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Voorwoord 
 

Deze paper is geschreven door Deirdre van der Mijn in opdracht van het NTI en tot stand 

gekomen naar aanleiding van de praktijkbijeenkomst van de module onderzoek en rapportage. 

Met dank aan de docenten en de geïnterviewden. In deze paper doe ik onderzoek naar de 

invloed die paarden kunnen hebben op de sociale vaardigheden van kinderen met PDD NOS. 

Dit verslag bestaat uit literatuur onderzoek en interviews met professionals en is dus 

gebaseerd op eerdere onderzoeken en ervaringen. Uiteindelijk zal ik mijn onderzoek en de 

daarbij horende gesprekken gebruiken voor een reflectieverslag op mijzelf als hulpverlener. 

Deze paper kan dus gebruikt worden voor het opdoen van kennis, als een format voor een 

onderzoek, en ook als een terugblik op mijn handelen.  
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Samenvatting 
 

Dit onderzoek is bedoeld om mensen kennis te geven over de inzet van paarden in de therapie 

en wat daarmee bereikt kan worden. Er wordt een centrale vraag gesteld, namelijk: ‘Welke 

invloed kunnen paarden hebben op het verbeteren van de sociale vaardigheden van kinderen 

met PDD NOS?’  

Tijdens literatuur onderzoek is gebleken dat er daadwerkelijk een verbetering in de sociale 

vaardigheden van de cliënten, in de therapie met paarden, is te zien. Er is nog niet heel veel 

geschreven over de veranderingen die te zien zijn bij kinderen met PDD NOS, maar in het 

algemeen kunnen paarden wel ingezet worden voor het verbeteren van de sociale 

vaardigheden van cliënten. Daarbij is er ook geschreven over de inzet van paarden bij 

kinderen met autisme, waarbij vooral verteld wordt dat kinderen met autisme vaak rustig 

reageren op paarden en dat daardoor contact gemaakt kan worden met het kind. 

De geïnterviewde professionals bevestigden het literatuur onderzoek. Ook zij vertelden allen 

dat kinderen met autisme rustig reageren op paarden en daardoor open worden naar de buiten 

wereld.  

Er kan dus gezegd worden dat paarden zeker invloed kunnen hebben op het verbeteren van de 

sociale vaardigheden van kinderen met PDD NOS. Wel wordt er aangegeven dat het kind 

affiniteit zou moeten hebben met dieren, wil de inzet van paarden in de therapie effect 

hebben. 

Voor het uitgebreidde onderzoek en de resultaten kunt u het hele verslag lezen. 



 
4 

 

Inhoudsopgave 

 

HOOFDSTUK 1 INLEIDING       5 

HOOFDSTUK 2 LITERATUURONDERZOEK     7 

HOOFDSTUK 3 METHODE VAN ONDERZOEK    9 

HOOFDSTUK 4 RESULTATEN      11 

HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE EN DISCUSSIE     14 

LITERATUUR         16 

BIJLAGE 1 INTERVIEWGIDS       17 

BIJLAGE 2 SAMENVATTING INTERVIEWS     18  



 
5 

 

Hoofdstuk 1 Inleiding  
 

In deze paper ga ik onderzoeken welke invloed paarden kunnen hebben op het verbeteren van 

de sociale vaardigheden van kinderen met PDD NOS.  Op basis van de boeken ‘kwalitatief 

onderzoek’ (Baarda, 2013) en ‘praktijkgericht onderzoek’ (Velde, Jansen & Dikkers, 2015) is 

dit verslag tot stand gekomen. 

Het onderzoek naar de invloed van paarden op het verbeteren van sociale vaardigheden van 

kinderen met PPD NOS is voor mij als opkomend toegepast psycholoog relevant, omdat mijn 

interesse ligt bij de inzet van paarden bij verschillende doelgroepen. Daarnaast denk ik dat de 

inzet van paarden steeds meer op komt en dat paarden veel kunnen betekenen voor mensen 

met problemen in het dagelijks leven. Eén van die problemen is de sociale vaardigheden van 

verschillende mensen. Uit eerder onderzoek (lees hoofdstuk 1) is al gebleken dat paarden 

hierbij kunnen helpen. Mijn onderzoek gaat specifiek over de doelgroep ‘kinderen met PPD 

NOS’, omdat deze doelgroep sociale vaardigheids problemen ervaren, maar niet voldoen aan 

de criteria voor kinderen met autisme. Hierdoor komen kinderen met PPD NOS vaak terecht 

op reguliere scholen zonder extra aandacht te krijgen voor hun ‘probleem’ (National Autism 

Resources, z.d.). Ik denk dat dit een interessante doelgroep is om te onderzoeken en dat het 

ook relevant is om te ontdekken hoe deze kinderen extra aandacht kunnen krijgen, waardoor 

hun sociale vaardigheden kunnen verbeteren. 

Eerdere studies naar het effect van de inzet van paarden bij kinderen met  (zie hoofdstuk 1) 

hebben aangetoond dat het paard een bron van vreugde is en kinderen met autisme motiveert 

om relaties aan te gaan. Kinderen met autisme vinden het makkelijker om contact te maken 

met een niet oordelend en waarderend dier, zoals het paard. Tijdens de therapie met een paard 

bouwen deze kinderen een relatie op met het paard en er ontstaat interactie met het paard, 

waardoor tevens ook de spreekvaardigheid van het kind verbetert. Contact verbetert, maar ook 

lichamelijk contact, wanneer het kind lichamelijk contact met het paard heeft durven maken, 

zal ook lichaamscontact met andere kinderen tijdens oefeningen op het paard beter 

getolereerd worden. De kinderen worden open, vertonen minder agressie en maken sneller 

contact met anderen. De conclusie uit deze eerdere onderzoeken luiden dat kinderen met 

autisme baat hebben bij de inzet van paarden in therapie, omdat deze vorm van therapie de 

sociale vaardigheden verbeterd. (Koenraads, 2016). 
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De centrale vraag van dit onderzoek luidt:  

‘Welke invloed kunnen paarden inbrengen op het verbeteren van de sociale 

vaardigheden van kinderen met PDD NOS?’  

Met als doelstelling het inzicht geven in de invloed die paarden kunnen hebben op het 

verbeteren van de sociale vaardigheden van kinderen met PPD NOS. 

De deelvragen die bij dit onderzoek horen zijn: 

1. Welke effecten van de inzet van paarden op het verbeteren van sociale 

vaardigheden zijn bekend in de literatuur?  

2. Wat is PPD NOS en welke behandelvormen worden ingezet voor kinderen met 

PDD NOS om de sociale vaardigheden te verbeteren?  

3. Welke veranderingen in de sociale vaardigheden worden waargenomen na 

therapiesessie(s) met paarden bij kinderen met PDD NOS?  

4. Waarom therapie met paarden om bij kinderen met PDD NOS de sociale 

vaardigheden te verbeteren?  

Op deelvraag 1 en 2 ga ik antwoord geven via literatuuronderzoek en op deelvraag 3 en 4 ga 

ik antwoord geven via gestructureerde interviews met professionals, ofwel 

therapeuten/psychologen die gebruik maken van paarden in hun sessies en daarbij ervaring 

hebben met kinderen met PPD NOS in hun sessies.  
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Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek  
 

Welke effecten van de inzet van paarden op het verbeteren van sociale 

vaardigheden zijn bekend in de literatuur?  

Binnen de therapievorm waar paarden ingezet worden, krijgt het kind de mogelijkheid om 

doelgericht nieuwe ervaringen op te doen, via de relatie en de communicatie met het paard. 

Deze ervaringen vinden behalve op het cognitief niveau ook op sensorisch, emotioneel, 

motorisch en sociaal niveau plaats. Deze ervaringen openen nieuwe mogelijkheden voor het 

kind voor de manier waarop hij zichzelf gedraagt (Thiel, 2012).      

In het artikel ‘Equestrian Focal Psychodynamic Psychotherapy’ benoemen beide psychologen 

Inge en Géza de volgende eigenschappen die de inzet van het paard zo bruikbaar maken: 

- Het paard spiegelt de huidige toestand van de cliënt. Spanningen bij de cliënt veroorzaken 

spanningen bij het paard. Het resultaat van de inzet van ander gedrag zal zichtbaar zijn in de 

interactie met het paard. 

- het paard heeft moeite met dubbele boodschappen en reageert daar op. Deze confrontatie 

blijkt makkelijker te accepteren als het komt van een paard. 

- De sociale interactie van paarden onderling komt voor een groot deel overeen met die van 

mensen, waardoor deze een modelfunctie krijgt (Umbgrove & Kovács, z.d.). 

Rowan, de zoon van Isaacson, is gediagnosticeerd met PPD-NOS. Rowan is bekend van de 

documentaire the Horse Boy en Isaacson heeft boeken geschreven over wat er met zijn zoon 

gebeurde toen hij in contact kwam met paarden. Rowan had last van driftbuien en Isaacson 

zag hoe zijn zoon weggleed in zijn eigen wereld. Vanaf het moment dat Rowan in contact 

kwam met paarden, begon Rowan rustiger te worden. Zijn driftbuien verdwenen en Rowan 

maakte zijn eerste vriend. Isaacson begon paarden dagen te organiseren voor kinderen met 

autisme, waarin communicatie gestimuleerd wordt. Ook in Nederland werken nu therapeuten 

met de methode die ontwikkeld is door Isaacson, de horse-boy methode. In deze methode 

leren kinderen met autisme op spelenderwijs communiceren met paarden en mensen. Ze doen 

tikkertje met het paard, waardoor ze de ongeschreven regels leren in het spelen met andere 

kinderen en nog veel meer (Isaacson, 2009).  

Ook in het boek “het paard als leermeester”, wordt een mooi voorbeeld omschreven, waarmee 

deze deelvraag gelijk wordt afgesloten. Petra Nelstein vertelt in dit boek over een jongen met 

PDD-NOS die bij een paardenherapeut in therapie kwam. In dit verhaal omschrijft ze dat het 

doel van de therapie “het leren afstemmen op de ander” was. Door met de jongen te starten 
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met balansoefeningen op de rug van het paard, leerde hij rekening te gaan houden met het 

paard. Hij merkte dat het paard niet altijd alle oefeningen prettig vond. In het begin deed dat 

hem weinig, maar op den duur kreeg hij steeds beter door hoe het paard reageerde en hoe hij 

zelf zijn bewegingen daar op aan kon passen. Ook uit de verhalen van de moeder van deze 

jongen bleek dat hij sociaal vaardiger werd door de therapie met een paard (Nelstein, 2009). 

Wat is PPD NOS en welke behandelvormen worden ingezet voor kinderen met 

PDD NOS om de sociale vaardigheden te verbeteren?  

Kinderen met PDD NOS hebben moeite in de omgang met anderen en missen inzicht in 

sociale situaties en wat daarbij van hen verwacht wordt. Kinderen met PDD NOS hebben 

geen inlevingsvermogen en de sociale interactie is niet wederkerig. PDD NOS is een vorm 

van autisme, maar een kind met PDD NOS voldoet niet aan alle kenmerken van autisme of 

voldoet in mindere mate aan de symptomen voor autisme (Autism Speaks, z.d.). Een aantal 

symptomen die voorkomen bij kinderen met PDD NOS, zijn: 

- Onhandig, vreemd of angstig gedrag in sociale situaties. 

- Weinig gebruik van en begrip voor non-verbale communicatie. 

- Vasthouden aan bepaalde routines, angstig reageren bij verandering 

- Eenzijdige of beperkte interesses. 

- Weinig behoefte aan lichamelijk contact, zoals knuffelen. 

- Letterlijke opvatting van taal. 

Er is geen behandeling om PDD NOS te genezen, wel kan het kind (en ook de omgeving) 

leren omgaan met PDD NOS. Aanpassingen in de omgeving zijn belangrijk hierbij. Ouders 

kunnen hun kind beter leren begrijpen door ouderbegeleiding, zodat zij rekening kunnen gaan 

houden met hun kind. Voor het kind zelf zijn er socialevaardigheidstraingen in verschillende 

vormen. Hier kunnen ze leren om in sociale situaties op bepaalde manieren te reageren 

(Schachtschabel, 2005). Het is vooral belangrijk dat de therapie afgestemd wordt op het kind, 

waarbij gekeken wordt naar de geschiedenis van het kind, de huidige symptomen, het 

functioneren van het kind en nog veel meer. Elk kind is anders en heeft andere krachten en 

zwaktes en de doelen zijn dus ook anders (Autism Speaks, z.d.). Zo worden er verschillende 

vormen van therapie aangereikt, waaronder gedragstherapie, speltherapie en 

vaardigheidstrainingen. Kinderen met PDD NOS krijgen vaak minder hulp dan kinderen met 

autisme, maar ook zij hebben hulp nodig en dus is het belangrijk dat ook zij steun krijgen van 

vrienden en familie en hulp krijgen in het leren omgaan met hun PDD NOS (National Autism 

Resources, z.d.). 
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Hoofdstuk 3 Methode van onderzoek  
 

Om antwoorden te krijgen op de volgende twee deelvragen van mijn onderzoek, heb ik 

gebruik gemaakt van gestructureerde interviews, zie bijlage 1 voor de interviewgids.  

Doordat ik gebruik heb gemaakt van gestructureerde interviews heb ik gestreefd naar 

betrouwbaarheid van dit onderzoek. Er zijn 5 interviews afgelegd met professionals. Als er 

meerdere interviews worden afgelegd, zijn de resultaten te generaliseren, waardoor het 

onderzoek betrouwbaar kan worden (William, 2006). Ik heb bewust gekozen voor 

professionals, omdat zij vanwege hun beroep in aanmerking komen met kinderen met PDD 

NOS en ook kennis hebben van deze doelgroep. Daarnaast werken alle geïnterviewde 

professionals met paarden en ook daar hebben zij voldoende kennis over om dit onderzoek 

betrouwbaar en valide te maken. Zie bijlage 2 voor de samenvatting van de interviews.  

Ik heb de volgende personen geïnterviewd: 

1. CAROLA BEEKMAN 

Carola Beekman werkt als kindercoach en onderwijscoach en daarnaast is zij 

gediplomeerd instructrice in het rechtrichten van paarden. Carola werkt verder volgens de 

horse-boy methode van Isaacson en zet haar paarden in bij coaching met verschillende 

doelgroepen. Ik heb Carola gezien tijdens een paardencoaching evenement, waar zij een 

clinic gaf over de horse-boy methode. Toen ik met dit onderzoek ben gestart, was Carola 

de eerste persoon waar ik aan dacht om te interviewen. Zoals in het vorige hoofdstuk al is 

uitgelegd is de horse-boy methode een methode die ontwikkeld is speciaal voor kinderen 

met autisme, doordat Carola deze methode gebruikt, zorgt het interview met Carola voor 

validiteit van het onderzoek.  

2. LAURA REICHGELT 

Laura Reichgelt is de oprichter van het bedrijf way4you, waarin ze mensen coacht en 

begeleid met paarden. Daarbij krijgt ze ook te maken met kinderen met  communicatieve 

vaardigheidsproblemen en ook kinderen met autisme. Via de facebook groep voor 

paardencoaches kwam ik in aanraking met Laura en Laura was bereid om mijn vragen te 

beantwoorden. Op de site van Laura is veel te lezen over de inzet van paarden bij 

verschillende doelgroepen en zo ook de doelgroep waar ik onderzoek naar doe. Ook Laura 

is daarom een goede aanvulling voor mijn onderzoek. 
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3. TINEKE VEENSTRA 

Tineke Veenstra is loopbaancoach van beroep bij haar eigen bedrijf Aan-Bod 

Loopbaancoaching en heeft een dochter van 15 met PDD NOS. Tineke was bereid om 

mijn vragen te beantwoorden over haar dochter, waarin zij kan vertellen welke 

veranderingen ze heeft ervaren bij haar dochter, toen haar dochter naar een speciale 

manege ging. De observaties van een ouder zijn vaak subjectief en dat kan het onderzoek 

minder betrouwbaar maken, daarom heb ik in het gestructureerde interview dezelfde 

vragen gesteld die ik ook aan de professionals heb gesteld. Hierdoor kan ik de uitkomsten 

vergelijken en zo ook de antwoorden van een ouder betrouwbaar maken. 

4. HETTY KOENRAADS 

Hetty Koenraads werkt als psychiatrisch maatschappelijk werker en equine assisted 

therapist bij Horse & Wisdom. Zij werkt beroepsmatig met kinderen met autisme en is 

daarom een geschikt persoon voor mijn onderzoek. Via internet kwam ik op haar site 

terecht, waar al een hoop te lezen is over de doelgroep en de inzet van paarden, maar 

omdat ik toch specifieker antwoord wilde op een aantal dingen, heb ik haar gevraagd of 

zij mijn vragen wilde beantwoorden.  

5. MONIQUE LENSELINK 

Als laatst heb ik Monique Lenselink gevraagd om mij te helpen bij mijn onderzoek. 

Monique is een equine assisted coach bij het bedrijf de Paardenblik. Zij coacht met 

kinderen met PDD NOS en is ook moeder van een zoon met kenmerken van het autisme 

spectrum stoornis. Ook op haar site kwam ik terecht via internet en ook Monique bleek 

een geschikt persoon te zijn voor mijn onderzoek.  
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Hoofdstuk 4 Resultaten  
 

Welke veranderingen in de sociale vaardigheden worden waargenomen na 

therapiesessie(s) met paarden bij kinderen met PDD NOS?  

Naar aanleiding van de interviews met zowel coaches als ouders blijkt er verandering te 

worden waargenomen bij kinderen met PPD NOS als zij in contact komen met paarden. In dit 

contact, waarbij paarden op een laagdrempelige manier feedback geven aan het kind over 

zijn/haar gedrag, leert het kind zijn/haar eigen emoties en die van anderen te herkennen. Het 

paard spiegelt namelijk het gedrag van het kind (L. Reichgelt, persoonlijke mededeling, 28 

juni 2016).  

Kinderen met PDD NOS hebben, zoals al eerder beschreven is, moeite met sociale 

vaardigheden. Zo ook de dochter van Tineke (persoonlijke mededeling, 24 juni 2016). Tineke, 

die op advies van de psycholoog, haar kind met PDD NOS op een speciale manege zette, 

merkte dat haar dochter een totaal ander kind werd. Haar dochter was de hele ochtend op de 

manege met andere kinderen met een gedragsstoornis en omdat zij zich kon overgeven aan de 

paarden en de paarden leerde te vertrouwen, begon ze ook contact te maken met de andere 

kinderen. Uiteindelijk maakte zij de transfer naar het leven ‘zonder paarden’, waardoor ook 

het contact met die wereld verbeterde. ‘Het kind leert te vetrouwen op het paard, waardoor het 

leert te vertrouwen op zichzelf’, aldus Tineke. 

Ook Carola vertelt veranderingen die waargenomen worden bij de kinderen. Kinderen leren 

de regels van spelletjes als tikkertje en verstoppertje, waardoor ze deze spellen ook met 

leeftijdsgenoten kunnen gaan spelen. De kinderen gaan meer op interactie reageren en doordat 

de kinderen een ‘stem’ krijgen, leren ze hun mening te geven en te hun kennis en interesses te 

delen (C. Beekman, persoonlijke mededeling, 24 juni 2016).  

Er wordt geen beroep gedaan op de verbale communicatie met kinderen als zij werken met de 

paarden, ze communiceren via lichaamstaal. Het stimuleert de kinderen om fysiek contact aan 

te gaan en tactiel onderzoek te doen, waardoor ze ervaring op doen in zacht/hard, actie/reactie, 

afstand/nabijheid, leren wachten, onderling respect en vertrouwen. De kinderen worden vrijer, 

krijgen meer zelfvertrouwen, spreken duidelijker voor zich uit over wat ze willen en niet 

willen, zijn meer bewust van keuze momenten, leren verband zien tussen wat zij doen en de 

gevolgen daarvan, hun inlevingsvermogen neemt toe en ook hun verantwoordelijkheid neemt 

toe. Over het algemeen worden de kinderen die werken met paarden ook rustiger, hun gevoel 

van veiligheid neemt toe, waardoor ze minder heftige reacties vertonen als de structuur in hun 
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dagelijkse leven minder houvast biedt. De kinderen worden openen, spontaner en durven 

meer initiatief te nemen (H. Koenraads, persoonlijke mededeling, 24 juli 2016). 

Monique Lenselink (persoonlijke mededeling, 26 juli 2016) spreekt er ook wel van dat 

kinderen met PDD NOS die therapie met paarden krijgen, uit hun cocon leren te stappen. 

Ofwel, ze gaan meer open staan voor de buitenwereld. De kinderen gaan meer vragen stellen 

en durven meer contact te gaan maken. 

Waarom therapie met paarden om bij kinderen met PDD NOS de soc iale 

vaardigheden te verbeteren?  

In de therapie met paarden gaat alles spelenderwijs, waardoor er “ongemerkt” aan doelen 

wordt gewerkt. Dit zorgt voor verlaging van stress en daarmee de afname van de hormonen 

cortisol en adrenaline. Het paard kan zorgen voor ontspanning (C. Beekman, persoonlijke 

mededeling, 24 juni 2016). 

Bij de horse boy methode, een van de weinige methoden waar ook daadwerkelijk op het paard 

gewerkt wordt, kan het paard functioneren als ‘bankstel’ om heerlijk op te zitten en te liggen. 

Dit is één van de manieren waarmee ontspanning bij het kind bereikt kan worden. Daarbij kan 

het kind door het paard gedragen worden naar nieuwe plekken, waarmee de wereld van het 

kind op een vertrouwde manier vergoot kan worden en waarbij het kind nieuwe ervaringen op 

kan doen (C. Beekman, persoonlijke mededeling, 24 juni 2016). 

Bij veel andere therapieën wordt er niet op het paard gezeten, maar naast het paard gewerkt. 

De oefeningen worden passen gemaakt bij de thema’s, de ontwikkeling en het proces van het 

kind. Het paard spiegelt het gedrag, waardoor het kind direct leert wat hij/zij bereikt met 

zijn/haar gedrag (L. Reichgelt, persoonlijke mededeling, 28 juni 2016). 

Deze vorm van therapie heeft een zeer lage drempel, het paard is vaker innemend, zoekt 

contact, verlaagt de drempel en nodigt uit. Precies de dingen die kinderen met PDD NOS vaak 

moeilijker vinden. Kinderen leren gemakkelijk hun eigen aandeel zien in sociale interacties, 

omdat een andere houding gelijk een andere reacties op roept bij het paard. Daarbij oordelen 

paarden niet, waardoor de situaties heel veilig wordt (H. Koenraads, persoonlijke mededeling, 

24 juli 2016). 

Kinderen met PDD NOS hebben juist moeite met het verbale cognitieve aspect van de sociale 

interactie. Met paarden wordt er juist gewerkt op non-verbaal niveau, visueel niveau en 

ervaringsgericht. In de therapie met paarden wordt er dus juist gewerkt met de sterkere kant 
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van de kinderen in plaats van de zwakkere kant. Wonderbaarlijk genoeg wordt de non-verbale 

communicatie van het paard vaak goed begrepen door kinderen met PDD NOS, waardoor zij 

dus makkelijker in contact komen met paarden (M. Lenselink, persoonlijke mededeling, 26 

juli 2016). 

Er worden specifieke oefeningen ingezet tijdens de therapie met paarden, zoals leiding 

nemen, feedback krijgen en verwerken en samenwerken. Deze oefeningen voert het kind uit 

met het paard, die het kind onvoorwaardelijk accepteert zoals hij/zij is. Bovendien werkt de 

omgang met paarden rustgevend en zorgt het paard voor een veilige en vertrouwde sfeer. Dit 

maakt het experimenteren met nieuw gedrag mogelijk voor het kind. Het werken met de 

paarden en de vaardigheden die de oefeningen vragen zijn een metafoor voor de sociale 

vaardigheden in het dagelijkse leven. Het kind leert dus te ervaren wat zijn/haar gedrag 

oproept bij zichzelf en een ander, hoe dingen ook anders kunnen, wat hij/zij zelf wel en niet 

kan en wat hij/zij anders zou kunnen doen om het wel te laten lukken. Hierdoor ontstaat er 

beweging en verandering bij het kind met PDD NOS, zonder druk (M. Lenselink, 

persoonlijke mededeling, 26 juli 2016). 

Hetty Koenraads (persoonlijke mededeling, 24 juli 2016) voegt daar nog een aantal dingen 

aan toe. Kinderen ervaren met al hun zintuigen en juist in de therapie met paarden worden al 

deze zintuigen geprikkeld. Er is een beeld, een geur, een geluid, een gevoel en zelfs eventueel 

een smaak. Hierdoor blijven de opgedane ervaringen veel beter hangen. Het paard geeft 

directe feedback en heeft geen last van oordelen, wrok of ongeduld. Het kind krijgt dus vele 

kansen en zodra de gewenste houding daar is, krijgt het kind direct de passende en gewenste 

respons terug. Dit is heel belondend voor het kind. Daarbij kunnen kinderen de reacties van 

paarden vaak veel beter verdragen dan van volwassenen of andere kinderen. Paarden bieden 

ook steun en troost, kinderen voelen zich begrepen en het paard krijgt dus ook de rol van een 

voorbeeld en een maatje.  

Alle geïnterviewden waren het ermee eens dat therapie met paarden laagdrempelig is voor 

kinderen met PDD NOS. Ook werd door alle geïnterviewden gezegd dat paarden geen oordeel 

hebben en de kinderen nemen zoasl zij zijn. Dit biedt kinderen een veilige en vertrouwde 

omgeving, waar ruimte is om te experimenteren en te ervaren. Kinderen worden rustiger en 

openen door het werken met paarden en leren wat hun eigen aandeel is in de sociale interactie 

en welke reacties dus worden opgeroepen bij een bepaald gedrag.   
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Hoofdstuk 5 Conlusie en discussie  

 

CONCLUSIE PER DEELVRAAG 
Welke effecten van de inzet van paarden op het verbeteren van sociale 

vaardigheden zijn bekend in de literatuur?   

Kinderen worden rustiger door paarden, waardoor er in alle rust en vetrouwen gewerkt kan 

worden en doelen behaald kunnen worden. Het paard spiegelt het kind en het kind krijgt dus 

gelijk een bepaalde respons op een bepaald gedrag. Deze responsen zijn makkelijker te 

accepteren van paarden dan van mensen (Umbgrove & Kovács, z.d.). Stress neemt dus af bij 

de kinderen en er wordt vaak op spelenderwijs ervaring op gedaan, waardoor kinderen 

ongeschreven regels kunnen leren in sociale interacties. Ook leren de kinderen rekening 

houden met het paard en dus met de ‘ander’, wat weer vertaald kan worden naar het 

dagelijkse leven (Thiel, 2012 & Isaacson, 2009 & Nelstein, 2009). 

Wat is PPD NOS en welke behandelvormen worden ingezet voor kinderen met 

PDD NOS om de sociale vaardigheden te verbeteren?  

PDD NOS is een vorm van autisme, maar een kind met PDD NOS voldoet niet aan alle 

kenmerken van autisme of voldoet in mindere mate aan de symptomen voor autisme (Autism 

Speaks, z.d.). Er is geen specifieke behandeling om PDD NOS te genezen, wel is het 

belangrijk dat het kind en de ouders (en de omgeving) leren omgaan met deze vorm van 

autisme. Zo bestaat er voor de ouders bijvoorbeeld ouderbegeleiding. Voor het kind bestaan 

verschillende vormen van therapie, zoals gedragstherapie, vaardigheidstrainingen en 

speltherapie (Schatschabel, 2005 & National Autism Resources, z.d.). Therapie met paarden 

kan ook worden ingezet (zie deelvraag 3 en 4). 

Welke veranderingen in de sociale vaardigheden worden waargenomen na 

therapiesessie(s) met paarden bij kinderen met PDD NOS?  

Er worden meerdere veranderingen waargenomen in de sociale vaardigheden van kinderen 

met PDD NOS na de therapie met een paard. Vooral wordt gezien dat deze kinderen rustiger 

en meer open worden. De kinderen leren te vertrouwen in zichzelf en ze leren sociaal 

gewaardeerde regels, waardoor hun sociale interactie met de buitenwereld verbetert. Ze 

durven meer initiatief te nemen, vragen te stellen en contact te maken. Ze worden vrijer, 

spreken duidelijker voor zich uit en worden meer bewust van keuze momenten. Ook hun 

heftige reacties op veranderingen worden minder. Ze leren rekening houden met anderen en 
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hun inlevingsvermogen neemt toe. Al met al zijn er dus heel veel verbeteringen waar te 

nemen bij deze kinderen na het werken met paarden. 

Waarom juist therapie met paarden om bij kinderen met PDD NOS de sociale 

vaardigheden te verbeteren?  

In de therapie met paarden gaat alles spelenderwijs, dit zorgt voor verlaging van stress bij de 

kinderen. Het is een laagdrempelige manier van therapie en het paard heeft geen oordeel. Het 

paard spiegelt het gedrag van het kind, waardoor het kind direct leert wat hij/zij bereikt met 

zijn/haar gedrag, dat is vaak heel belonend voor het kind. Het paard zorgt voor een 

vertrouwde sfeer en voor ontspanning, waardoor er ruimte is voor het kind om te 

experimenteren met nieuw gedrag. Daarnaast biedt het paard vaak steun en troost, kinderen 

voelen zich begrepen en het paard krijgt dus ook de rol van een voorbeeld en een maatje.  

DISCUSSIE ONDERZOEK 
Het literatuur onderzoek bevatte betrouwbare bronnen, zowel nationaal als internationaal. De 

interviews zijn gestructureerd geweest, zodat er gestreefd is naar betrouwbaarheid van het 

onderzoek, omdat door gestructureerde interviews de antwoorden kunnen worden vergeleken. 

Daarbij komen gelijk ook de zwakke kanten van dit onderzoek aan bod. Door gestructureerde 

interviews te houden, is er geen ruimte geweest voor eigen aanvulling vanuit de professionals. 

Dat kan vooral een gemiste kans zijn voor verdere bruikbare antwoorden.  

Een ander zwak punt is dat er nog niet heel veel bekend is over de inzet van paarden en dus is 

er in de literatuur niet heel veel over te vinden. Er komt wel steeds meer over de inzet van 

paarden, maar dat is niet allemaal wetenschappelijk. In de literatuur wordt vooral veel verteld 

over de reden waarom paarden zo’n goede hulp kunnen zijn. Ze hebben geen oordeel, geven 

nieuwe kansen, wekken vertrouwen en nog veel meer. De professionals die geïnterviewd zijn 

onderbouwen dit en dus is er inhoudelijk niet veel discussie mogelijk over dit onderzoek. Wel 

werd er door meerdere professionals gezegd dat de kinderen affiniteit zouden moeten hebben 

met dieren, om paarden te kunnen inzetten bij de therapie. In de literatuur spreken ze daar niet 

veel over, maar dat geeft geen reden om hierover in discussie te moeten gaan. Meer 

onderzoek naar dit onderwerp zou van pas kunnen komen, want met de resultaten van dit 

onderzoek kunnen geen uitspraken gedaan worden over alle kinderen met PDD NOS. Wel 

kunnen de resultaten een indicatie geven van hoe de inzet van paarden zou kunnen uitpakken 

bij kinderen met PDD NOS, die affiniteit hebben met paarden. 
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Bijlage 1 Interview gids 
 

1. Introductie door interviewer op het onderzoek en het interview. Hierbij wordt de centrale 

vraag van het onderzoek naar voren gebracht. Centrale vraag is: ‘Welke invloed kunnen 

paarden hebben op het verbeteren van de sociale vaardigheden van kinderen met PDD NOS?’ 

2. Algemene achtergrondvragen: ‘Wat is uw leeftijd?’, ‘Wat is uw beroep?’, ‘Mag uw naam 

genoemd worden als referentie in het onderzoek?’ 

2. Introducerende vraag: ‘Kunt u mij vertellen wat uw relatie is tot kinderen met PPD NOS?’ 

3. De interviewer vraagt door naar de redenen van de geinterviewde. ‘Waarom kiest u voor de 

inzet van paarden voor de verbetering van de sociale vaardigheden voor kinder(en) met PDD 

NOS?’ 

4. De interviewer vraagt door naar specifieke ervaringen van de geinterviewde. ‘Kunt u 

veranderingen in de sociale vaardigheden bij kinder(en) met PPD NOS waarnemen na de 

therapiesessie(s) met de paarden?’, ‘Zo ja, welke?’ 

5. De interviewer vraagt door naar voorbeelden. ‘Wat wordt er van het kind gevraagd tijdens 

een sessie met een paard, waardoor er gewerkt wordt aan de verbetering van zijn sociale 

vaardigheden?’, ‘Wat doet het paard om kinderen met PDD NOS te helpen met het verbeteren 

van hun sociale vaardigheden?’ 

6. De interviewer vraagt specifiek naar aanbevelingen. ‘Zou u anderen aanbevelen om deze 

vorm van therapie ook in te zetten bij kinderen met PPD NOS?’, ‘En waarom?’ 

7. De interviewer vat het gesprek samen en vraagt of de geinterviewde iets heeft gemist in de 

vragenlijst en of de geinterviewde nog aanvullingen heeft die van toepassing zijn op het 

onderzoek. 

8. De interviewer sluit het interview af en bedankt de geinterviewde voor zijn tijd. 

Het interview wordt gestructureerd afgenomen via verschillende media, zowel mondeling, als 

schriftelijk, als telefonisch. Door een gestructureerd interview heeft de onderzoeker 

verschillende resultaten op dezelfde vragen, wat het onderzoek betrouwbaar en valide maakt. 
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Bijlage 2 Samenvatting van de interviews 

Carola Beekman 
Carola is een 42 jarige vrouw en een van de eerste horse boy practitioners, ofwel een 

therapeut die werkt volgens de horse boy methode van Isaacson. In haar werk begeleidt ze de 

horse boy playdates, waarin ze te maken krijgt met kinderen met PPD NOS. Carola vertelt de 

volgende dingen naar aanleiding van mijn vragen: 

In de therapie met paarden leren kinderen perspectief nemen, ze leren de regels van spellen 

als tikkertje, verstoppertje, enz. De kinderen gaan meer op interactie reageren. Door de 

kinderen een stem te geven, leren ze hun mening te geven en te vertellen over hun 

liefhebberijen/ hun kennis te delen.  

Alles gaat spelenderwijs, het kind heeft de “leiding” qua onderwerp en activiteit. Tijdens het 

spel wordt er “ongemerkt” aan doelen gewerkt. Dit zorgt voor verlaging van stress, daarmee 

afname van de hormonen cortisol en adrenaline. 

Het paard kan functioneren als “bankstel” om heerlijk op te zitten en liggen, dit zorgt voor 

diepe ontspanning en hier krijgen we vaak de eerste spraak bij het kind. Ook is het paard een 

middel om de kinderen te dragen naar nieuwe plekken, zo de wereld te vergroten en nieuwe 

ervaring op te doen. Het paard draagt de kinderen ook tijdens het aanleren van nemen van 

perspectief en spelregels. 

Ik zou het anderen zeker aanbevelen, omdat het sterk stress verlagend werkt, wat deze 

kinderen vaak hebben. Het leert hen vaardigheden waar ze moeite mee hebben als perspectief 

nemen, spellen met regels, kinesthetisch leren (vaak een voorkeur leerstijl van deze kinderen). 

Laura Reichgelt 
Laura Reichgelt is een 35 jarige vrouw die werkt als coach bij Way4you, met de inzet van 

paarden met kinderen en jong volwassen met PPD NOS. Laura vertelt het volgende naar 

aanleiding van mijn vragen: 

Paarden geven op een laagdrempelige manier feedback aan de cliënt over hun gedrag. Dit is 

makkelijk te ontvangen voor de cliënt en direct te ervaren. Door te doen, ervaren ze waardoor 

ze leren. Er treed verandering op, doordat de cliënten beter hun eigen emoties en die van 

anderen herkennen (doordat ze de emoties van paarden leren interpreteren en de spiegel van 

hun eigen gedrag van de paarden).  

De cliënten doen verschillende oefeningen vanad de grond met het paard. Oefeningen die 
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passen bij de thema’s en de ontwikkeling en het proces die aansluit bij de cliënt. Het paard 

spiegelt hierbij het gedrag van de cliënt, waardoor het direct wordt ervaren wat ze bereiken 

met hun gedrag. 

In het volgende filmpje is Laura te zien, waarin zij een cliënt met PDD NOS coacht. Hierin 

wordt duidelijk wat de impact is van de inzet van paarden. 

http://www.rtvoost.nl/pl.aspx?nid=244894 

Tineke Veenstra 

Tineke Veenstra is een 59 jarige loopbaancoach bij haar eigen bedrijf Aan-Bod 

Loopbaancoaching, maar ik heb haar niet geïnterviewd vanwege haar beroep. Ik heb haar 

geïnterviewd, omdat zij moeder is van een kind met PPD NOS en haar kind hierdoor op 

paardrijden heeft gezet bij een speciale therapeutische manege. Tineke vertelt het volgende 

over haar ervaringen met haar kind: 

Op advies van een psycholoog, omdat er niets met het kind te beginnen was wat betreft 

sociale vaardigheden, heb ik gekozen voor de inzet van paarden. Het kind was totaal niet 

toegankelijk, ook niet voor andere begeleiders in de hulpverlening. Ze werd volkomen 

ontspannen door de paarden. Ze kon zich helemaal aan deze dieren overgeven. Doordat ze er 

een hele ochtend mee bezig was, samen met andere kinderen met een gedragsstoornis, durfde 

ze uiteindelijk contact te maken met de mensen die er ook rondliepen. 

Er wordt van het kind gevraagd om zich vol vertrouwen over te geven aan het paard en ook 

om het paard te leiden. Wat het kind leert is te vertrouwen op zichzelf en op het paard. Het 

belangrijkste is dat het paard het kind accepteert zoals het is. Ze verwachten niets van het kind 

en ze hoeven er niets van. Dat maakt dat het kind zich veilig voelt. Ze vergeet even dat ze 

bang moet zijn, dus ook voor mensen. 

Ik zou het zeker aanbevelen aan anderen, omdat kinderen leren om vertrouwen te hebben, in 

zichzelf, in dieren en daardoor uiteindelijk ook in mensen. Ik zou het echter alleen adviseren 

als het kind iets met dieren heeft. Ik zou het niet zomaar inzetten voor iedereen die PPD NOS 

heeft. Maar het is zeker de moeite van het proberen waard. Voor ons kind is dit de gouden 

greep geweest. 
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Hetty Koenraads 
Hetty Koenraads is een 50 jarige psychiatrisch maatschappelijk werker en equine assisted 

therapist van Horse & Wisdom. Zij werkt beroepsmatig met kinderen met autisme als 

professioneel hulpverlener. Toen ik haar interviewde, vertelde ze mij het volgende: 

Ik kies voor therapie met behulp van paarden, omdat het een zeer effectieve methodiek is. Ik 

begeleid hiermee kinderen met allerlei vormen passend binnen het autistisch spectrum, ook 

degenen die volgens DSM IV gediagnosticeerd zijn met PDD-NOS omdat mijn affiniteit en 

deskundigheid op dit vlak ligt. Daarbij heb ik ontdekt dat het werken met behulp van paarden 

uitermate geschikt is voor het werken met kinderen met een stoornis in het autistisch 

spectrum. 

Er wordt geen (of veel minder sterk) beroep gedaan op de verbale communicatie. Kinderen en 

paarden kunnen met elkaar communiceren via lichaamstaal. Er is een zeer lage drempel, het 

paard is vaker innemend, zoekt contact, verlaagt de drempel en nodigt uit – precies daar waar 

deze kinderen de stap uit zichzelf moeilijk zetten. Het stimuleert hen in het aangaan van 

fysiek contact en tactiel onderzoek – waardoor ze ervaring opdoen in zacht/hard, actie/reactie, 

afstand/nabijheid, leren wachten, onderling respect, en vertrouwen. Kinderen krijgen in de 

omgang met het paard directe feedback op wat ze doen en kunnen moeilijker de ander de 

schuld geven. Een andere houding geeft direct een andere respons waardoor ze makkelijk hun 

eigen aandeel gaan leren zien in sociale interacties. Paarden oordelen niet, zien hen als mens – 

waardoor de situatie veilig wordt. Therapie wordt niet als zodanig ervaren. Het is speels, leuk, 

met variatie. Doordat de ervaring van het kind er een is met alle zintuigen – blijft die veel 

beter hangen. Er is een beeld, een geur, een geluid, gevoel en eventueel een smaak. 

De veranderingen die plaats vinden verschillen per kind. Net als andere kinderen, worden 

kinderen in het autistisch spectrum door het werken met paarden vrijer, krijgen meer 

zelfvertrouwen, spreken zich duidelijker uit over wat ze willen en niet willen, zijn zich meer 

bewust van keuze-momenten, leren een verband te zien tussen wat zij doen en de gevolgen 

daarvan – inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid nemen toe. Zelfvertrouwen neemt toe, 

waardoor ze zich minder anders en minder buitengesloten voelen en ook op andere plekken in 

hun leven meer ‘zichtbaar’ worden op een positieve manier. De kinderen worden over het 

algemeen rustiger, gedrag dat dient als houvast (dwangmatigheid/rituelen) zijn minder nodig 

door een toegenomen gevoel van basale veiligheid. Kinderen worden opener, spontaner en 

durven meer initiatief te nemen. Kinderen leren anders omgaan met emoties – zijn zich daar 
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meer van bewust, leren die ook te onderscheiden, erkennen en te uiten. Hierdoor zitten ze 

emotioneel beter in hun vel. Zijn ze te vrij, dan leren ze hun eigen grenzen beter kennen en 

die van anderen meer respecteren. Dus rekenschap nemen van de wereld om hen heen. 

Wat gevraagd wordt van het kind tijdens de therapie hangt af van wat dat kind specifiek te 

leren heeft en loopt dus zeer uit een. Gevraagd wordt dat wat een uitnodiging of uitdaging 

betekent om op een veilige manier en met kleine stapjes dat gedrag of die vaardigheid te gaan 

tonen waar het kind zwak in is (direct of meer indirect). Het paard geeft directe feedback – 

hetgeen betekent dat het geen last heeft van oordelen, wrok, ongeduld. Een kind krijgt dus 

vele kansen en zodra de gewenste houding daar is, krijgt het ook de passende en gewenste 

respons. Dit is heel belonend voor het kind. Het paard heeft geduld, neemt initiatief, nodigt 

uit, gaat mee in het spel, is fair. 

Kinderen kunnen de reacties van paarden veel beter verdragen dan van volwassenen of andere 

kinderen. Paarden bieden ook steun en troost. Kinderen voelen zich begrepen (het paard 

oordeelt niet, zegt niets terug). Het paard krijgt dus de rol van voorbeeld en maatje. 

Toen ik Hetty vroeg of zij deze vorm van therapie zou aanbevelen aan anderen, kreeg ik een 

duidelijk en terecht antwoord: 

Dit is een open deur. Als ik dat niet zou doen, zou ik dit werk niet doen. Waarom aanbevelen 

– omdat het een zeer laagdrempelige, effectieve en kindvriendelijke manier van werken is die 

niet als zwaar of therapeutisch ervaren wordt door de kinderen zelf. Effecten werken snel door 

in de gehele thuis- en schoolsituatie. 

Monique Lenselink 
Monique Lenselink is een 51 jarige equine assisted coach van coaching de Paardenblik. Zij 

coacht kinderen met PDD NOS en is ook moeder van een zoon met kenmerken van deze 

stoornis. Zij vertelde het volgende in het interview: 

Je werkt met paarden niet met het verbale cognitieve aspect, maar non-verbaal, 

ervaringsgericht en visueel. Daarmee werk je niet met het zwak ontwikkelde deel, maar juist 

met  sterke kant van kinderen met PDD NOS. Dit is een reden waarom ik ervoor kies om 

paarden in te zetten bij kinderen met PDD NOS.  

Veranderingen die ik waarneem zijn open staan naar de buitenwereld. Ik zeg wel eens uit de 

cocon stappen. Verder merk ik dat kinderen meer vragen gaan stellen en contact gaan maken. 
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Om te werken met paarden is contact maken en hebben met de paarden essentieel.  Paarden 

vragen om duidelijkheid. Ze doen dit op een non-verbale manier die wonderbaarlijk genoeg 

vaak heel goed begrepen en opgepakt wordt door kinderen met PDD NOS. Het beantwoorden 

van de vraag van paarden om contact en duidelijkheid is al voor veel kinderen met autistische 

kenmerken nieuw gedrag en een eyeopener! Vervolgens worden er specifiek oefeningen 

ingezet die vaardigheden vragen als: leiding nemen, feedback krijgen en verwerken, 

samenwerken….En centraal hierin staat het werken met het paard: die niet oordeelt over je en 

je onvoorwaardelijk accepteert zoals je bent. Bovendien werkt de omgang met paarden 

rustgevend (aanmaak oxytocine). Deze veiligheid van omgeving maakt experimenteren met 

nieuw gedrag mogelijk. 

Het werken met de paarden en de vaardigheden die dit vraagt zijn een metafoor voor de 

sociale vaardigheden in het dagelijkse leven. De menselijke coach legt tijdens het werken met 

de paarden door vragen te stellen erover ook de verbinding (transfer) naar het dagelijkse leven 

en functioneren. Door werkelijk te doen en (lijfelijk) te ervaren wat jouw gedrag oproept bij 

jezelf en een ander, hoe dingen ook anders aangepakt kunnen worden, wat jijzelf wel en niet 

kunt, wat je anders kunt doen om dingen wel te laten lukken zie je beweging en verandering 

ontstaan bij kinderen met PDD NOS. 

Nog steeds is de meest gangbare manier om kinderen met PDD NOS sociale (basis) 

vaardigheden te leren door het oefenen van de dingen waar ze al niet zo goed in zijn. Dit 

levert elke keer weer druk op voor deze kinderen. Een metafoor: paarden die je telkens weer 

onder druk zet krijgen extreem vluchtgedrag, keren naar binnen of krijgen last van misplaatst 

boos gedrag. Het werken met paarden is rustgevend, niet bedreigend, werken met geheel 

andere gereedschappen. Het is werken aan sociale vaardigheden op een geheel andere manier; 

met een omweggetje. Zonder druk, in alle rust. En daarmee zelfs misschien wel effectiever. 

 


