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Rachaël Draaisma bestudeert 

communicatieve signalen bij 

paarden. Voor Bit vat ze haar 

bevindingen samen in een serie 

artikelen. Deel 1 gaat over 

wegdraaien en eetpatronen. 

Want net zoals wij bijvoorbeeld 

een zak chips leegeten bij een 

enge fi lm, kan spanning zich 

ook bij paarden uiten in 

bepaalde eetpatronen. Als je 

deze patronen herkent, kun je 

de mate van spanning 

beoordelen en, waar nodig, 

ingrijpen.

Tekst: Rachaël Draaisma • Fotografi e: www.arnd.nl / 
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Zijn paarden 
emotie-eters?

COMMUNICATIEVE SIGNALEN (1)

Nieuwe 
serie! 
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Toen ik vier jaar geleden met 
mijn onderzoek naar communi-
catieve signalen bij paarden 
begon, heb ik als eerste 220 

beeldopnames geanalyseerd van gedomes-
ticeerde paarden in hun interactie met men-
sen. Ik keek daarbij onder andere naar de 
stand van de oren, ogen en mond, de 
hoofd-halshouding en de positionering van 
het lijf. En hoewel hier niet de nadruk op lag 
bij mijn onderzoek, viel daarbij op dat be-
paalde eetpatronen van paarden gekoppeld 
zijn aan een bepaalde mate van spanning.
Wat uit mijn observaties en aanvullend on-
derzoek naar voren kwam, is dat een paard 
bij een lichte verhoging van spanning een 
ander eetpatroon laat zien. De frequentie 
van het aantal happen neemt toe, dit kan in 
vijf minuten soms wel een verschil van 75 
happen betekenen. Ook gebruikt het paard 
bij lichte spanning vaak een andere bijttech-
niek. De voortanden worden bijvoorbeeld 
net wat meer ontbloot bij het haastig hap-
pen, of de mond wordt verder geopend om 

OVER 
RACHAËL

Rachaël Draaisma 
werkte als trainer en ge-

dragsdeskundige voor honden. 
Ze specialiseerde zich in de resocialisatie van 
zeer angstige en agressieve honden. Tijdens 
haar studies bij Turid Rugaas, die jarenlang 
honden observeerde, hun taal in kaart bracht 
en de kalmerende signalen bij honden ont-
dekte, ontstond de gezamenlijke wens om 
een vergelijkbaar onderzoek te doen bij paar-
den. Vanaf 2013 bracht Rachaël, onder men-
torschap van Turid, de lichaamssignalen van 
gedomesticeerde paarden in kaart door het 
uitvoerig en objectief analyseren van fi lmmate-
riaal. Hierbij werd zij ondersteund door Ristin 
Olthof. De paarden op de 220 geanalyseerde 
fi lms waren in particulier bezit, van alle leeftij-
den en rassen en hadden geen zichtbare ver-
wondingen of pijn. Geen enkele fi lm is in 
scène gezet, de paarden werden dus niet 
doelbewust onder schadelijke spanning 
gezet. Alleen de signalen en kenmerken die 
35 keer of meer werden vertoond, zijn be-
schreven in het boek ‘Language Signs & Cal-
ming Signals of Horses’. Dit boek is in okto-
ber 2017 uitgekomen bij uitgeverrij CRC 
press. Het onderzoek gaat echter door. Ra-
chaël blijft fi lms analyseren en geeft lezingen 
en workshop in binnen- en buitenland.
www.calmingsignalsofhorses.com

sneller grotere stukken gras naar binnen te 
werken. Neemt de spanning af, dan zie je 
dat het paard terugvalt in zijn normale, ont-
spannen eetpatroon. Neemt de spanning 
niet af, maar stijgt deze, dan zie je dat het 
paard steeds gehaaster gaat eten. Hij neemt 
kleinere happen en neemt niet altijd de tijd 
het eten goed te kauwen of door te slikken. 
Soms valt er zelfs wat voer uit zijn mond.
Ook het drinken gaat gehaaster. Een paard 
gaat kleine slokken nemen en het drinken 
wordt onderbroken door haastige bewegin-
gen waarbij hij bijvoorbeeld rondloopt, rond-
kijkt, ruikt en hinnikt. Stijgt de spanning nog 
meer, dan eet en drinkt het paard helemaal 
niet meer. Ook niet wanneer je hem dit aan-
biedt.

DE AMYGDALA 
Interessant is het te kijken welke biologische 
mechanismes dit veroorzaken. De amygdala 
is een amandelvormige kern in de hersenen 
die een actieve rol speelt bij de signalering 
van angst. Dit kan zijn als reactie op een 
prikkel en/of een situatie die het paard op 
dat moment ‘nieuw’ ondergaat en als ang-
stig ervaart. Het kan ook zijn dat de amyg-
dala een situatie of prikkel die niet angstig 
hoeft te zijn toch angstig inkleurt omdat hij 
deze prikkel of situatie in het verleden als 
angstig heeft opgeslagen.
Als de amygdala een situatie als angstig in-
schat, prikkelt deze de hypothalamus, hypo-

fyse en bijnieren (de zogenaamde HP-as) 
om in actie te komen. Het lichaam gaat 
onder andere adrenaline, noradrenaline en 
dopamine produceren. Hormonen die zor-
gen dat je lichaam paraat wordt gemaakt te 
handelen, te vechten of te vluchten. Ga je bij 
opkomende spanning echter eten dan lijkt 
uit onderzoeki naar voren te komen dat dit 
de activiteit verlaagt van deze HP-as. 

KLAAR VOOR ACTIE
Duurt de prikkel of situatie waardoor het 
paard spanning ervaart echter onverminderd 
sterk voort, en blijft de spanning stijgen, dan 
verdwijnt dit temperend effect. Het wordt 
overstemd door een lijf dat zich klaarmaakt 
voor actie. De hormonen adrenaline, dopa-
mine en noradrenaline en de glucocorticoï-
den als cortisol vloeien door het lijf. Ook an-
dere spanningskenmerken worden duidelij-
ker zichtbaar. Het paard heeft een hoge 
hoofd- en halshouding, gespannen spieren, 
rondere ogen, rondere neusgaten en wel-
licht een andere vorm bovenlip. Hij beweegt 
zich gehaaster en heeft niet de rust ont-
spannen te eten of drinken.
Neemt de spanning nog meer toe, dan zie je 
dat het paard helemaal niet meer eet en 
drinkt. Oorzaak hiervan is het darmstelsel. 
Onder invloed van de toenemende cor-
tisolafgifte, door de grote spanning, be-
weegt de dunne darm van het darmstelsel 
zich langzamer. De bewegingen, of contrac-
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ties, in de dikke darm worden door deze 
verhoogde cortisolafgifte echter veel fre-
quenterii, waardoor voedsel snel door het 
darmstelsel wordt getransporteerd en paar-
den gaan mesten (vaak een waterige brij-
achtige poep, soms komt er alleen wat 
water uit de anus). Onderzoekers nemen 
aan dat de contradictie tussen een sneller 
werkende dikke darm en een langzaam wer-
kende dunne darm bij het paard misselijk-
heid veroorzaakt, waardoor hij stopt met 
eten en drinken.

STRESSREACTIES VOORKOMEN
Natuurlijk proberen we als ruiters waar mo-
gelijk stressreacties te voorkomen en ervoor 
te zorgen dat er een positief werk- en leerkli-
maat ontstaat voor ons paard. Kijken hoe 
snel je paard eet en met welke haptechniek 
kan helpen om een inschatting te maken 
van de situatie. Kan je paard niet meer eten 
of drinken, dan is het stressniveau hoog. Is 
hij gehaast aan het eten, dan probeert hij 
zichzelf te kalmeren en is er sprake van 
lichte spanning. Bij paarden die geen be-
schikking hebben over gras of hooi, zie je 
soms dat ze met hun neus in de grond gaan 
woelen op zoek naar toch iets eetbaars.
Zie je een verhoogde bijtsnelheid en andere 
bijttechniek bij je paard als hij eet, probeer 
dan te achterhalen welke prikkel hem lichte 
spanning geeft. Staat hij op een plaats die 
moeilijk voor hem is? Ben je op een buitenrit 

en vindt hij het spannend lang en ver van 
huis weg te zijn? Wil je paard zichzelf kalme-
ren omdat hij vreemde geuren ruikt, of gelui-
den opvangt waarop hij niet is gesociali-
seerd? Staat hij naast weidegenoten die 
zich ten opzichte van hem niet sociaal ge-
dragen? Omdat het paard beter ontwikkelde 

zintuigen heeft dan wij, kun je de prikkel 
soms niet achterhalen. Je kunt wel vaststel-
len waar de prikkel vandaan komt door te 
kijken in welke richting je paard kijkt en luis-
tert.

POSITIONERING
Wanneer je paard lichte spanning heeft, 
waarbij het vecht-vluchtmechanisme nog 
niet in gang is gezet, en je kunt de prikkel 
waarop hij reageert achterhalen, dan kan de 
manier waarop hij zichzelf positioneert ten 
opzichte van die prikkel nog extra informatie 
geven. Uit mijn onderzoek kwamen drie li-
chaamsposities naar voren die het paard in 
een dergelijke situatie kan aannemen: het 
paard kan met zijn fl ank, achterhand of front 
(borst en hoofd), naar de prikkel toe gaan 

staan. De eerste twee posities, het tonen 
van de achterhand en het tonen van een 
fl ank, heb ik allebei als kalmerend signaal 
aangemerkt. Door de manier waarop het 
paard zich positioneert, neemt hij een de-
escalerende houding aan naar de prikkel 
toe. Door zijn achterhand of fl ank te tonen, 

wil hij de prikkel, bijvoorbeeld een mens, dier 
of object, kalmeren. Eventueel kalmeert hij 
hierdoor zichzelf ook. Het achterhand en 
fl anken tonen stelt hem in staat zonder con-
fl ict in een leefsituatie te blijven, samen met 
de prikkel die hem triggerde. Vergelijk het 
met het wegkijken en wegdraaien dat wij 
doen als een onbekende op twee meter af-
stand ons intensief gaat aanstaren. We wil-
len niet vluchten en vechten, maar wel een 
signaal uitzenden dat we geen verder con-
tact willen, zonder daarbij een confrontatie 
aan te gaan met de ander.
Hierbij gaat van het tonen van de achter-
hand een sterkere de-escalerende werking 
uit dan van het tonen van de fl anken. Een 
paard dat de achterhand toont, zoekt 
daarna minder snel uit zichzelf toenadering 
tot de prikkel. Een paard dat zijn fl anken laat 
zien ten opzichte van een prikkel, kan na 
een tijdje alsnog de prikkel benaderen. Het 
is in dat opzicht een kleine pauze geweest. 
Het paard kan er vanuit beide posities ook 
voor kiezen iets anders te gaan doen en de 
prikkel niet te benaderen.
Een paard dat zijn fl ank of achterhand op 
deze manier naar de prikkel toedraait, heeft 
een zachte bespiering. Zijn ogen staan 
amandelvormig en zacht, zijn neusgaten zijn 
lang. Het kan ook zijn dat de ogen half ge-
sloten worden op het moment dat het paard 
gedraaid is. De oren van het paard staan in 
eerste instantie naar voren. Hij eet, en als hij 
niet eet, kijkt hij naar voren, alsof hij met heel 
andere zaken bezig is dan de prikkel waar 
hij net op reageerde. Je kunt deze houding 
zien bij paarden die zich met de achterhand 
naar een druk gangpad draaien. Of bij een 
paard dat in de wei staat, weggejaagd 
wordt en als antwoord op deze manier op 
korte afstand van het paard kan staan dat 
hem zojuist heeft weggejaagd. 
Het achterhand tonen als kalmerend signaal 
is wezenlijk anders dan een paard dat dreigt 
te slaan met zijn achterhand. Dit paard heeft 
een gespannen bovenlijn, een korte rug, een 
hoge hoofd-halshouding. De oren zijn naar 

‘Bij een lichte verhoging van spanning laat 
het paard een ander eetpatroon zien’

  »
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achteren gedraaid. Zijn neus steekt hij iets 
naar boven, zodat zijn achterhoofd en kruin 
wat naar elkaar worden geduwd. Soms 
houdt hij ook zijn hoofd een fractie scheef 
om met een oog te kunnen kijken naar de 
prikkel die hij dreigt te slaan. Soms tilt hij 
ook dreigend een van zijn achterbenen op.
Als een, al dan niet etend, paard in een 
lichte spanning frontaal naar de prikkel toe-
gedraaid staat, zie je dat hij de prikkel na 
een korte tijdspanne benadert. Dit kan hij 
doen door deze frontaal te benaderen. Wil 
hij extra voorzichtig zijn, dan laat hij nog 
aanvullende kalmerende signalen zien en 
loopt hij bijvoorbeeld met een lichte boog 
naar de prikkel toe, beweegt hij langzamer, 
stopt soms, draait zijn hoofd en hals weg en 
terug en kauwt of knippert met zijn ogen.

KIJK BEWUST
Spanning kun je bij een paard afl ezen aan 
zijn lichaams- en gezichtskenmerken en aan 
zijn gedragingen. Bewuster kijken hoe een 
paard eet en zich positioneert kan daarbij 
nuttig zijn. De manier van eten geeft aanvul-
lende informatie over zijn spanningsniveau. 
De wijze waarop het paard zich opstelt, laat 
zien hoe sterk gemotiveerd hij is de prikkel 
te benaderen. Loopt hij er recht op af met 
een door hem ingezette frontale houding? 
Wil hij eerst een pauze (fl ank tonen) of wil hij 
de prikkel niet benaderen (achterhand 
tonen). 
Kijk op het moment dat je ziet dat je paard 
lichte spanning ervaart altijd eerst of het 
nodig is om direct in te grijpen. Let op zijn 
eetpatroon en positionering. Kalmeert het 
paard en kan hij zich daardoor zelf in een si-
tuatie handhaven, dan is dat prima en hoef 
je niets te doen. Kalmeert hij niet, dan kun je 
kijken hoe je hem kunt helpen.

VOER ALS KALMERING
Eten kalmeert bij lichte spanning. Je kunt er 
daarom voor kiezen je paard te voeren in 
een situatie waarvan je inschat dat deze 
moeilijk voor hem is. Ik zou dan overwegend 
voor hooi of kuilgras kiezen. Dit kan je hem 
continu geven, of om de zoveel tijd. Kies je 
afstemming van de voertijd dan zo dat je 
paard binnen een ontspannen modus blijft. 
Het is niet de bedoeling dat hij steeds gaat 
bedelen omdat hij niet weet wanneer hij hooi 
krijgt en zo toch spanning opbouwt. 
Ik kies er zelf niet voor een paard pas hooi 
te geven op het moment dat hij begrijpt dat 
hij niet om voer moet schooien. Ik verwacht 
niet dat een paard op een moment van 
spanning zo’n cognitief moeilijk concept be-
grijpt. Ik kies ervoor hem in deze situatie met 
een moeilijkere prikkel ontspannen te hou-
den zodat hij een positieve leerassociatie 
met dito gevoel ervaart, waarbij je naar 

keuze in de toekomst steeds minder kan 
gaan voeren.
Ik weet dat er weerstand is om hooi en gras te 
gebruiken bij de training. Een argument hierbij 
is dat het paarden creëert die overal willen 
eten. Dat kan lastig zijn. Ik denk dat je hierin 
duidelijkheid schept door je paard als hij buiten 
bijvoorbeeld aan de hand mag grazen een 
duidelijk start- en eindsignaal te geven. Geef je 
dit signaal niet, dan ga je niet in op zijn pogin-
gen om te eten, waardoor hij gaat snappen 
wanneer hij wel en niet mag eten.
Daarbij is het belangrijk je te realiseren dat 
paarden van nature bijna de klok rond grazen. 
Dat is een noodzakelijke behoefte. De paar-
denmaag maakt 24 uur per dag maagzuur 
aan. Tijdens het kauwen van voer maakt het 
paard speeksel aan, als dit in de maag komt 
met het voer, neutraliseert dit het maagzuur. 
Verschillende onderzoeken wijzen uit dat wan-
neer het paard langer dan zes uur geen ruw-
voer krijgt, hij een toenemende kans heeft op 
het krijgen van maagzwereniii. Veel gedomesti-
ceerde paarden moeten veel langer dan zes 
uur op hun voer wachten. Zou je het eten van 
hooi als kalmerend middel willen inzetten, dan 
is dat dus wellicht ook nog goed voor zijn 
maag en gezondheid. Heb je een paard waar-
van je de ruwvoerinname moet beperken dan 
zou je door planning en het verschuiven van 
voertijden en de hoeveelheden hooi, dit ook 
als tool kunnen inzetten.

SOCIALISATIEPLAN
De kennis van de positionering van je paard 
kun je ook voor je eigen belang inzetten 
door je paard frontaal naar een prikkel toe te 
draaien als hij het leuk vindt ernaar te kijken 
en hierbij uiteraard ontspannen is. Vindt hij 
een prikkel moeilijker dan kun je hem met 
zijn achterhand of fl ank naar de wat moeilij-
kere prikkel toedraaien. Dit kun je eventueel 
doen op de poetsplaats door hem op een 
andere manier neer te zetten, door op stal 
het hooi op een andere plek neer te leggen 
of aan de hand als je met je paard ergens 
moet wachten. Pak hierbij de afstand die je 
paard aankan en die geen vluchtreactie trig-
gert. Als je je paard op die positie ruwvoer 
laat eten, combineer je beide zaken en kun 
je het als een extra handvat binnen een so-
cialisatieplan gebruiken.    

iMcEwen BS (2004) Protection and damage 
from acute and chronic stress: allostasis and 
allostatic overload and relevance to the pa-
thophysiology of psychiatric disorders. Ann 
N Y Acad Sci 1032: 1-7
iiMertz, H, UNC Center for Functional GI and 
Motility Disorders. Stress and the Gut.
iiiSykes BW, Hewetson M, Hepburn RJ et al. 
(2015) European College of Equine Internal 
Medicine Consensus Statement – Equine 
Gastric Ulcer Syndrome in Adult Horses. J 
Vet Intern Med 29(5):1288-1299. 
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