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Autisme en de gedachtewereld van 

paarden. Je zou ze niet direct met elkaar 

associëren. Maar de Amerikaanse 

dierwetenschapper professor dr. Temple 

Grandin zegt haarfi jn te kunnen uitleggen 

hoe paarden denken, en vooral hoe ze 

op angst reageren. Dankzij haar autisme. 

“Mijn denkprocessen zijn vergelijkbaar 

met die van een paard.”
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Wat denkt 
     mijn 

PAARD?
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Prof. dr. Temple Grandin is een 
gevierd professor en dierwe-
tenschapper aan de Colorado 
State University in de Verenigde 

Staten. Ook is ze al haar leven lang paar-
denliefhebber. Als tiener bracht ze op de 
kostschool waar ze naartoe ging elke vrije 
minuut door in de stallen. Tegenwoordig 
doet ze veel onderzoek, onder andere naar 
paardengedrag. Wat Grandin bijzonder 
maakt, is dat ze autisme heeft. Dat stelt 
haar naar eigen zeggen in staat om dierge-
drag te begrijpen en zelfs te zien hoe paar-
den denken. “Voor mij is het niet ingewikkeld 
om dit te begrijpen”, vertelt ze. “Mijn denk-
processen zijn namelijk vergelijkbaar. Paar-
den denken niet in taal, zoals mensen. Ze 
denken in beeld. Bij mij is dat niet anders.”
De gedachten van professor Grandin spelen 
zich als videobeelden af in haar hoofd. Ook 
herinneringen komen in plaatjes voorbij. 

ANGSTHERINNERING

Heeft je paard eenmaal angst met een voorwerp of situatie geassocieerd, dan kom je 
daar niet zomaar meer van af. Onderzoek heeft uitgewezen dat het onmogelijk is om 
angst uit het brein te wissen. Daarom is het volgens Temple Grandin belangrijk om er-
voor te zorgen dat een paard het rijden en trailerladen en de omgang met jou niet asso-
cieert met angst. “Een angstige herinnering kan worden geblokkeerd, maar wissen is 
onmogelijk. Wordt een paard gespannen, dan kan de angstherinnering weer opkomen 
als het onderdrukkingssignaal niet meer wordt uitgezonden.”
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“Autisme is een neurologische aandoening 
waarmee sommige mensen zijn geboren. 
Wetenschappers denken dat autisme wordt 
veroorzaakt doordat bepaalde hersenverbin-
dingen onvolledig ontwikkeld zijn, terwijl an-
dere verbindingen juist overontwikkeld zijn.” 
Autisme is behoorlijk complex en kan bo-
vendien in ernst uiteenlopen van een milde 
variant tot een zware handicap.

BEELDDENKEN 
Vroeger ging Grandin ervan uit dat alle men-
sen, net als zijzelf, in beelden denken. “Maar ik 
kwam erachter dat er vele denkstijlen zijn. 
Kunstenaars, ingenieurs en goede dierentrai-
ners zijn vaak sterk visuele denkers, terwijl 
bankiers en accountants vaak verbaal denken 
met weinig beeld. Ik denk dat sterk verbale 
denkers vaak moeite hebben om dieren te be-
grijpen. Als je alleen in woorden denkt, is het 
lastig om je voor te stellen hoe een dier denkt.” 
Voor Grandin is het overduidelijk dat een 
goede paardentrainer niet zonder visuele 

denkvaardigheden kan. Helaas is het voor 
visuele denkers vaak lastig om aan andere 
mensen te verwoorden wat ze in hun hoofd 
zien. Grandin denkt terug aan het moment 
dat een paardentrainer tegen haar zei: “Die-
ren denken niet, ze associëren.” Ze rea-

geerde hierop met de woorden: “Als associ-
eren geen denken is, kan ik niet anders con-
cluderen dan dat ik niet denk.” Dieren en 
mensen met autisme denken beide door het 

maken van visuele associaties. Die associa-
ties kunnen heel specifi ek zijn. Een paard 
kan door een slechte ervaring op stal bij-
voorbeeld bang zijn voor mensen met een 
hoed op, terwijl hoeden buiten geen proble-
men opleveren. Dit heeft puur te maken met 

de associatie met de exacte setting waarin 
een angstherinnering is gevormd.”
Dat brengt ons meteen bij een zeer promi-
nent punt: angst. Als prooidieren zijn paar-
den erbij gebaat snel te reageren op angst, 
maar volgens Grandin gaat die angst bij 
paarden veel verder dan wij ons kunnen 
voorstellen. Om te beginnen doordat paar-
den angst niet kunnen rationaliseren. Maar 
ook vanwege de visuele aard van hun ge-
dachten. Een herinnering in beeld is vaak 
vele malen beangstigender dan een herinne-
ring in woorden. Stel je de clown van de 
horrorfi lm IT maar eens voor. Het beeld is 
enger dan een verbale omschrijving ooit kan 
zijn. En dat is jammer voor paarden, want zij 
denken alleen maar in plaatjes.

ASSOCIATIE
De uitwerking die angst op een paard heeft, 
hangt ook af van de vraag of hij angst er-
vaart in een nieuwe of in een bekende situa-
tie. “Stel, een paard valt van de laadklep van 
de trailer bij de eerste keer laden. Dan zit het 
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denkvaardigheden kan. Helaas is het voor 

TIPS VAN TEMPLE GRANDIN

•  Paarden leren het best wanneer hun benen bewegen. Beweging is de basis van hun 
leervermogen. Net als bij autistische kinderen overigens. Ook zij leren veel gemakkelij-
ker wanneer ze kunnen bewegen dan wanneer ze stil moeten zitten.

•  Probeer te voorkomen dat je paard angstherinneringen maakt. Angst gaat namelijk 
niet meer weg als het eenmaal is ontstaan.

•  Straf niet. Op angst gebaseerd gedrag is namelijk absoluut niet productief.
•  Blijf altijd kalm, ook wanneer je paard zich misdraagt. De kans is groot dat je paard bijt 

of trapt uit angst in plaats van uit boosheid. Word je boos, dan maak je je paard alleen 
maar banger.

•  Introduceer nieuwe dingen op een doordachte, positieve manier. Bijvoorbeeld door af 
en toe eens een fel gekleurde sjaal op de hangen of op de grond een paraplu neer te 
leggen. Zo leert hij het onverwachte te verwachten.

•  Paarden kunnen minder makkelijk associëren. Beloon je paard daarom binnen een 
 seconde. Doe je dat niet, dan zijn ze vergeten waarvoor ze de beloning krijgen.

‘Paarden zijn beelddenkers, net als mensen 
met autisme’
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er dik in dat hij angst zal ontwikkelen voor 
alle trailers. Gebeurt het tijdens de vijfen-
twintigste keer, dan maakt hij waarschijnlijk 
een specifi ekere associatie. Bijvoorbeeld 
met het type trailer of met een persoon die 
erbij aanwezig was. Hij wist van zijn eerdere 
ervaringen met trailerladen al dat trailers vei-
lig zijn, dus de kans is klein dat dit uitmondt 
in een algemene angst voor trailers.” 
Wat dit met autisme te maken heeft? Volgens 
Temple Grandin is angst ook de voornaamste 
emotie bij autisme. “Dingen die een paard eng 
vindt, vinden kinderen met autisme ook vaak 
eng”, zegt ze. “Kleine dingen op een onver-
wachte plek bijvoorbeeld, een dwarrelend 
blaadje, of onverwachte gebeurtenissen. Voor 
paarden is dit verklaarbaar, aangezien roofdie-
ren in het wild onverwachte bewegingen 
maken.” Paarden en mensen met autisme 
hebben ook allebei moeite met harde, hoge 
geluiden. Denk aan een luidspreker op een 
wedstrijd. “Zelf kan mijn hart op hol slaan als ik 
een autoalarm hoor, terwijl het lage gerommel 
tijdens een onweersbui me niets doet.”
Onbegrensd zijn de overeenkomsten tussen 
de hersenspinsels van paarden en mensen 
met autisme overigens niet. Grandin maakt 
onderscheid tussen denken en emoties. 
“Cognitief vertonen paarden en mensen met 
autisme overeenkomsten, maar paarden-
emoties lijken weer meer op de emoties van 
mensen zonder autisme. Mensen met autisme 
kennen wel emoties, maar die zitten anders in 
elkaar. De emoties zijn wat eenvoudiger en lij-
ken meer op de emoties van een prooidier. 
Angst is de voornaamste emotie van een 
prooidier als het paard. Het motiveert hem im-
mers om te vluchten voor roofdieren.” 

EMOTIES

De Limburgse Hetty Koenraads van Horse & Wisdom werkt veel met paarden en mensen met 
autisme. Zij herkent dat zowel paarden als mensen met autisme in beelden denken. “Sterker 

nog, je kunt het breder zien. De imprint die op een bepaald moment wordt gemaakt bij een 
paard, wordt bepaald door een totaalbeeld van geur, smaak, tast, geluid en zicht.” Volgens 

Hetty hebben mensen met autisme bepaalde zintuigen vaak sterker ontwikkeld, juist omdat ze 
verbaal niet zo sterk zijn onderlegd. “Dit gaat vaak tot het intuïtieve en sensitieve aan toe. Net 

als paarden voelen mensen met autisme emoties goed aan. Maar doordat ze niet weten hoe ze 
daarmee om moeten gaan, komen ze soms wat onbeholpen over. Simpele emoties zou ik het 
niet willen noemen, maar ze voelen niet de noodzaak om te reageren op andermans emoties. 

Het mag er gewoon zijn. Sociaal wenselijk gedrag kennen ze niet.” Bij paarden is het net zo. 
Een paard detecteert emoties en spiegelt ze, maar doet er niets mee. Zij hebben, net als men-

sen met autisme, niet de verwachting dat er gedrag aan gekoppeld moet worden. 
Ook voor angst geldt: mensen met autisme hebben geen simpelere emoties, maar zijn niet 
gewend om dat wat in hen omgaat te duiden. Ze hebben niet de betekenisverlening en de 

woordenschat om dit uit te kunnen leggen en alleen dat maakt de impact van angst al groter.” 
Waar mensen met autisme en paarden elkaar ook in vinden, is hun onvermogen plaatjes in te 

vullen. Een voorwerp dat half verscholen is, zien mensen met autisme als een half stuk. En 
zien ze een vlaggenmast van een schip bijvoorbeeld achter een haag langsvaren, dan is het 
moeilijk om daarbij te bedenken dat deze mast onderdeel is van een schip. Ik heb het idee 

dat dit bij paarden ook het geval is”.
Mensen met autisme maken volgens Koenraads vaak gemakkelijker contact met dieren dan 

met mensen, juist omdat hun zintuigen beter zijn ontwikkeld. “Vaak zie ik bij kinderen met au-
tisme die bang zijn om aan te raken of om aangeraakt te worden die drempel wegvallen als 
ze bij een paard zijn.” Therapie met paarden werkt dan ook goed. “Paarden nemen mensen 
zoals ze zijn en hangen er geen oordeel aan. Dit maakt paarden voor mensen met autisme 

een veilige en toegankelijke ingang. Ze kunnen de kloof met paarden vaak beter overbruggen 
dan die met kinderen of volwassenen zonder autisme.”

De kalmte van een rustig paard weerspiegelt vaak op de persoon met autisme die met hem 
omgaat. In haar training geeft Hetty mensen met autisme weleens de opdracht om een paard 

rustig te maken. “Zonder het in de gaten te hebben, herstellen ze hiermee ook hun eigen rust.” 
Voor Hetty Koenraads zijn paarden en mensen met autisme een mooie combinatie. “Wat ik in 
allebei herken, zijn hun innerlijke en onverbloemde reacties. Paarden en mensen met autisme 

zijn niet bezig met hoe ze op anderen overkomen en hebben geen verborgen agenda. Dit wordt 
hen wellicht niet altijd in dank afgenomen, maar het maakt ze wel heel authentiek.” 
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