ISSN: 2589-8108

https://doi.org/10.31739/GGZV.2022.1.28

Chantal Nagtegaal

© GGZ Vaktijdschrift, 2022;1(5):28-38

De kracht van het paard als co-therapeut

De kracht van het paard als co-therapeut
Het effect van een paard op de mens ter bevordering van het herstel binnen de GGZ

Chantal Nagtegaal, Verpleegkundig specialist GGZ – Altrecht, Utrecht
Correspondentieadres
chantal-nagtegaal@hotmail.com

Samenvatting
Het behandelaanbod binnen de GGZ is vooral gericht op ons cognitief vermogen terwijl
bekend is dat het cognitief vermogen van mensen met psychiatrische problematiek
verminderd is. Het is ook aangetoond dat de gemiddelde persoon 20% onthoudt van wat hij
hoort en 90% onthoudt van ervaringen.
Equitherapie is een behandelmethode die gebruik maakt van ervaringsgericht leren, een
behandeling met een paard als co-therapeut. Een paard als co-therapeut doet aanspraak op o.a.
mogelijkheden, kwetsbaarheden en kracht en legt de focus op het lichamelijke en emotionele
aspect door de non-verbale interactie. Onderzoek wijst uit dat de inzet van paarden een
significante vermindering geeft van PTSS, sociale angst, prikkelbaarheid, beperkingen door
emotionele problemen, etc. en versterkt mentale veerkracht, vitaliteit en het sociaal
functioneren. Veelal leidt de inzet van paarden als co-therapeut ook tot betere en snellere
resultaten ten opzichte van therapieën zonder paard. De getrainde ggz-professional maakt
vervolgens tijdens de sessies met het paard o.a. gebruik van bekende tools zoals ACT en
neemt de veiligheid van mens en paard in acht. Equitherapie is, ondanks dat het nog niet
evidence-based is, een wetenschappelijk veelbelovend en passend behandelaanbod binnen de
GGZ: Equitherapie biedt niet alleen aansluiting bij de mensen die bij ons aankloppen voor
hulp maar sluit ook aan bij de kwaliteitsstandaarden én bij de huidige maatschappelijke
ontwikkelingen om mens en natuur meer samen te brengen.
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Inleiding

verbale, ervaringsgerichte therapie.

Het overkomt iedereen wel eens: je komt niet

Dit artikel neemt u mee in de mogelijkheden

uit je woorden, woorden schieten tekort of je

en meerwaarde van equitherapie, een therapie

verschuilt jezelf achter woorden en doet je

waarbij het paard wordt ingezet als co-

anders voor dan dat er daadwerkelijk speelt.

therapeut naast een ggz-professional. Er wordt

Onze ontwikkeling van baby naar

toelichting gegeven over het paard als co-

volwassenheid is ook vooral cognitief gericht

therapeut, wat we tot nu toe weten uit

en niet iedereen krijgt van huis uit mee dat er

onderzoek over equitherapie, welke

over gevoelens gepraat kan of mag worden.

methodieken de GGZ-professional kan
toepassen, hoe equitherapie zich verhoudt tot

Het behandelaanbod binnen de geestelijke

de GGZ-standaarden met vervolgens een

gezondheidszorg (GGZ) is over het algemeen

kritische noot en de conclusie.

verbaal en gericht op ons cognitief vermogen
zoals psycho-educatie en cognitieve

Het paard als co-therapeut

gedragstherapie (CGT). Bij mensen met

Wat betekent de inzet van paarden binnen een

psychiatrische problematiek weten we echter

therapiesessie?

dat zij in cognitief opzicht vaak minder goed

Een paard kan dienen als een ondersteuner en

functioneren door hun psychiatrische

mediator binnen een behandeling om mensen

aandoening, zoals een ernstige psychische

op non-verbale wijze, met wederkerigheid een

aandoening (EPA), autismespectrumstoornis

corrigerende emotionele ervaring op te laten

(ASS), depressie, posttraumatische

doen. Een paard als co-therapeut doet

stressstoornis (PTSS), etc. Hierbij zien we o.a.

aanspraak op de volgende aspecten: sociaal,

geheugenproblemen en moeite met

relationeel, zintuigelijk, intentie,

concentreren.

mogelijkheden, kwetsbaarheden en kracht.
Hierbij ligt de focus op het lichamelijke en

Vanuit diverse herstelmethodieken binnen de

emotionele aspect door de non-verbale

GGZ wordt er gesproken over de krachten en

interactie [1; 2]. Bovendien blijft de persoon in

mogelijkheden van mensen met psychiatrische

kwestie met beide benen op de grond, letterlijk

problematiek en hoe deze in te zetten ter

en figuurlijk.

bevordering van hun herstel. Laten wij, als
GGZ professionals, dan ook beter aansluiten

Uit de ‘systematic review’ van Kovacs, van

bij de mensen die bij ons aankloppen door ons

Dijke en Enders-Slegers [1] komt naar voren

behandelaanbod te verruimen met een non-

dat de inzet van paarden een significante
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vermindering geeft van klachten bij PTSS,

Wij als mensen gebruiken veelal woorden die

sociale angst, pijn, prikkelbaarheid en

we kunnen afwegen en waar we ons achter

beperkingen door emotionele problemen.

kunnen verschuilen. Met onze lichaamstaal

Verder kan deze toepassing de motivatie

kunnen we niet liegen of ons anders voordoen.

binnen de verslavingsbehandeling verbeteren

Een paard bekijkt onze non-verbale

en de mentale veerkracht, vitaliteit en het

communicatie objectief en zal hierop reageren,

sociaal functioneren versterken.

het paard maakt hierdoor het onbewuste

Hallberg [3] geeft aan dat bij deze methode de

bewust. De gevoeligheid van het paard en de

focus ligt op het aanleren van

manier waarop paarden contact kunnen maken

levensvaardigheden, sociale vaardigheden,

met mensen, maakt paarden dus bij uitstek

communicatieve vaardigheden, relationele

geschikt om veranderprocessen te

vaardigheden of leiderschapsvaardigheden

ondersteunen [5; 6].

waarbij persoonlijke groei en toename in
zelfbewustzijn door interactie met het paard

Ervaringsgericht leren

centraal staat.

Werken met paarden levert een bijdrage aan
het opdoen van leerervaringen [7]. In de

Waarom paarden?

interactie met het paard ervaart iemand hoe

Paarden hebben zich aangepast aan het leven

zijn of haar gedachten, gevoelens en

als prooidier en vluchtdier. Het is van vitaal

gedragspatronen de omgeving beïnvloeden.

belang voor prooidieren om de omgeving

Deze persoon wordt vervolgens aangemoedigd

aandachtig in de gaten te houden. Een grote

te reflecteren op en oplossingen te zoeken voor

sensitiviteit voor kuddegenoten en de

de uitdagingen die in de interactie met het

omgeving levert paarden het vermogen op om

paard ontstaan. Deze ervaringsgerichte context

snel te reageren op potentiële gevaren. Deze

levert een diepgaande leerervaring op [8; 9].

sensitieve alertheid benutten paarden ook in de

De ‘cone of experience’ van Edgar Dale, zie

interactie met mensen [3; 4]. Het kuddegedrag

afbeelding 1, toont ook dat we enkel 20%

is voor het paard van levensbelang en het paard

onthouden van wat we horen en 90%

zal daarom, wanneer er geen paarden in de

onthouden van ervaringen. [10]

buurt zijn, aansluiting zoeken bij de mens die
wel in de buurt is en bekijken of deze persoon
een goede kuddegenoot is. Een paard doet dit
non-verbaal. Niet minder dan 85% van de
communicatie bij mensen is ook non-verbaal,
echter zijn wij hier voor 95% niet bewust van.
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Afbeelding 1.

Aangenaam therapeutisch klimaat

betrekken in ons leven en binnen de

Aanwezig zijn in de natuurlijke omgeving van

gezondheidszorg, ter bevordering en

het paard kan positieve emoties oproepen en

verduurzaming van de gezondheidszorg en een

stressreductie teweeg brengen [11; 12].

groene en leefbare wereld [14].

Daarnaast is werken met paarden voor veel
mensen een ontspannende activiteit. Mensen

Steun en comfort

waarbij traditionele vormen van behandeling

Diverse onderzoeken tonen aan dat het paard

of begeleiding onvoldoende hebben geholpen,

een bijdrage levert aan emotionele veiligheid.

lijken bijzonder gebaat bij de positieve

Het paard is een bron van sociale steun en

interactie met het paard in zijn natuurlijke

onvoorwaardelijke acceptatie [6; 15-18].

omgeving [5]. Sessies met paarden worden

Daarnaast wordt ook de menselijke behoefte

door mensen vaak als laagdrempeliger ervaren

aan fysiek contact mogelijk [5; 19; 20].

dan het contact met de hulpverlener in een
kantoor [13].

Feedback
Paarden beschikken over een grote

Daarnaast sluit equitherapie en de daarbij

gevoeligheid voor lichaamstaal. De reacties

behorende omgeving aan op de huidige

van het paard op de gemoedstoestand en het

ontwikkelingen om de natuur meer te

handelen van de mens, geven iemand daardoor
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veteranen met PTSS [36].

zelfbewustzijn op het gebied van emoties,
lichamelijke reacties en communicatie [5; 21].

Methodiek

Er kan bovendien met de opgedane inzichten

Acceptance and Commitment Therapie (ACT)

worden geëxperimenteerd in het contact met

ACT is een erkende behandeling binnen de

het paard. Het paard reageert op situaties die in

GGZ. ACT gaat over het loskomen van je

het hier en nu zijn. Wanneer de persoon zich

gedachten en gevoelens met als doel om

aanpast, zal de interactie tussen paard en mens

ervaringen toe te laten en psychische

dus ook veranderen [7; 22-25].

flexibiliteit te vergroten.

Onderzoek

Hieronder, in afbeelding 2, staan de zes
kernprocessen van ACT weergegeven:

Goed onderbouwd onderzoek naar
paardenondersteunende hulp- en
dienstverlening is nog te beperkt om
equitherapie evidence-based te noemen. Er zijn
echter veel positieve geluiden in de
wetenschappelijke literatuur met betrekking tot
specifieke stoornissen; ADHD, ASS,
eetstoornissen, NAH, PTSS, schizofrenie,
verslaving en syndroom van down [1; 2; 21;
26-34]. De onderzoeken tonen tevens aan dat
de inzet van paarden als co-therapeut veelal tot
betere en snellere resultaten leidt in
vergelijking met therapieën zonder paard.

Afbeelding 2. Hexagon ACT.

Equitherapie in Nederland
Grondig wetenschappelijk onderzoek naar de
inzet van paarden krijgt steeds meer voeten in

Door ACT in te zetten binnen een

de aarde, zo ook in Nederland. J. de Boer,

therapiesessie met paarden heb je de

werkzaam bij Karakter (jeugd GGZ), doet

mogelijkheid om te werken met ervaringen en

bijvoorbeeld op dit moment onderzoek naar de

mensen de kans te geven om hiermee te

inzet van paarden bij therapieresistente

oefenen. Een paard, zoals al eerder beschreven,

adolescenten met autisme [35] en het

leeft en reageert in het hier en nu. Bij een

Ministerie van Defensie doet onderzoek naar

paard heeft iemand dan ook binnen één minuut

de inzet van paarden voor de behandeling van

de mogelijkheid om iets opnieuw te doen,
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zonder dat het paard bijvoorbeeld wrok

Ook mindfulness oefeningen middels iets te

koestert vanuit de eerdere ervaring [37]

doen, bijvoorbeeld het paard aaien en de
haarstructuur te voelen, zijn oefeningen voor

Praktijkvoorbeeld

het hier en nu die samen met het paard gedaan

Een voorbeeld van hoe dit in de praktijk

kunnen worden. Hierbij sluit ook de

toegepast kan worden is het uitzetten van een

Polyvagaal theorie aan.

Y-splitsing die de persoon in kwestie samen
met het paard kan gaan bewandelen
(afbeelding 3). Aan de ene kant kan men de
richting van het pad die men op wil gaan (doel,
bepaalde normen en waarden, etc.) met diverse
obstakels belemmeren. De andere kant staat
bijvoorbeeld voor de weg die iemand op de

Polyvagaal theorie
De Polyvagaal theorie van Stephen Porges, een
neurowetenschapper en hoogleraar in de
psychiatrie in North-Carolina USA, heeft de
werking van het autonome zenuwstelsel verder
uitgewerkt. [38]

meer “automatische piloot” bewandelt,

In welk opzicht is het autonome zenuwstelsel

mogelijkerwijs vanwege diverse redenen

nu zo belangrijk? Het lichaam werkt samen

waarbij er minder weerstand wordt ervaren.

met het brein en 80% van de impulsen gaat via
het ruggenmerg en 20% komt vanuit de
hersenen. Het autonome zenuwstelsel speelt
een rol in het gevoel van veiligheid. Wanneer
je je niet veilig voelt, lukt het minder goed om
rationeel na te denken, te relativeren, vooruit te
kijken, verbinding te zoeken met anderen, en
blijft je gedrag beperkt en lukt het niet of
amper om veranderingen teweeg te brengen.

Afbeelding 3. Y-splitsing
Door de persoon samen met het paard de Ysplitsing te laten doorlopen, inclusief
mogelijke obstakels zoals gedachten en
gevoelens, kan deze persoon gaan ervaren wat
er met hem/haar gebeurt wanneer deze
obstakels erkend worden en kan er geoefend
worden met hoe hiermee om te gaan om
uiteindelijk het doel te bereiken.

Om dan weer terug te komen op ACT en
mindfulness oefeningen; de snelste en meest
effectieve manier om je autonome
zenuwstelsel een prikkel te geven van
ontspanning en veiligheid en dus om te leren
en een verandering teweeg te kunnen brengen
wanneer je niet goed in je vel zit/ gestrest bent,
is via de ademhaling. Hoe trager je
ademhaling, hoe meer je lichaam reageert
vanuit een veilige modus [38].
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GGZ standaarden

beschreven dat ook al is de wetenschappelijke

Vanuit de GGZ wordt er gewerkt met de GGZ-

evidentie nog beperkt, de psychotherapie wel

standaarden, ook wel kwaliteitsstandaarden

effectief kan zijn mits aangepast aan de

genoemd. In de GGZ-standaarden staan

mogelijkheden van de patiënt. Een van deze

algemene en evidence-based aanbevelingen

aanpassingen kan de inzet van paarden zijn.

voor het voorkomen, herkennen,

Ook wordt er in de GGZ Standaard ‘EPA’

diagnosticeren en behandelen van psychische

gesproken over de inzet van vaktherapieën.

problemen.

Daar staat equitherapie nog niet in maar als we

De GGZ-standaarden zijn gespecificeerd per
doelgroep binnen de GGZ. In dit artikel wordt
ingegaan op de GGZ-standaarden die
betrekking hebben op mensen met een ernstige
psychische aandoening (EPA) passende bij de
setting ‘voortgezette klinische behandeling’
binnen de GGZ.
Binnen de voortgezette klinische behandeling
zien we een groot aantal mensen met
cognitieve beperkingen; zowel als gevolg van
een verstandelijke beperking als van cognitief
verval door hun psychiatrische aandoening.
Een ernstige psychische aandoening wordt ook
geassocieerd met cognitieve functiestoornissen
met betrekking tot werkgeheugen, aandacht en
planning [39; 40].
Omdat de behandelingen van EPA uitgebreid
aan bod komen in de stoornisspecifieke
zorgstandaarden, ligt bij de generieke module

kijken naar de toelichting: ‘Vaktherapie is een
manier van behandelen van psychosociale en
psychische problematiek waarbij de nadruk
ligt op doen en ervaren, en minder op praten.
Door gerichte oefeningen en werkvormen kun
je jouw problematiek onderzoeken en jouw
emoties en gedachten daarbij vormgeven.
Door de ervaringen die je zo opdoet, werk je
aan bewustwording en kun je nieuwe inzichten
verwerven. Je leert bijvoorbeeld op andere
manieren te reageren op situaties of gevoelens.
Zo kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken en
vaste patronen doorbreken’, dan sluit
equitherapie hier naadloos op aan.
De inzet van vaktherapie komt in elke
stoornisspecifieke zorgstandaard voor.
De generieke module ‘Herstelondersteuning’
[41] geeft aan dat de volgende vijf elementen
belangrijk zijn in herstelondersteuning:
•

Verbondenheid met anderen

•

Hoop

•

Identiteit

GGZ Standaard ‘Psychische stoornissen en

•

Betekenisgeving

zwakbegaafdheid/lichte verstandelijke

•

Grip op eigen leven

EPA de nadruk op generieke principes in de
behandeling. In de GGZ Standaard ‘EPA’
wordt dan ook onder andere verwezen naar de

beperking (ZB/lichte VB). Hierin staat

ISSN: 2589-8108

https://doi.org/10.31739/GGZV.2022.1.28

Chantal Nagtegaal

© GGZ Vaktijdschrift, 2022;1(5):28-38

De kracht van het paard als co-therapeut

Equitherapie biedt mogelijkheden ten aanzien

een veelbelovende en passende aanvulling kan

van al deze elementen [1; 5; 6; 15-17; 21; 42]

zijn op het huidige behandelaanbod binnen de

en meer zoals bevordering kwaliteit van leven

GGZ. Paarden kunnen ons ervarend laten leren

en welzijn [43].

door o.a. ons non-verbale gedrag te spiegelen
zonder oordeel, in een omgeving die als

Discussie

prettiger wordt ervaren in vergelijking met een

Hoewel de onderzoeken naar de inzet van

kantoor.

equitherapie veelbelovend zijn, is het in vele

Bij equitherapie is het van belang dat de GGZ-

studies niet duidelijk hoe en waarom het paard

professional bevoegd en bekwaam is in niet

is ingezet in de behandeling [1]. Equitherapie

alleen zijn of haar vakgebied maar ook in het

wordt nog niet gezien als een evidence-based

welzijn en gedrag van het paard om de

behandeling en equitherapeuten en/of

veiligheid en kwaliteit te waarborgen voor

paardencoaches vallen (nog) onder een vrij

zowel mens als paard. Wanneer de kwaliteit

beroep. Om die reden wordt de inzet van

gewaarborgd wordt, kunnen we er straks niet

paarden door zorgverzekeraars en

meer erom heen… de kracht van het paard als

Gemeentebesturen in vele gevallen niet

co-therapeut.

vergoed. Een kanttekening hierbij is dat de
behandeling door een GGZ-professional,

1.

indien als zodanig geregistreerd, wel erkend en
vergoed wordt.
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veiligheidsaspect voor zowel mens als paard.
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