieën 
en dagelijks naar buiten gaan met 
sociaal contact. 

Spenen
Ook de periode rondom het 
spenen en het management 
hiervan is een risicofactor voor 
het ontstaan van stereotypieën. 
Spenen is over het algemeen een 
stressvolle periode, en veulens 
die in stallen gehouden werden 
in plaats van in paddocks en met 
krachtvoer gevoerd werden 
gingen veel vaker kribbebijten na 
het spenen (5). Veulens die 
natuurlijk gespeend werden door 
de merrie vertoonden veel 
minder vaak abnormaal gedrag. 
De periode rondom het spenen 
moet daarom als cruciaal worden 
gezien op het gebied van 
ontwikkeling van stereotypieën.

Neurologie
Om het neurologische aspect van 
stereotyp gedrag te begrijpen 
moet vooral gekeken worden naar 
de neurotransmitters serotonine 
en dopamine.

Er wordt gedacht dat serotonine 
een belangrijke rol in de onder
liggende pathologie speelt, omdat 
serotonine levels in paarden met 
stereotypieën lager gemeten 
werden dan die van paarden 
zonder stereotypieën. Het geven 
van serotonerge middelen werkte 
dan ook reducerend op stereotyp 
gedrag, maar het is niet bekend 
of dit komt door het specifiek 
remmen van stereotypieën of 
door het algemeen sedatieve 
effect van deze middelen. De 
precieze functie van serotonine 
in relatie tot stereotyp gedrag is 
dan ook nog onduidelijk (6).

Meerdere onderzoeken hebben 
aangetoond dat dopamine en 
beloningssystemen een rol spelen 
in de ontwikkeling en het onder
houden van stereotypieën. 
Stereo typ gedrag kan dus dienen 
als belonend gedrag en helpt het 
paard mogelijk bij het omgaan 
met suboptimale omstandig
heden. Kribbe bijters produ ceer
den dan ook aanzienlijk meer 
betaendorfine dan de controle
groep (2).

Ook zijn er nog theorieën over 
een mogelijke link tussen een 
hersendysfunctie en het ont
wikkelen van stereotypieën, 
waar bij paarden met een stereo
typie bijvoorbeeld ook minder 
snel zouden leren. Ondertussen 
is echter bewezen dat paarden 
met stereotypisch gedrag net zo 
snel leren als paarden zonder 
stereotypieën.

Preventie
Het voorkomen van de ont
wikkeling van stereotyp gedrag 
lijkt makkelijker dan de stereo
typieën stoppen als een paard ze 
eenmaal heeft ontwikkeld. Om de 
ontwikkeling ervan te voorkomen 
is het belangrijk dat alle mogelijke 
oorzakelijke factoren aangepakt 
worden. Zo is het belangrijk om 
te zorgen dat het paard een groot 
deel van de dag ruwvoer kan eten 
een veel vezels binnenkrijgt. Zorg 
dat paarden visueel en fysiek 
contact met elkaar kunnen 
hebben, en geef de paarden de 
mogelijkheid samen buiten te 
komen in de wei of paddock. 
Verrijking van de omgeving of 
verandering van routine kan goed 
helpen tegen verveling, en 
vermindert zo de kans op ont
wikkelen van stereotypieën. 
Veulens isoleren tijdens het 
spenen of deze veulens krachtvoer 
geven wordt afgeraden. Het is 

Een wevend paard, 
die zijn gewicht 
afwisselend op 
ritmische wijze op zijn 
linker- en rechterhoef 
zet. DIt kan over-
belasting veroorzaken.
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ook bij volwassen paarden ver
standig krachtvoer zoveel mogelijk 
te beperken. 

Behandeling
Mocht een paard toch stereo
typisch gedrag hebben ont
wikkeld, dan is het erg lastig om 
daar vanaf te komen doordat het 
paard het gedrag als belonend 
heeft ervaren. Voor het be
handelen ervan wordt vaak 
gebruik gemaakt van methodes 
waarbij het paard fysiek wordt 
beperkt in het uiten van de 
stereotypieën. Zo bestaan er 
lucht zuigbanden die strak om de 
pharynx gaan zitten als het paard 
de hals buigt, kan het oppervlak 
waaraan het paard kribbebijt 
worden weggehaald, kan er 
schrikdraad worden geplaatst of 
Vgevormde tralies op de stal 
gezet tegen weven. Helaas zijn 

geen van deze methodes 
succesvol in het aanpakken van 
de onderliggende oorzaken en 
geven sommige manieren van 
aanpak alleen maar meer 
frustratie en welzijns problemen 
(2).

Hiernaast bestaan er veterinaire 
behandelingen om stereotyp 
gedrag tegen te gaan. Farmaco
logische therapieën om stereotyp 
gedrag tegen te gaan werken 
vooral op dopamine, serotonine 
en opioïde systemen (zoals 
bijvoorbeeld acepromazine maleaat). 
Tot op zekere hoogte zijn deze 
middelen succesvol in het 
tegengaan van het ongewenste 
gedrag (7), maar dit kost tijd en 
geld en zorgt bovendien niet voor 
aanpak van de onderliggende 
oorzaak.

Deze anti-kribbebijt-halsband geeft het paard een schok als het probeert te kribbenbijten. 
Dit behandelt dus alleen symptomatisch en pakt de onderliggende oorzaak niet aan.

Conclusie
Ons huidige management in het 
houden van paarden laat vaak 
nog te wensen over, maar het is 
van groot belang om het paard 
zoveel mogelijk tegemoet te 
komen in zijn natuurlijke be
hoeftes. Gebeurt dit niet en 
wordt het paard beperkt in zijn 
mogelijkheden tot uiten van 
normaal natuurlijk gedrag, dan 
vermindert het welzijn aanzienlijk 
en kan het paard door verveling, 
frustratie of stress stereotypieën 
gaan ontwikkelen. Deze zijn 
helaas moeilijk te bestrijden 
wanneer ze eenmaal ontwikkeld 
zijn en zorgen op hun beurt 
mogelijk weer voor lichamelijke 
schade, verminderd welzijn en 
ook verminderde prestaties van 
het paard. Symptomatisch be
handelen is tot op zekere hoogte 
mogelijk, maar zorgt niet voor 
aanpak van de onderliggende 
oorzaak en leidt wellicht juist tot 
nog meer frustratie als het paard 
stereotyp gedrag vertoonde om 
om te kunnen gaan met stress. Al 
met al een lastige en ongewenste 
situatie waarbij zeker geldt: 
Voorkomen is beter dan genezen!
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Pijnherkenning 
           bij paarden

Zweverig of wetenschappelijk?

Tarifa Versteeg

Een objectieve benadering 
wordt, in de veterinaire 
praktijk en al helemaal in 

het onderzoek, verkozen boven 
een subjectieve beoordeling. Zo 
is een objectieve beoordeling 
herhaalbaar en uit te voeren 
door verschillende pers on en, 
waarbij er op dezelfde signalen 
gelet wordt. Op het gebied van 
pijnsignalen, komen dan de 
pijns cores in het spel.  Zo wordt 
er op de UKP veelvuldig gebruik 
gemaakt van twee verschillende 
pijnschalen. 

Scale for Facial Assessment of 
Pain). Deze schaal bestaat uit 
negen parameters, onder andere 
tandenknarsen, focus, hoofd
bewegingen en stand van de 
oren, worden beoordeeld(1). 
Voordeel van kijken naar gezichts
uitdrukking is dat het vaak sneller 
beoordeeld kan worden. Beide 
pijnschalen zijn gevalideerd voor 
herkenning van acute viscerale 
pijn, zoals bij een acute koliek 
(2). Er loopt ook nog onderzoek 
aan de UKP naar pijnsignalen bij 
chronische pijn, en pijn bij neo
natale veulens. 

“Ik wou dat mijn paard het gewoon kon zeggen wanneer hij pijn 
heeft.” Hoe vaak denk jij dit? Het is voor dierenartsen soms maar 
wat frustrerend dat de patiënt zich niet verbaal kan uiten; daarvoor 
hebben we het verkeerde beroep gekozen. Wij moeten het hebben van 
de non-verbale communicatie met het dier. Dan hebben we het dus 
over onder andere lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en gedrag, 
waaruit we pijnsignalen zouden kunnen opvangen. Dit kan worden 
gedaan op basis van gevoel en intuïtie, net zoals de paardeneigenaar 
vaak al veel opmerkt aan zijn dier: een subjectieve benadering. 

Pijnschalen van de UKP
Ten eerste wordt gebruik gemaakt 
van de EQUUS-COMPASS (Equine 
Utrecht University Scale for 
Composite Pain Assessment), die 
gebaseerd is op gedrags signalen 
en fysiologische para meters. 
Deze schaal bestaat uit veertien 
parameters, bij voor beeld hartslag, 
ademhalings snelheid, zweten, 
lichaams     houding en pijngeluiden. 
Daar naast wordt er een pijnschaal 
gebruikt die gebaseerd is op 
gezichtsuitdrukking, de EQUUS-
FAP (Equine Utrecht University 

Het bereden paard
Een ander interessant gebied 
voor pijnherkenning, is het 
bereden paard. Er zijn ontzettend 
veel verschillende stromingen en 
sterke meningen in de paarden
wereld te vinden. Is bitloos rijden 
bijvoorbeeld vriendelijker dan 
met bit? En hoe paardvriendelijk 
is het dat op internationale 
wedstrijden het rijden met stang 
en trens nog steeds een vereiste 
is? Is rijden met een boomloos 
zadel een gewenste optuiging? 
Lopen paarden beter of juist 
slechter door hoefijzers? Bijna 
ieder ‘paardenmens’ heeft hier 
wel een mening over en die 
meningen spreken elkaar vaak 
tegen. Ook hierbij zou het dus fijn 
zijn als we op een objectieve 
manier naar de signalen van het 
paard zouden kunnen kijken, 
wanneer deze bereden wordt. 

Een onderzoeksgroep in het 
Verenigd Koninkrijk is hiermee 
aan de slag gegaan, en heeft twee 
pijnschalen ontwikkeld voor 
gebruik bij bereden paarden. 
Eerst ontwikkelden ze een pijn
schaal gebaseerd op gezichts
uitdrukkingen, genaamd FEReq. 
Middels dit ethogram wordt er 
gekeken naar verschillende punten 
betreffende de positie van het 
hoofd, oren, ogen, neusvleugels, 
mond, onder en bovenlip, tong 
en teugels. De FEReq kon met 
betrouwbaarheid gebruikt worden 

Pijn kan onder andere worden be   oor -
 deeld aan de hand van de ogen, oren en 
mond en hoofdbewegingen.
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door mensen met verschillende 
professionele achtergronden, zoals 
dierenartsen, instructeurs en 
paardeneigenaren (3). Daarnaast 
kon er ook onderscheid gemaakt 
worden tussen foto’s van kreupele 
en nietkreupele paarden onder 
het zadel, met behulp van de 

FEReq (4). Er valt echter wel wat 
aan te merken op de methodologie 
die is gebruikt in de eerder 
genoemde onderzoeken. Met 
name het gebruik van foto’s in 
plaats van dynamisch beeld
materiaal kan voor een vertekend 
beeld zorgen. Daarnaast was voor 
de nietkreupele groep beeld
materiaal gebruikt van het 
inrijden op internationale wed
strijd en, terwijl het beeld
materiaal van de kreupele groep 
een heterogene groep ruiters 
betrof, met ruiters op een 
variërend niveau. Het is hierdoor 
soms niet duidelijk of de pijn
signalen door orthopedische pijn 
veroorzaakt worden, of door 
invloeden van de ruiter, zoals een 
hardhandige hand (5). De FEReq 
werd daarna aangepast waarbij 
ook dynamische parameters 
werden toegevoegd om de pijn
schaal geschikt te maken voor 
beoordeling van het bewegende 
beeld. De gereduceerde pijn
schaal bestaat uit 24 gedrags
uitingen, zoals mond openen, 
hoofd kantelen, spontaan gang 
veranderen en struikelen, die 
worden beoordeeld met ‘aanwezig’ 
of ‘afwezig’ (6). Deze pijnschaal 
kon wederom gebruikt worden 
om te differentiëren tussen 
kreupele en nietkreupele paarden, 
al was er wel deels sprake van 
overlap (6).        

“Horse Slavery”?
In de eerste Vhiervoeter van dit 
collegejaar schreef ik een column 
met interviews, waarin ik de 
recente kritiek vanuit diverse 
actiegroepen op de paardensport 
aanhaalde. Deze kritiek was 
voornamelijk gefocust op het 
berijden van paarden, met name 
in de wedstrijdsport. Wat mij 
opviel in de opvolgende discussie, 
is de heftige emoties die veel 
mensen voelen over dit onder
werp. Variërend van ‘paarden zijn 
onze slaven tijdens het rijden en 
vinden het dus nooit zelf leuk’, 
tot en met ‘mijn paard zou dood
ongelukkig zijn als hij niet meer 
in de wedstrijdsport mee zou 
mogen lopen’. Dit zijn wederom 
subjectieve argumenten. 

Wanneer hier geen objectieve 
schaal voor is ontworpen, dan 
wéten we niet wat een paard 
denkt en welke emoties hij daarbij 
ervaart. Ieder individueel persoon 
kan namelijk iets anders intuïtief 
aanvoelen bij hetzelfde paard.  
Als deze discussie alleen maar op 
subjectieve argumenten en in
tuïtieve gevoelens is gebaseerd, 
dan kunnen we geen vruchtbaar 
gesprek met elkaar voeren. In dit 
artikel heb ik pijnscores uitgelicht, 
een onderzoeksgebied wat uiter
mate interessant is en waarin de 
laatste tijd veel stappen zijn 
gemaakt. Hopelijk kunnen we met 
alle nieuwe inzichten uiteindelijk 
ook het algemene welzijn van het 
paard steeds beter objectief be 

oordelen. Dan kunnen we de  
discussie over paardenwelzijn, 
zowel onder het zadel als buiten 
het rijden om, beter voeren.  
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Geen paniek bij 
gedragsproblematiek
Wendy Wessels

Help! Mijn paard zegt NEE
Sandra van den Heuvel

Paarden zijn over het algemeen 
zachtaardige dieren die graag 
meewerken. Een paard dat 
mentaal in balans en lichamelijk 
gezond is, zal niet snel een 
conflict opzoeken. Toch vertonen 
sommige paarden (gedrags)pro
blemen. Niet omdat ze gemeen of 
lastig zijn of omdat ze ‘ons willen 
pesten of uittesten’, maar omdat 
er een andere reden is waardoor 
het paard geen ja kan zeggen.

Gedragsproblemen zijn er in 
allerlei soorten en maten. Een 
paard wil bijvoorbeeld niet stil 
staan bij het opstappen, de trailer 
niet op, of is moeilijk te enten. 
Dit is maar een kleine greep uit 
de gedragsproblemen bij paarden. 
Daarbij: wat voor de één een 
probleem is, hoeft er voor de 
ander helemaal geen te zijn; het 
is maar net hoe de ruiter/eigenaar 
dit ervaart. Tot op zekere hoogte 

Er zijn tal van professionals in de paardenwereld, waar dierenartsen 
direct of indirect mee in aanraking kunnen komen. Vandaag maken we 
kennis met twee gediplomeerde gedragsexperts die van paardengedrag 
hun werk hebben gemaakt. Ontdek hoe gedragsproblematiek wordt 
aangepakt in de praktijk door trainers zonder medische achtergrond, 
hoe dit overeenkomt of juist verschilt met een consult van een 
dierenarts, hoe het paardenwelzijn wordt gewaarborgd én wanneer 
de dierenarts zelf wordt ingeschakeld. Eerst vertelt Sandra van den 
Heuvel (PAARDENMENSEN) over wat voor problemen ze dagelijks met 
haar werk als gedragstrainer ziet en oplost. Daarna vertelt 
gedragstherapeut en -coach Hester Stasse (Man en Paard Coaching) 
over de aanpak van een interessante casus uit de praktijk: hoe geef je 
de ontspanning terug aan zowel eigenaar als paard, die geleerd 
hebben gespannen te zijn?

kun je dan ook vaak om problemen 
heen werken. Uiteindelijk kun je 
ervoor kiezen te onderzoeken 
waarom het paard dit gedrag 
vertoont en dit oplossen.

Als een paard niet meewerkt, kan 
er een aantal dingen aan de hand 
zijn. Probleemgedrag deel ik grof
weg op in drie categorieën: 
ongewenst gedrag, gedrag door 
fysieke pijn en mentale weer
stand. 

• Het paard snapt niet wat 
je vraagt (ongewenst gedrag)
We vragen van een paard vaak 
dingen die niet logisch voor hem 
zijn. Zijn instinct zegt: blijf bij de 

kudde, maar vervolgens halen wij 
hem er vandaan. Dan gaan we 
erop zitten, waarmee we zijn hele 
balans veranderen; we willen dat 
ze wijken voor druk, waar ze van 
nature juist tegen druk in gaan. 
We willen ze in een klein 
rammelend bakje achter de auto 
zetten wat natuurlijk helemaal 
tegen alles ingaat wat een vlucht 
en kuddedier kan begrijpen. Ze 
moeten die dingen leren, want 
van nature doen ze dit niet. Om 
het ze te leren zul je kleine 
stapjes moeten zetten en ze uit 
moeten leggen welk gedrag 
gewenst is. Een kind van 4 jaar 
oud duw je immers ook niet gelijk 
tijdens de eerste zwemles van de 

Sandra van den Heuvel, PAARDENMENSEN
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hoge duikplank; je begint rustig 
in het kikkerbadje. Toch ver
wachten we dit vaak juist wel van 
onze paarden.

• Het paard kan niet doen 
wat je vraagt (fysieke pijn)
Er kan ontzettend veel mis zijn 
met de fysieke gezondheid van 
een paard, wat een enorme 
impact op hem kan hebben. In 
bepaalde opzichten zijn paarden 
topsporters en blokkades, slijtage 
of andere klachten in het lichaam 
kunnen het paard dus heel 
gemakkelijk NEE doen zeggen. Dit 
is met rijden zo, maar het gaat 
veel verder. Pijn kan allerlei 
soorten problemen veroorzaken; 
van stalondeugden tot trailer
laadproblemen en van staak
gedrag tot geen voeten willen 
geven.

Dierenartsen en gedragstrainers 
werken steeds vaker samen, juist 
omdat veel gedragsproblemen 
gepaard gaan met lichamelijke 
klachten. Voordat ik als gedrags
trainer met de eigenaar kan 
werken aan een fijne omgang met 
een paard, moet het dier vrij zijn 
van pijn en eventuele andere 
gezondheidsproblemen. Veelal is 
de inschatting of een dier pijn 
heeft goed en vrij snel te maken 
en verwijs ik in zo’n geval door 

naar een dierenarts voordat we 
met de training verder kunnen. 
Fysiek en mentaal welzijn staan 
centraal in de training.

•  Het paard wil niet doen 
wat je vraagt (mentale 
weerstand)
Dit laatste klinkt natuurlijk het 
meest als dwars zijn, pesten of 
‘uitproberen’ en gaat in de 
praktijk een beetje hand in hand 
met ‘het paard snapt niet wat je 
van hem vraagt’. Een paard dat 
niet wil, ervaart mentale weer
stand tegen wat je hem vraagt. 
Bijvoorbeeld door een pijn
herinnering, of doordat het paard 
gewoon een wat onzeker karakter 
heeft en hij wat je vraagt echt te 
moeilijk vindt en de stap die je 
zet misschien nét te groot was 
voor hem. Of doordat hij een 
afweging maakt tussen zijn 
belevingswereld en jouw vraag. 
Hij is er in de eerste plaats mee 
bezig te overleven en dat gaat op 
dat moment vóór jouw vraag om 
de trailer op te gaan. Aan jou de 
schone taak om hem te leren dat 
hij toch echt veilig is en hem te 
motiveren. Paarden zijn erg 
pragmatisch, dus gedrag dat wat 
oplevert, herhaalt zich.

Mijn tip: blijf goed kijken en 
luisteren naar een paard. Als hij 

NEE zegt dan wil hij daarmee vaak 
zoveel meer zeggen. Vaak hebben 
we al zoveel meer subtiele sig
nalen gemist tegen de tijd dat ze 
echt gaan staken of probleem
gedrag vertonen. En als je niet 
gehoord wordt, dan ga je op een 
gegeven moment maar schreeuwen. 

Casus: Probleem bij de 
hoefsmid opgelost
Hester Stasse

Een jaar geleden mailde Leonie 
me dat haar 7jarige merrie Bibi 
moeilijk uit de wei was te halen, 
gespannen raakte wanneer ze van 
andere paarden werd ge scheiden, 
haar hoeven lastig liet uitkrabben 
en bokte en steigerde bij de 
hoefsmid en de osteopaat. Kijk 
over mijn schouder mee hoe ik ze 
heb geholpen van het bezoek van 
de hoefsmid een feestje te maken.

Groen licht van de dierenarts
Als ik kennismaak met een nieuw 
paard en zijn eigenaar vraag ik 
altijd of het gedrag plotseling is 
ontstaan of geleidelijk. In het 
eerste geval is er bijna altijd 
sprake van een fysiek probleem 
en ga ik niet aan de slag met 
gedragstherapie of training 
voordat het paard is onderzocht 

en zonodig behandeld. Ook als 
het gedrag langzaam is geësca
leerd vraag ik naar het medische 
verleden. Een paard vertoont 
tenslotte niet zomaar afwijkend 
gedrag; op een andere manier 
kan hij simpelweg niet duidelijk 
maken dat er iets niet klopt in of 
rond zijn lichaam. Andere 
aspecten die ik uitvraag zijn 
bijvoorbeeld de geschiedenis van 
het paard, stal en weide
management, hoeveel kracht en 
ruwvoer het krijgt, harnachement 
en hoe het paard in andere 
situaties reageert. 

Hester Stasse, Man en Paard Coaching
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Basis OK, wel verlatingsangst
Bij Bibi waren de meeste punten 
op het gebied van welzijn in orde. 
Na haar ervaringen met de 
osteopaat en de hoefsmid durfde 
Leonie een onderzoek door een 
dierenarts echter niet aan. En 
aangezien Bibi op het oog geen 
ernstige fysieke problemen had, 
besloot ik om eerst te werken aan 
haar stress als ze bij andere 
paarden vandaan moest. Ver
latings    angst komt veel voor en 
draagt vaak bij aan spanning bij 
behandelingen van (medische) 
paardenprofessionals omdat de 
plekken waar die plaatsvinden 
veelal uit het zicht van andere 
paarden zijn.

Comfort zone uitbreiden
Leonie was erg gespannen rond 
Bibi doordat ze ooit door een 
ander paard in haar gezicht was 
getrapt. Liet Bibi het geringste 
teken van spanning zien  wat al 
gebeurde als we een paar meter 
van de wei vandaan kwamen  dan 
laaide Leonie’s angst op. Door ze 
in kleine stapjes steeds iets 
verder mee te nemen vanaf de 
weide  een proces dat bekend 
staat als “systematische de
sensitisatie”  wist ik zowel Bibi’s 
als Leonie’s comfort zone uit te 
breiden terwijl hun stressniveau 
laag bleef. Daarnaast leerde ik 
Leonie om haar eigen spanning 
op te merken en bewust los te 
laten. Hierdoor kon ze Bibi binnen 
een paar trainingen ontspannen 
bij haar maatjes vandaan leiden.

Maaien met de achterhoeven
Bibi’s hoeven moesten nodig 
bekapt worden, dus zijn we aan 
de slag gegaan met “voetje 
geven”. De voorhoeven waren 
geen probleem, maar haar 
achterhoeven zette ze zo snel 
mogelijk terug op de grond of 
tilde ze überhaupt niet op. 
Eventueel ging ze maaien om 
haar voet los te trekken. Vanwege 
haar traumatische ervaring liet 
Leonie de hoef gelijk los, 
waardoor Bibi leerde dat maaien 

dé manier was om met vier 
voeten op de grond te blijven 
staan. Precies het tegenover
gestelde van wat we wilden.

Voetje geven voor een 
“snoepje”
Al gauw merkte ik dat de 
traditionele manier van druk 
geven en druk loslaten om een 
paard haar voetje te laten geven 
bij Bibi niet werkte. Veel paarden 
verplaatsen hun gewicht naar 
hun andere been als je zachtjes 
tegen hun schouder of heup duwt 
waardoor je de hoef makkelijk 
kunt optillen. Bibi niet; die ging 
steeds harder terugduwen en liet 
haar voet stevig op de grond 
staan. Vandaar dat ik 
clickertraining heb ingezet: als 
Bibi haar voet op commando 
steeds hoger en langer optilde, 
zei ik “yes!” en kreeg ze een 
hooibrokje. Dit zorgde ervoor dat 
de merrie binnen de kortste keren 
alle vier haar hoeven moeiteloos 
gaf.

Aandacht afleiden
Voor veel paarden is het een 
uitdaging om langere tijd te 
moeten blijven staan zonder dat 
er iets van ze wordt gevraagd, 
zoals bij behandelingen vaak het 
geval is. Een rondje lopen om te 
ontspannen is dan een goede 

oplossing, maar niet alle (medische) 
paardenprofessionals hebben daar 
tijd en geduld voor. Ik heb daarom 
een concurrerende prikkel geïntro
duceerd bij Bibi zodat ze haar 
aandacht ergens anders op kon 
vestigen dan op de persoon die 
haar voeten optilde. Zodra ze 
gespannen werd, nodigde ik haar 
uit om het target voor haar neus 
aan te raken en kreeg ze een 
hooibrokje.

De proef op de som
Toen de hoefsmid uiteindelijk 
weer langskwam stond de dieren
arts standby om een lichte 
verdoving te kunnen geven in 
geval Bibi toch weer zou gaan 
bokken en steigeren. Dit bleek 
echter onnodig. Bibi was zo druk 
met het aanraken van het target 
en het incasseren van hooibrokjes 
dat de hoefsmid haar voor en 
achterhoeven in alle rust kon 
bekappen. Hij heeft vervolgens 
wel honderd keer gezegd dat hij 
nauwelijks kon geloven dat ze 
hetzelfde paard was. Ook de 
osteopaat kon Bibi een paar 
weken later zonder enig probleem 
behandelen.

Bibi raakt het target aan.
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Welzijn op 
   de eerste plaats 
Interview met Machteld van Dierendonck
Suzan Büchli

Van alles wat
‘Na zo’n 10 jaar in het buitenland 
ben ik weer naar Nederland terug
gekeerd’, vertelt Van Dierendonck. 
‘Ik ging me meer verdiepen in het 
gehouden paard, terwijl ik bij 
departement Dier in Wetenschap 
en Maatschappij werkte en 
promoveerde’. Sindsdien heeft zij 
er talloze werkzaamheden bij
gekregen. Ze geeft zowel bij 
diergeneeskunde in Antwerpen als 
Gent les over ethologie en welzijn, 
behandelt patiënten op de 
‘gedragspoli’ van de Uni versiteit 
Utrecht of op locatie, schrijft 
stukken voor paarden magazines 
als de Bit, Horses en Hoefslag en 
werkt mee aan verschillende 
onderzoeken en projecten. 

weer met beide benen op de 
grond houdt. Projecten als het 
Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) 
of de Equine Pijn en WelzijnsApp 
(EPWA) hebben maatschappelijke 
relevantie en kunnen door het 
bereik van de paardenwereld 
voor meer paarden een welzijns
verbetering betekenen. Het is 
essentieel om mensen bewust te 
maken van hoe het leven van hun 
paard is ingericht en hoe dat 
invloed kan hebben op de fysieke 
en mentale gezondheid van het 
paard.’

Als gedragstherapeut te werk
De patiëntenzorg die etholoog 
Van Dierendonck verleent heeft 
over een komsten met hoe dieren
a rtsen die inrichten. Allereerst 
volgt er een anamnese, dan een 
basaal veterinair onderzoek door 
een dierenarts en gedrags
onderzoek, vervolgens volgen de 
diagnose, therapie en de nazorg. 
‘De anam nese en het onderzoek 
richten zich voornamelijk op het 
uit vinden van de motivatie van 
het paard, uitlokkende stimuli en 
de geschiedenis van het paard. 
De sleutel ligt hierbij in het goed 
kunnen observeren, dat is een 
kunst op zichzelf!’. 

‘De behandeling is helemaal af
hankelijk van het probleem. 
Gedrags  problemen komen vrijwel 
nooit alleen en er zit vaak een 

Dat klinisch etholoog Machteld van Dierendonck alles over heeft voor 
het beter begrijpen van paardengedrag en -welzijn, is een voldongen 
feit. Zo heeft ze maanden alleen op de ruige steppe van Mongolië 
doorgebracht voor de herintroductie van het Przewalskipaard, levend 
in een ‘yurt’ bij een temperatuur van -24 °C, met enkel schapenvlees 
om te eten. Onder deze omstandigheden was het haar taak om 16 
paarden in leven te houden en te monitoren. Daar bleef het echter 
niet bij: veldonderzoeken in IJsland, de Camargue (Frankrijk) en 
Maremma (Italië) vullen het rijtje nog aan.

Wat ze nou het leukste vindt? 
‘Eigenlijk alles!’, vertelt Van 
Dierendonck terwijl het ent hou
siasme er af spat. ‘Onderzoek 
doen zorgt ervoor dat je scherp 
blijft op de ontwikkelingen in het 
veld, terwijl patiëntenzorg je 

veterinair probleem (pijn of angst 
voor bepaalde pijn) onder een 
managementprobleem en/of een 
omgangsprobleem. Voorop staat 
daarom altijd  het oplossen van 
het veterinaire probleem of de 
pijn. Daarna volgt het ver
minderen van risico’s voor het 
ongewenste gedrag, dus bij
voorbeeld het voorkomen van 
een uitlokkende prikkel. Vaak 
moeten daarvoor ook om gevings
factoren worden aangepast. 
Echte gedragsbeïnvloeding is 
vervolgens ingewikkeld en kan 
heel uiteenlopend zijn. Soms is 
het gedragstherapie voor het 
paard, maar soms is het ook enkel 

Cartoon uit de poster van Werken aan 
Optimaal Paardenwelzijn), gebaseerd op 
ISES-principes  (www.paardwelzijn.nl). 

Machteld van Dierendonck
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beïnvloeding van de eigenaar of 
ruiter.’

Een voorbeeld dat de etholoog 
geeft, vond een paar jaar geleden 
plaats in Utrecht. Daar stond een 
tweejarige merrie die uit het 
koppel was gehaald met ernstig 
oogletsel. ‘De merrie moest 
regelmatig oogdruppels krijgen, 
maar sensitiseerde zodanig dat er 
na twee dagen vier dierverzorgers 
en een praam aan te pas moesten 
komen om de druppels erin te 
krijgen. Een studente heeft 
destijds mijn hulp daarbij in
geroepen en binnen 24 uur had 
de merrie geleerd om op 
commando haar hoofd naar 
beneden te doen, braaf de 
oogdruppels te ontvangen en 
erna wachtte op een beloning. 
Ook kreeg ze een maatje die ze 
altijd kon zien en als een blad aan 
een boom draaide ze bij en werd 
het een lieve, meewerkende 
merrie.’ 

Een ander succesverhaal ging 
over een paard dat volgens de 
oorspronkelijk behandelend dier
en  arts ‘onaanraakbaar ’ was. 
Uiteindelijk, met goede voor
zorgs maatregelen en een juiste 
manier van omgang, is het paard 
twee dagen in Utrecht geweest, 
waarbij ze gemonsterd, bevoeld 
en opgevoeld is en zelfs 
röntgenfoto’s zijn gemaakt en 
bloed afgenomen. Dit lukte 
allemaal zonder grote stress, wat 

het voor iedereen een veiligere 
situatie maakte. Door deze 
ervaring zagen de eigenaresse en 
trainster ook dat er best normaal 
met de merrie omgegaan kon 
worden, mits een aantal basis
regels werden gevolgd. Nu zij de 
omgang met het paard hebben 
aangepast, is de merrie veel 
beter handelbaar. Dat soort 
dingen geeft voldoening!’.

Van Dierendonck krijgt ook veel 
automutileerders; paarden die 
zichzelf verwonden. ‘Het is een 
uitdaging om uit te vinden waar 
dat vandaan komt, maar ze zijn 
vrijwel altijd te helpen. Ook 

kribbenbijters of luchtzuigers zijn 
meestal te helpen, maar daar 
komt veel achtergrondkennis bij 
kijken. Pas als je echt begrijpt wat 
een paard motiveert om bepaald 
gedrag uit te voeren, kun je hem 
ermee helpen.’

Onderzoek
Zowel gedrag bij wilde paarden 
als gedomesticeerde paarden 
heeft Van Dierendonck al 
uitvoerig onderzocht, maar op de 
vraag wat zij nu het liefste nog 
verder zou onderzoeken, blijkt 
het een grote wens te zijn om 
welzijn te verbeteren in de 
veterinaire wereld. Is het 
bijvoorbeeld moge lijk om welzijn 
op klinieken te verbeteren? 
Herstellen patiënten hier dan ook 
sneller van? Zorgt ‘low stress 
handling’ door dierenartsen voor 
meer veilig heid, maar ook 
snellere genezing en meer 
tevreden eigenaren? Heeft het 
toevoegen van etho logie en 
welzijn in de opleiding van 
paardenartsen een positieve 
invloed op de gezondheid en 
pres tatie van hun latere patiënt
en? ‘Het is zo verschrikkelijk 
jammer dat ik niet meer in 
Utrecht het ethologie onderwijs 
kan verzorgen. In mijn ogen kun 
je gedragskennis niet alleen 
opdoen uit een boek, maar moet 
je het zien en trainen! Dat kan zo 
ontzettend veel helpen om 
minder stress bij paard, ruiter, 
dierverzorger of dierenarts in een 

Cartoon uit de poster van Werken aan 
Optimaal Paardenwelzijn), gebaseerd op 
ISES-principes  (www.paardwelzijn.nl). 

korte tijd te bewerkstelligen, 
waardoor alles veel veiliger en 
prettiger wordt. Ik vind dat 
gedrag en omgang met het paard 
daarom tot de basisopleiding van 
de paardenarts zou moeten 
horen.’

Tips voor paardenartsen
Als tip om als paardenarts zo 
goed mogelijk om te gaan met 
patiënten, wil Van Dierendonck 
vooral uitdragen dat men moet 
leren denken als een paard en 
niet vóór een paard. Laat je 
daarbij niet te veel leiden door de 
eigenaar, maar kijk vanuit het 
perspectief van het paard en heb 
aandacht voor management, 
omgang en pijn. Paardenarts is 
een gevaarlijk beroep en een 
groot deel van de veiligheids
problemen zijn op te lossen als je 
met een paard kan werken dat zo 
weinig mogelijk stress heeft. Een 
bijkomend voordeel is ook nog 
dat een behandeling veel meer 
succes kan hebben als een paard 
minder gestresst is. Om meer te 
leren over de juiste omgang met 
paarden, kunnen dierenartsen lid 
worden van de International 
Society for Equitation Science 
(ISES). De ISES organiseert 
congressen en andere activiteiten, 
ondersteunt onderzoek en vormt 
statements over de omgang met 
paarden. Wil je je dus verdiepen 
in gedrag om een betere 
dierenarts te worden? Houd de 
ISES in de gaten!
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Harem
De belangrijkste groep die binnen 
een kudde bestaat is een harem. 
Binnen een kudde bestaan 
verschillende harems en deze 
worden ook wel familiegroepen 
genoemd. Harems bestaan uit 
een leidhengst en één of meer 
merries met wie de leidhengst 
zich voortplant. De leidhengst kan 
ook een secondant ‘aannemen’. 
Deze hengst helpt dan de groep 
te beschermen, maar heeft geen 
voorrang op voortplanting met 
de merries. Rondom een harem 
zwerven soms ook hengsten 
die satelliethengsten worden 
genoemd. Deze behoren niet 
tot de harem, maar hopen er 

Dynamiek 
  en evenwicht 

   van een wilde kudde
Suzan Büchli

Zo zag ik een wilde kudde voor me: een ernstig kijkende hengst die 
met gepaste afstand zijn merries en de omgeving in de gaten houdt, 
eeuwig wachtend tot hij ze kan beschermen voor predators, ze op kan 
drijven of het duel aan kan gaan met een andere hengst.  Niets is minder 
waar! De sociale structuur van een kudde kan veel uitgebreider zijn 
dan een groep merries met een hengst en de dynamiek is verbluffend. 
In dit artikel worden de verschillende groepen die binnen een kudde 
kunnen bestaan uitgelicht en lees je meer over hoe en waarom dit 
natuurlijke systeem in stand blijft.

uiteindelijk een plek te verdienen 
als secondant door de leidhengst 
af en toe een handje te helpen 
met het drijven.

Een harem herken je allereerst 

Een harem staat vaak dicht op elkaar
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aan de veulens en jonge paarden, 
waarbij de leidhengst en/of 
secondant aan de buitenkant 
de kudde in de gaten houdt.  
Een harem is een zeer hechte 
groep, waarbij belangrijk is om 
te vermelden dat niet alleen de 
hengst de merries uitkiest, maar 
de merries juist ook de hengst 
kiezen. Vaak valt de keuze van 
een merrie op een hengst die 
met name veel zelfbeheersing 
heeft en de merries daarmee rust 
en vertrouwen geeft. De hengst 
geeft daarbij duidelijk aan dat de 
merries mogen bepalen waar de 
groep heen gaat en de zorg van 
de veulens op zich nemen, terwijl 
hij alleen als taak heeft om de 

groep bij elkaar te houden en te 
beschermen. De relatie die tussen 
een hengst en merrie ontstaat, 
is meestal voor het leven! Het 
is dan ook heel voordelig om in 
een harem te leven, omdat het 
voor merries rust enveiligheid 
betekent en voor de hengst een 
kans om zich voort te planten.

Op eigen benen...
Zodra jonge paarden geslachtsrijp 
zijn geworden, worden ze in 
principe door de hengst verstoten 
uit het harem. Dat komt omdat 
een hengst nooit zijn dochter zou 
dekken en er nog geen ruimte is 
voor een nieuwe hengst in het 
harem. Inteelt komt daarom ook 
nauwelijks voor. De verstootte 
hengsten en merries gaan op 
zoek naar een nieuwe groep om 
in te leven. 

Voor hengsten betekent dit vaak 
dat zij in een hengstengroep gaan 
leven. De hele jonge hengsten 
blijven vaak nog ver weg van 
de kudde, maar de wat oudere 
hengstengroep blijft vaak in de 
buurt. Als er namelijk ergens een 
positie vrij komt als secondant, 
dan willen ze er natuurlijk als 
de kippen bij zijn! Binnen deze 
hengstengroep stoeien ze de 
hele dag, om spelenderwijs 
hun krachten te meten. In 
tegenstelling tot een harem, 
kan de samenstelling van een 
hengstengroep wisselen per dag 

en zitten er soms zes hengsten in 
en soms drie. Eigenlijk is iedereen 
welkom in deze groep en iedereen 
is ook weer vrij om te gaan.

Merries die uit de harem 
worden verstoten, worden soms 
opgenomen in een al bestaand 
harem. Anderzijds zijn verstootte 
merries de ideale kans voor jonge 
hengsten om een eigen harem te 
stichten en daarom komen jonge 
merries ook vaak in een nieuw 
harem terecht. De keuze om 
een harem te stichten met een 
bepaalde combinatie van merrie 
en hengst, lijkt gebaseerd te zijn 
op genetica. Uit zichzelf kiezen ze 
andere bloedlijnen uit om mee 
voort te planten, waarmee inteelt 
wederom wordt voorkomen. Dit 
is in wilde kuddes ook bevestigd 
met DNAonderzoek.

De baas?
Maar wie is nou de baas? Dat hangt 
ervan af over welk onderwerp je 
het hebt. De oudste, dominante 
merrie uit het harem is de baas 
over het plan dat de kudde 
trekt: waar is op welk moment 
het beste eten, waar kunnen 
we water vinden, waar staan we 
beschut… Daarin duldt de merrie 
vaak geen tegenspraak van de 
hengst! Echter, als er ergens 
gevaar op duikt en de hengst 
geeft aan dat ze weg moeten, 
laten de merries zich gemakkelijk 
opdrijven, want de hengst is 

de baas over de veiligheid. Iets 
anders waar de hengsten totaal 
geen zeggenschap in hebben, 
is de opvoeding van de veulens. 
Interessant is dat veulens ook 
daadwerkelijk niet reageren op 
de hengst. Zeker de jonge veulens, 
begrijpen nog niks van wat de 
hengst hen probeert te vertellen 
en zij moeten het echt alleen 
hebben van de communicatie met 
hun moeder. Mocht een hengst 
toch eens een afgedwaald veulen 
terug bij het harem proberen te 
krijgen, dan heeft hij daar een 
hele klus aan en krijgt moeders 
daarna op haar kop omdat zij het 
veulen niet in de gaten hield!

Wil je zelf eens van dichtbij 
meemaken hoe de communicatie 
binnen een kudde verloopt, 
harems in alle soorten en maten 
leren herkennen en het gestoei 
binnen een hengstengroep waar-
nemen? Tanja de Bode van 
FREE nature geeft excursies 
naar een wilde kudde Koniks bij 
Slot Loevestein. Zij weet alles 
te vertellen over de dieren die 
er in leven, hoe de harems zijn 
ontstaan en wat voor soort types 
er allemaal in voorkomen. Kijk op 
www.freenature.com voor meer 
informatie.

Stoeiende jonge hengsten uit een 
hengstengroep,met een harem op de 
achtergrond
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 Luchtwegen 
      van het paard
De specifieke functie van de luchtwegen en veel 
voorkomende afwijkingen en aandoeningen 
(zoals paardenastma)

Kennisartikel Paardenarts.nl

Anatomie en functie
De luchtwegen van het paard 
kunnen onderverdeeld worden in:
• De voorste luchtwegen   
 (neusgangen, keel, lucht   
 zakken en luchtpijp)
• De diepe luchtwegen   
 (bronchiën, bronchiolen en  
 longblaasjes in de longen)

Via de neusgaten wordt zuurstof
houdende buiten lucht in ge ademd. 
Deze lucht komt via de ne usholte, 
keel en luchtpijp in de longen 
terecht. Je zou de vorm van de 
lucht wegen kunnen vergelijken met 
een omgekeerde boom. De stam 
van de boom stelt de lucht pijp 
voor. Deze is hol en heeft een 
versteviging van kraakbeenringen. 

De bronchiën vertakken zich als 
het ware naar kleinere holle 
buisjes van kraakbeen, dit zijn de 
kleine bronchiën. Aan het einde 
van de bronchiën bevinden zich 
nog kleinere buisjes, deze hebben 
geen kraakbeen meer en worden 
door spieren open gehouden, dit 
zijn de bronchiolen. De bron
chiolen monden uit eindelijk uit in 
longblaasjes (ook alveoli genoemd). 
In de long blaasjes vindt er gas
wisseling plaats; zuurstof gaat het 
lichaam in en koolstofdioxide 
verlaat het lichaam.

Longweefsel is van nature elas
tisch. Door het oprekken van de 
elastische bestand delen tijdens 
de inademing (longen worden 

Afwijkingen aan de luchtwegen van je paard kunnen lichte 
(vermindering van de prestatie) tot ernstige consequenties 
(bijv. benauwdheid bij paardenastma) hebben. Hiernaast 

hebben de meeste infectieuze en dus besmettelijke ziektes van het 
paard betrekking op de luchtwegen. 

Dit artikel geeft een overzicht van de specifieke functie van de 
luchtwegen en van de veel voorkomende afwijkingen en aan doeningen 
(zoals paardenastma) bij paarden.

Afbeelding 1. Schematische weergave van de luchtwegen van een paard. 
We onderscheiden de voorste (in het rood) en de diepe (in het blauw) luchtwegen.
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groter omdat ze worden vol
gezogen met lucht, dit wordt 
gedaan door de ademhalings
spieren en het middenrif) kan de 
uitademing vrijwel zonder enige 
inspanning plaatsvinden (als het 
ware een ballon die leegloopt).

De luchtwegen van het paard zijn 
voorzien van trilhaarcellen en 
slijm  pro ducerende klier cellen. Deze 
hou den de longen doorgaans goed 
schoon. Het slijm neemt het binnen
       gekomen stof en/of de ziekte   
verwekkers op en de tril    haren 
werken deze weer naar buiten.

Symptomen bij afwijkingen 
Aandoeningen aan de voorste 
lucht wegen hebben andere oor   
zaken dan die van de diepe lucht
wegen. We zullen deze daarom 
hier onder apart van elkaar be

spreken. In beide gevallen komt 
het erop neer dat zuurstof in veel 
minder mate in de luchtblaasjes 
terecht kan komen. In sommige 
gevallen is dit zelfs levens
bedreigend.

Luchtwegaandoeningen kunnen 
een of meerdere van de 
vol gende symptomen vertonen:
• Hoest
• Neusuitvloeiing
• Benauwdheid
• Adembijgeluiden
• Koorts
• Slechte prestaties

Geen van deze symptomen is nor
  maal (of acceptabel); ook hoesten 
gedurende een paar dagen niet. 
Sommige eigenaren aarzelen – 
onterecht – om de dierenarts te 
raadplegen voor een onschuldig 

‘kuchje’. Vooral in het najaar en 
de winter zijn er veel meldingen 
bij de dierenarts van hoestende of 
benauwde paarden. Een gezond 
paard hoest niet en heeft geen 
snot terige neus (behalve wat water ig 

vocht). Wanneer een paard hoest 
komt dat door prikkel ing van de 
hoestzenuwen; deze bevinden zich 
in de keel, luchtpijp en longvliezen 
maar niet in het diepere long
weefsel.

Aandoeningen van de 
voorste luchtwegen
Infectieuze ziektes
Een veelvoorkomend probleem 
bij onze paarden is het besmet 
raken met een respiratoire ver
wekker: een bacterie of een virus. 
De meest bekende (en voor
komende) ziekteverwekkers zijn:
• Droes
• Influenza (ook wel griep of  
 paardengriep)
• Rhinopneumonie

Paardengriep wordt veroorzaakt 
door het influenzavirus, rhino
pneumonie door het equine 
herpesvirus (EHV, type 1 of 4) en 
droes door de droesbacterie 
(Strepto coccus equi equi).

Een algemene regel voor deze drie 
ziektes is dat ze zeer be smet telijk 
zijn binnen onze paardenpopula
ties. Ze zijn zelden dodeli jk (in 
hun verkoudheids variant), maar 
kunnen de paarden snel en hard 
raken. Algemene hygiëne maat
regel en bij invoer van een nieuw 
paard in een kudde laten het toe 
om het risico op besmetting fors 
te ver minderen. Gelukkig bestaat 
er voor alle drie de mogelijkheid 
om de paarden te beschermen 
d.m.v. vaccinatie. Vaccinatie kan 
helaas geen 100% bescherming 
geven, maar heeft wel voordelen. 
Door de paarden te vaccineren 
raken ze minder ziek en zullen ze 
de ziekte verwekker minder snel 
en minder ernstig verspreiden. 

Afbeelding 2. Hoesten bij een paard is nooit acceptabel. Raadpleeg de dierenarts bij hoest.

Afbeelding 3. Gele tot groene neus-
uitvloeiing is een veelvoorkomend symptoom 
van een infectieuze ziekte van de luchtwegen 
en kan duiden op droes, influenza of 
rhino pneumonie.

“Geen enkel paard 
hoort te hoesten!”
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Vaccinatie van de hele groep is 
sterk aangeraden (voor het creëren 
van groepsimmuniteit).

Niet-infectieuze afwijkingen
Structurele afwijkingen
Een andere categorie van aan
doeningen bevat alle af wijkingen 
van de voorste luchtwegen welke 
niet ver oorzaakt zijn door een virus 
of bacterie. In deze cate gorie vind en 
we alle structurele af wijking  en, met 
name van de keel.

• Cornage
Het meest bekende voorbeeld 
hiervan is de cornage, waarbij de 
luchtstroom wordt verminderd 
door een verlamming van een 
kleine spier in de keel. Deze spier 
houdt bij gezonde paarden het 
kraakbeen open. Tijdens cornage, 
en andere afwijkingen in dit ge
   deelte van de luchtwegen,  komen 
adembijgeluiden vaak voor. In de 
ergste gevallen, wordt er te weinig 
lucht naar de longen ge bracht en 
kan er een zuurstoftekort ont staan.

• Afwijkingen aan strotklepje 
of zachte gehemelte
Verder kunnen er afwijkingen van 
andere kraakbenen (bij voorbeeld 
het strotklepje) of van het zachte 
gehemelte ontstaan. Bij een ‘dor  sale 
verplaatsing van het zachte ge
hemelte’, komt het strotklepje 
onder het zachte gehemelte (in 
plaats van erop), waardoor het 
paard veel bijgeluid maakt. In de 
ernstige gevallen kan dit het 
adem en fors beperken (met name 
bij renpaarden).

Het is daarom belangrijk om bij 
adem bijgeluiden het paard te laten 
onderzoeken door een dieren  arts. 
De dierenarts zal een endoscopie 
uitvoeren en daarbij alle structuren 
beoordelen. In de meeste gevallen 
is de aandoening niet levens bedreig
end of niet prestatie  beperkend voor 
het paard. In andere gevallen, zal dit 
behandeld moeten worden, meestal 
door middel van een chirurgisch 
in greep.
 
• Afwijkingen aan zeefbeen 
en/of luchtzakken
De meest voorkomende aan doen
ing van het zeefbeen is het pro
gressieve hematoom. Er groeit een 
zwelling op het zeefbeen, waar door 
er afwisselend een bloed neus 

(eerder druppels dan een echte 
stroming) ontstaat en in het ergste 
geval ook stank uit de neus. De 
zwelling kan behandeld worden 
door middel van een chirurgische 
ingreep of door het inspuiten van 
de zwelling via de endoscoop. In 
het laatste geval is het de be doel
  ing dat de zwelling met de tijd 
afneemt. Een progressief zeefbeen 
hematoom (zie afb. 6) komt niet 
heel vaak voor.

Luchtzakken (zie afb. 1, nr. 3) 
komen alleen voor bij paarden en 
enkele wilde dieren (uit de verre 
stam van paarden). Het is een 
dood lopende zak met ingang in 
de keel. Langs de luchtzakken lopen 
belangrijke bloedvaten en zenuwen 
die van of naar de hersenen toe 
lopen. De meest voor komende 
aandoeningen aan de luchtzakken 
zijn een schimmel infectie of ont
steking. Een schimmelinfectie in 
de lucht zakken (zie afb. 7) kan 
levens bedreigende consequenties 

hebben en dient daarom altijd 
behandeld worden.

Bij veulens komt er ook nog een 
afwijking voor aan de ingang naar 
de luchtzakken waar de lucht niet 
meer naar buiten kan, met als 
resultaat hele dikke luchtzakken 
vol met lucht. We weten in middels 
ook dat de droes bacterie zich in 
de luchtzakken van dragers (dus 

Afbeelding 4. Endoscopiebeeld: Dit paard 
lijdt aan cornage, waardoor het linker 
kraakbeen (aan de rechter zijde van de 
afbeelding) niet open gaat en in de 
luchtstroom zit. Dit veroorzaakt een 
bijgeluid, en eventueel een belemmering 
voor de sport.

Afbeelding 5. 
De ‘entrapment’ is 
bij voorbeeld een 
af wijking van het 
strotklepje waardoor 
lucht niet optimaal 
meer in- en uit-
geademd wordt. De 
afwijking komt niet 
heel vaak voor. Deze 
afwijking kan 
chirurgisch behandeld 
worden.

Afbeelding 6. Het progressieve zeefbeen-
hematoom is een afwijking van het 
zeefbeen. Het veroorzaakt bloedneus en 
dient te allen tijde behandeld te worden.
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paarden die de droesbacterie 
dragen maar niet ziek zijn) kan 
verstoppen en vanuit daar weer 
andere paarden kan besmetten.

Onderzoek bestaat uit endoscopie 
van de luchtzakken. Soms wordt 
daar een monster van afgenomen 
voor laboratorium onderzoek. Be
h andeling geschiedt meestal door 
toediening van medicatie.

Aandoeningen aan de diepe 
luchtwegen
Acute luchtwegontsteking: 
infecties
Wanneer een ziekteverwekker (in 
eerste instantie vaak een virus) 
voor ontsteking van de lucht
wegen zorgt, spreekt men van 
een lucht weginfectie. De pro b    
lemen ten gevolge van zo’n 
in fectie kunnen snel ontstaan, af
hankelijk van de uitgebreidheid 
van de aandoening kan een paard 
(erg) benauwd worden.

De verschijnselen van een acute 
luchtweginfectie zijn:
• Sloom en lusteloos
• Koorts tot hoge koorts
• Hoesten/neusuitvloeiing
• Benauwdheid

Een infectie veroorzaakt ge
makke lijk een beschadiging van 
de trilhaarcellen in de lucht wegen. 
Hierdoor wordt er minder slijm 
afgevoerd dan noodzakelijk is. Het 
slijm en vuil dat achterblijft in de 
longen vormt niet alleen irritatie 

en hoest, maar is een prima  leef
omgeving voor bac teriën. De kans 
dat zo’n bacterie voor een secon
daire infectie zorgt, wordt groter 
naarmate het paard langer kampt 
met een ontsteking van de lucht
wegen. Daarnaast verkeert de af   
weer van de luchtwegen in een 
verhoogde stand van paraatheid; 
het is mogelijk dat deze gaat 
reageren op anderszins normale 
(stof)deeltjes. Je paard kan dan 
een chronische ontsteking ont
wikkelen. Raadpleeg dus tijdig je 
dierenarts.
 

Chronische luchtwegontsteking: 
paardenastma
Bij overgevoeligheid voor nor
maliter ongevaarlijk stof wordt er 
gesproken over paardenastma, 
voorheen stofallergie, RAO, COPD 
of ook wel dampigheid genoemd. 
Stof bevat vaak schimmels en 
endotoxines die een reactie van 
de luchtwegen kunnen veroor
zaken met als gevolg een ont
steking in de bronchiën, hogere 
slijmproductie en vernauwing van 
de luchtwegen (bronchocon
strictie). Dit taaie slijm kan vaak 
moeilijk worden opgehoest en 
blijft in de longen. Broncho
constrictie gebeurt bij het samen
trekken van de spiervezels die 
normaal gesproken de longbuisjes 
(kleine bronchiën en bronchiolen) 
openhouden. Het spreekt voor 
zich dat het samentrekken van 
deze spiertjes ervoor zorgt dat de 
diameter van de longbuisjes af 
neemt. Dit zorgt samen met de 

ophoping van slijm dat je paard 
benauwd wordt. Vaak zie je be
nauwd   heid als een geforceerde 
in en uitademing.
Hierbij kan er sprake zijn van:
• een duidelijke buikbeweging
• wijde neusvleugels met    
 even tu ele neusuitvloeiing
• bijgeluiden/hoesten
• en in sommige gevallen zelfs  
 het heen en weer bewegen  
 van de anus

Wanneer een paard chronische 
luchtwegproblemen heeft, kan dit 
leiden tot ernstige problemen 
zoals beschadiging van de long
blaasjes en de aanmaak van stug 
(litteken) longweefsel. Het is dus 
van groot belang dat er bij luchtweg
problemen in een vroeg stadium 
een dierenarts wordt geraad
pleegd!

Afbeelding 7. Een schimmelinfectie in de 
luchtzakken kan levensbedreigende 
consequenties hebben, en dient daarom 
altijd behandeld worden.

Afbeelding 8. 
Op dit endoscopiebeeld 
van een astmatisch 
paard is de 
aanwezigheid van veel 
slijm (de witte puntjes 
op de wand) te zien bij 
de ingang naar de 
longen



40 41V H i e r Vo e te r Juni   2020

Longbloedingen
Door een afwijking in de bloed    druk 
langs de longblaasjes (alveoli), 
kan het voorkomen dat deze 
longblaasjes openbarsten en waar 
bij er bloed vrijkomt. Hoe meer 
kapotte longblaasjes en hoe 
groter de bloeddruk (bijvoorbeeld 
tijdens inspanning), hoe meer 
bloed er vrijkomt in de longen. 
Mogelijk komt dit bloed ook tot 
aan de neus van het paard (zie 
afbeelding 9).

Er is helaas geen behandeling 
mogelijk om het paard (sneller) 
te helpen herstellen van een long
bloeding, maar het is wel belang
rijk om deze vast te stellen om 

eventuele aanpassingen te voeren 
in het management van het paard. 
Ook kleine ont stekingen in de 
luchtwegen moeten onderzocht en 
be handeld worden. In sommige 
gevallen en voor sommige disci
plines op hoog niveau kan een 
long  bloeding een hinder zijn voor 
de prestaties, maar dit hoeft niet 
altijd het geval te zijn.

Er staat op het internet veel 
geschreven over luchtwegen bij 
paarden. Daarnaast zijn er veel 
‘zogenaamde’ zelfzorgmiddelen 
te vinden. Het is zeker niet aan te 
raden om eerst zelf aan de slag te 
gaan met deze middelen. Het is 
belangrijk om zo snel mogelijk de 
oorzaak te achter halen met 
be hulp van je dieren arts. Hier door 
vermindert de kans op complic
aties. Nadien kan de dierenarts 
eventueel bepaalde onder steun
ende pro d ucten ad viseren.

Tips ter preventie
Naast het advies en/of de 
behandeling van de dierenarts 
kun je als paardenhouder zelf 
ook ondersteunen bij preventie 
of herstel van longproblemen bij 
je paard. Zo kun je bijvoorbeeld 
zorgen dat de prikkels (zoals 
stof) voor je paard zoveel 
mogelijk worden verminderd; dit 
kan als volgt:

• Veel weidegang om stoffige 
staluren te verminderen
• Zorg voor een goede 
ventilatie en voorkom tocht
• Minder stoffige stalbodem 

(stro) door over te gaan op vlas 
of houtsnippers. Strooi deze niet 
als het paard binnen is; laat het 
paard het liefst pas 2 uur na het 
strooien in de stal.
• Schone stal zonder scherpe 
ammoniaklucht
• Bij het schoonmaken van de 
stal: niet vegen als het paard 
binnen is en/of sproei de stal 
eerst met water alvorens te gaan 
vegen. En gebruik geen 
bladblazer om de gang schoon te 
maken
• Hooi vooraf bevochtigen (of 
idealiter stomen) zodat het 
minder stoffig is
• Ook kan het helpen om de 
rijbaan te sproeien voor het 
rijden.

Bekijk dit artikel online 
https://www.paardenarts.nl/
luchtwegenvanhetpaarden
luchtwegproblemen/

Door: Paardenarts.nl 
(auteurs: Thibault Frippiat en 
Mark van Manen)

Foto’s: Thibault Frippiat, 
Sportpaardenarts.nl

Afbeelding 9. Een bloedneus kan duiden op 
een longbloeding. Echter is dit symptoom 
enkel bij 1 op 10 paarden die een 
longbloeding hebben van toepassing!

Paardenarts .n l  i s  een uniek  kennisplat form met  betrouwbare,  toegankel i jke 
informat ie  voor  paardenhouders ,  geschreven door  paardenartsen.  Het 
p lat form bestaat  s inds  121212 en voorz iet  in  een grote behoefte,  zowel  van 
paardenhouders ,  a ls  ook van paardenartsen,  d ie  voor  meer  informat ie  kunnen 
verwi jzen naar  de kennisart ike len van Paardenarts .n l .  Inmiddels  wordt  de 
Veter ina ire  Kennisbank zo’n  50.000   75.000 keer  per  maand geraadpleegd 
en bestaat  de Paardenarts  Locator  (zoekmachine)  u i t  zo’n  200 prakt i jken en 
k l in ieken.
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Terugblik
HLV 
Op 7 mei vond de halfjaarlijkse ledenvergadering (HLV) plaats op 
geheel nieuwe wijze. Vanwege coronamaatregelen was het namelijk 
niet mogelijk om fysiek samen te komen, waardoor onze HLV online 
werd gehouden via Microsoft Teams. 

Met veel opkomst van zowel (commissie)leden als oud-
bestuursleden, heeft het huidige bestuur het secretarieel en 
financieel halfjaarverslag gepresenteerd en ook is iedereen weer 
op de hoogte gebracht van alles omtrent het ledenbestand, de 
sponsoring en het bereik van onze social media kanalen. 

Tenslotte zijn de leden van de veterinaire-, sport-, en fokkerij-
commissie  gedechargeerd en zijn er nieuwe leden in deze 
commissies welkom geheten. Ondanks de social-distancing was het 
een erg gezellige en nuttige avond, vol goede ideeën!

Q&A met de beginnende paardenarts
Marije Schelfhorst en Tom Groot Koerkamp, beide nog beginnende 
paardenartsen, hebben we online ‘het hemd van het lijf ’ gevraagd 
over het leven na afstuderen. Vragen die de revue passeerden 
waren onder andere of ze zich voldoende voorbereid voelden op 
de praktijk, hoe hun eerste periode er uit zag en wat de grootste 
uitdagingen waren.

Wederom was het een gezellige online bijeenkomst met veel 
interesse, waar we veel van hebben geleerd.




