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SAMENVATTING
Het natuurlijk gedrag identificeert paarden als so-

elkaar dan niet ontlopen; ook kan er voercompetitie

ciale dieren die in kleine hiërarchische groepen le-

optreden.

ven. Jonge dieren vertrekken pas op late leeftijd uit
de groep. Rondtrekkend besteden paarden het

Stalondeugden zijn een indicatie van verminderd

merendeel van hun tijd aan het selectief begrazen

welzijn (stress en frustratie) als gevolg van een voor

van de vaak energiearme en structuurrijke vegeta-

paarden ongeschikte of minder geschikte huisves-

ties. Als prooidier zijn paarden zeer gericht op de

ting en verzorging. Stalondeugden beïnvloeden

omgeving en alert op bedreigingen. De primaire

daarnaast het welzijn door de wijze waarop paar-

reactie op gevaar is vluchten. Domesticatie en fok-

denbezitters er mee omgaan. Paarden met stal-

beleid heeft geleid tot rassen die verschillen in tem-

ondeugden worden geweerd, geïsoleerd en belem-

perament en, mogelijk, behoeften.

merd in het uitvoeren van het gedrag. Maatregelen
die het gedrag belemmeren, zoals bijvoorbeeld het

Het natuurlijke gedrag van paarden impliceert dat de

toepassen van een kribberiem, anti-weven balken,

dieren het beste zullen functioneren in een sociale,

schrikdraad en beperking van de bewegingsvrijheid,

ruime en stimulerende omgeving met ruime moge-

en het sociaal isoleren van paarden die stalondeug-

lijkheden tot uitwijken (vluchten), beweging en foera-

den vertonen, leiden tot additionele stress. Dit kan

geren. In de praktijk worden dieren dikwijls voor

resulteren in een afwijkend foerageergedrag. Daar-

lange perioden in relatief krappe huisvestingssyste-

naast belemmeren de maatregelen het uitvoeren

men gehouden, waarbij de mogelijkheden tot con-

van andere gedragingen, zoals zelfverzorging, en

tact, interactie met de omgeving, beweging en foera-

veroorzaken ze soms alternatieve vormen van af-

geren beperkt zijn. Onderzoek wijst op een relatie

wijkend gedrag.

tussen dergelijke beperkingen en het optreden van
zogenaamde stalondeugden (abnormale gedragin-

Strooisel dient een droge schone comfortabele lig-

gen). Individuele huisvesting in kleine boxen kan

plaats te verschaffen, maar geeft de dieren tevens

daarnaast ook negatieve effecten op de gezondheid

de mogelijkheid om foerageergedrag uit te voeren.

hebben. Groepshuisvesting biedt meer mogelijkhe-

Niet alle substraten geven goede mogelijkheden om

den en is diervriendelijker, maar geeft welzijnrisico’s

te foerageren. Strooisels, zoals houtkrullen en zaag-

bij een te hoge dierdichtheid. De paarden kunnen

sel, dragen in dit opzicht weinig bij aan het welzijn

van paarden.

vastgezet, autorijstijl etc.) zijn daarbij ook van invloed. Ziekte, vermoeidheid en uitputting kan optre-

De effecten van voeding op paardenwelzijn lopen

den bij stressvol langdurig transport. Dit geldt in het

onder meer via het vervullen van ethologische be-

bijzonder in geval van een slechte klimaatbeheer-

hoeften en directe effecten op de gezondheid. Met

sing en onvoldoende beschikbaarheid van water en

name energierijke, structuurarme rantsoenen geven

voer.

via beide wegen welzijnproblemen.
De voortplanting van de paarden gebeurt in de
Eigenaren hebben van hun (jonge) paarden vaak

praktijk dikwijls op onnatuurlijke wijze en kan wel-

(te) hoge verwachtingen ten aanzien van prestaties

zijnrisico’s met zich meebrengen.

en gehoorzaamheid. Via uiteenlopende trainingsmethoden, waarbij gebruik gemaakt kan worden van

Veulens worden in de praktijk op jonge leeftijd (in

hulpmiddelen, wordt getracht deze verwachtingen te

vergelijking met natuurlijke omstandigheden) van de

realiseren. Een aantal in de praktijk toegepaste

merrie gescheiden. De scheiding kan met name

trainingsmethoden, rijstijlen en hulpmiddelen heb-

voor het veulen traumatisch en stressvol zijn en

ben een negatieve invloed op het welzijn van het

heeft waarschijnlijk effecten op zowel het gedrag in

paard. Trainingsmethoden die uitgaan van het paard

de periode na het spenen als op latere leeftijd.

verdienen de voorkeur.
Aantasting van het welzijn van paarden kan het
In algemene termen is de manier waarop eigenaren

gevolg zijn van het willen verwezenlijken van

met hun paarden omgaan van grote invloed op het

schoonheidsidealen via fokkerij of cosmetische ver-

welzijn van de dieren. Dit mede omdat het in veel

zorging. Voorbeelden van cosmetische verzorging

situaties aan de orde is: bij trainingen, evenemen-

zijn het scheren van tastharen of oren.

ten, het inladen voor transport etc..
Het lijkt alsof de genoemde knelpunten met betrekMet name bij slecht gehabitueerde paarden veroor-

king tot paardenwelzijn geen uitzonderlijke situaties

zaakt transport de nodige stress. De gang van za-

betreffen (zie bijvoorbeeld de incidentie van abnor-

ken rond het laden en lossen bepaalt in sterke mate

male gedragingen), maar het is moeilijk een be-

de stressreacties van de paarden. De inrichting en

trouwbaar, op onderzoek gebaseerd, beeld te krij-

het gebruik van de transportwagen (faciliteiten, ruim-

gen van de huidige gang van zaken in de Neder-

te, materialen, wijze waarop de paarden worden

landse

praktijk.

Dit

komt

mede,

doordat

de

paardensector voor wat betreft huisvesting en verzorging erg heterogeen is. Daarnaast worden dieronvriendelijke huisvestingssystemen gecombineerd
met diervriendelijk management. Onduidelijk is echter in hoeverre bijvoorbeeld twee uur per dag in de
paddock individuele huisvesting in een box compenseert. Er zijn aanwijzingen dat bepaalde type dieren
eerder stereotypieën ontwikkelen en onder gegeven
condities mogelijk slechter welzijn ervaren, dan andere. Dit zou kunnen betekenen dat bepaalde type
dieren goed functioneren onder condities die voor
andere tot slecht welzijn leiden. Veel relaties tussen
huisvestings- en verzorgingsaspecten en paardenwelzijn zijn nog slecht onderzocht.
In het algemeen zullen weinig Nederlandse paardeneigenaren bewust hun dieren slecht behandelen
of verwaarlozen, maar onwetendheid veroorzaakt
onnodig dierenleed. Kennisoverdracht en voorlichting zal mogelijk al veel bijdragen aan de verbetering
van het dierenwelzijn in de Nederlandse paardenhouderij.

MOGELIJKE DIERENWELZIJNPROBLEMEN IN
DE PAARDENHOUDERIJ
1. INLEIDING

terrein van dierenhouderij en dierenwelzijn, aan
praktijkdeskundigen op het gebied van huisvesting,

De in dit rapport beschreven inventarisatie van mo-

verzorging en gebruik van paarden en aan vertegen-

gelijke dierenwelzijnproblemen in de paardenhoude-

woordigers van organisaties uit de paardensector.

rij richt zich met name op mogelijke welzijnproble-

Allen worden bedankt voor hun bijdragen.

men die samenhangen met de huisvesting, de verzorging, de basistraining, het transport en het gebruik
van paarden. Het doel van deze inventarisatie is om
welzijnrisico’s te identificeren en kennisleemtes aan
te geven. Indien mogelijk zijn wetenschappelijk

2. DIERENWELZIJN IN RELATIE TOT DE
AARD VAN DIEREN EN HUN NATUUR LIJK GEDRAG

onderbouwde aanbevelingen gedaan om welzijnrisico’s te verminderen of te voorkomen. Op even-

Met het groeiende besef dat dieren bewustzijn erva-

tuele gezondheidsproblemen wordt alleen ingegaan

ren en gevoelens en emoties kennen, is ook de be-

indien er een directe samenhang bestaat met de bo-

zorgdheid over het welzijn van deze dieren gegroeid.

vengenoemd aandachtspunten. Daarnaast is gepro-

Inmiddels wordt algemeen aanvaard dat dieren moe-

beerd aan te geven welke soorten veiligheidsrisico’s

ten worden gehouden op een wijze waarbij ze zich

er bestaan voor de gebruiker van een paard. Er is

goed voelen, of tenminste niet onnodig lijden. Dit im-

geen aandacht besteed aan topsport gerelateerde

pliceert dat gevoelens en emoties centraal staan in

risico’s zoals trainingsmethoden, blessures, doping,

het concept welzijn. In het artikel ‘Scientists’ assess-

overbelasting etc..

ment of the impact of housing and mangement on
animal welfare’ (1) wordt hier uitgebreid op inge-

Voor deze inventarisatie is gebruik gemaakt van

gaan. Gevoelens zijn niet direct meetbaar, maar

internationale wetenschappelijke literatuur en inter-

kunnen worden afgeleid uit metingen van gerelateer-

nationale regelgeving. De concepttekst is voor

de parameters.

commentaar voorgelegd aan deskundigen op het

Dieren overleven door gebruik te maken van soort-

De lichamelijke en gedragsmatige toerusting vormt

specifieke zintuigen, cognitie, fysiologische capaci-

als het ware de blauwdruk voor dierlijk geluk. Die

teiten en soortspecifiek gedrag, zoals wroeten (var-

blauwdruk is alom zichtbaar aanwezig - ondanks

kens), stofbaden (kippen) of herkauwen (runderen).

eeuwen van domesticatie wijzen tal van gedragingen

Om dieren in staat te stellen om te kunnen gaan met

terug naar de periode daarvoor. Ook als de veehou-

onvoorspelbare situaties binnen hun leefomgeving,

der zorgt voor een overvloed aan voedsel, houden

evolueerden de cognitieve, emotionele en motivatio-

bijvoorbeeld kippen behoefte om te scharrelen en

nele capaciteiten van deze dieren. Gevoelens wor-

naar voedsel te zoeken. Als een gedomesticeerd dier

den beschouwd als functionele componenten van

terugkomt in zijn natuurlijke omgeving, gedraagt het

motivationele systemen. Ze reguleren hoe dieren

zich spoedig weer zoals zijn voorouders ooit hebben

reageren, gedragsmatig en fysiologisch, op verschil-

gedaan. Voor het gedomesticeerde dier bepaalt zijn

lende omstandigheden. Gevoelens initiëren ade-

historische ‘blauwdruk’ nog steeds voor een belang-

quate responsen, hebben daarmee een duidelijke

rijk deel de norm - een norm die kan worden uitge-

biologische functie en vergroten de overlevingskan-

drukt in een lange rij behoeften. Behoefte aan voed-

sen.

sel, water en rust, bijvoorbeeld, maar ook behoefte
aan beweging, afleiding en spel. Wanneer de omge-

Domesticatie heeft het gedrag van dieren veranderd.

ving niet voldoet aan de norm zal het dier proberen

Zo tonen gezelschapsdieren minimale wijkreacties en

zich aan te passen. Binnen zekere grenzen kan dat -

agressie naar mensen. Andere aspecten van het

ook de natuurlijke omgeving bleef immers niet altijd

gedrag zijn niet of nauwelijks beïnvloed door domes-

gelijk. Maar als de verschillen te groot worden, schiet

ticatie. In het algemeen leidt domesticatie tot kwanti-

het vermogen tot aanpassing tekort. Als behoeften

tatieve, en niet zo zeer tot kwalitatieve, gedragsver-

structureel onbevredigd blijven, resulteert dit in frus-

anderingen. Gedomesticeerde dieren zijn in staat tot

traties en negatieve gevoelens: het welzijn van het

de meeste gedragingen van hun wilde voorouders

dier wordt aangetast.

dan wel wilde soortgenoten. In die zin zijn zij duidelijk
met hen en de ‘natuur’ verbonden. Als gevolg van de

De fysiologische en de gedragsrespons van de die-

evolutionaire ontwikkelingen zijn gedomesticeerde

ren op houderijcondities vinden hun oorsprong in de

dieren echter lichamelijk én gedragsmatig zodanig

natuurlijke achtergrond. Zijn de responsen ongepast

toegerust, dat zij met een bepaalde omgeving om

en niet effectief, dan tonen de dieren symptomen van

kunnen gaan.

stress. Symptomen, zoals paniek, overspronggedrag
en activatie van het autonome zenuwstelsel en

neuro-endocriene padwegen duiden op negatieve

ecologische omstandigheden. Zij passen daartoe

emoties en een verminderd welzijn. Positieve emo-

hun (sociale) gedrag aan aan het beschikbare voed-

ties worden afgeleid van gedragingen als anticipatie,

sel en klimaat.

spel en inhaalgedrag en een versterkte motivatie om
een stimulus te benaderen of een gebeurtenis te her-

3.2. Waarneming van de omgeving

halen. Bruikbare raamwerken voor het vaststellen
van de mate van welzijn zijn de observatie van na-

De reukzin van paarden is belangrijk bij het ver-

tuurlijk gedrag, het uitvoeren van keuzetesten, ope-

kennen van de omgeving, het identificeren van voed-

rante conditionering, het meten van primaire emoties

sel en het herkennen van soortgenoten (3). Paarden

als angst, agressie, pijn en frustratie (en de vaak

kunnen feromonen opvangen (4) en flehmen met

hieraan gerelateerde abnormale gedragingen) en het

name rond het paren. Via geuren wordt informatie

meten van stressfysiologische indicatoren (zoals

verkregen over de bereidheid tot paren, de gezond-

stresshormonen en hartslag), pathologieën (zoals

heid, het dieet en recente contacten met andere

huidbeschadigingen en maagwandbeschadigingen)

paarden (5). In vergelijking met rundvee (rond de

en vitaliteit (zoals groei, reproductie en productkwali-

8000 Hz) en mensen (100-3000 Hz) hebben paar-

teit).

den een relatief breed spectrum van maximale gehoorgevoeligheid (1000-16000 Hz) (6). Paarden ho-

3. NATUURLIJK GEDRAG VAN PAARDEN

ren bovendien relatief hoge frequenties (6, 7). Hoge
geluiden betekenen in de natuur vaak gevaar en

3.1. Inleiding

activeren bij uitstek de amygdala (8), een hersengebied dat nauw betrokken is bij angst. Net als andere

Paarden (Equus caballus) zijn sociale nomadische

prooidieren hebben paarden een brede gezichts-

dieren die leven in kleine hiërarchische groepen,

hoek (ongeveer 357°). Van voren hebben de paar-

waaruit jonge dieren pas op late leeftijd vertrekken.

den een dode hoek. Daardoor kunnen paarden niet

Als prooidier zijn paarden zeer gericht op de omge-

direct zien wat ze met de mond manipuleren (9).

ving en alert op bedreigingen. De primaire reactie op

Mogelijk spelen tastharen een rol bij de registratie

gevaar is vluchten (2). Paarden leven in het alge-

van voorwerpen op zeer korte afstand.

meen in familieverband, maar hebben geen vast territorium. Het zijn selectieve grazers, die waarschijn-

Paarden lijken rood, geel en blauw van grijstinten te

lijk van oorsprong afkomstig zijn van de steppen. De

kunnen onderscheiden en ze zien goed bij nacht

dieren kunnen zich aanpassen aan uiteenlopende

(10). Wel hebben paarden mogelijk moeite om groen

te onderscheiden (11). Aanvankelijk werd veronder-

wezigheid van de mest en niet door de kwaliteit van

steld dat hoofdbewegingen zorgen voor scherpte op

de begroeiing.

de korte afstand. Dit zou verklaren waarom paarden
plotseling kunnen schrikken van objecten die schijn-

De dieren besteden zo'n 12-16 uren per etmaal aan

baar steeds in het zicht hebben gestaan (12). Re-

grazen (17-20). Op basis van wetenschappelijke lite-

cent onderzoek spreekt het bestaan van een derge-

ratuur concludeert Ralston (21) dat paarden grazen

lijk effect tegen (13). Soms lijken paarden geleidelijk

in blokken van twee tot drie uren, gescheiden door

te wennen aan een stimulus rechts (of links) van hen,

perioden van rust, beweging en sociale activiteit. De

maar schrikken ze opnieuw wanneer dezelfde stimu-

langste periode van vasten is tot zo’n drie tot vijf uren

lus links (of rechts) van hen opduikt. Mogelijk is er

(in de periode van 01:00 en 06:00). Klimaat (gebied)

een verband met een minder ontwikkelde corpus

en jaargetijde beïnvloeden het foerageerpatroon; zo

callosum (persoonlijke mededeling, F. O. Ödberg).

wordt de hitte overdag vermeden door meer in de

Voor een overzichtsartikel over het gezichts- en hoor-

nacht te foerageren. Tijdens het foerageren wordt, af-

vermogen van paarden wordt verwezen naar Timney

hankelijk van het klimaat, regelmatig gedronken (20,

and Macuda (14) en voor een recente verhandeling

22). Uit bestudering van in de weide lopende lacte-

over de wijze waarop paarden de wereld waarnemen

rende Welsh pony’s bleek dat de dieren overdag het

naar Saslow (15).

meest dronken tussen 13:00 en 17:00 (17). De frequentie van drinken bleek gecorreleerd met de

3.3. Voeropnamegedrag

omgevingstemperatuur en varieerde van zo’n 0.03
keren per uur (5-10 °C) tot bijna 0.6 keren per uur

Paarden grazen zowel overdag als tijdens de nacht

(30-35 °C). De veulens dronken zelden water, waar-

(16), maar met name in de ochtend en namiddag/

bij 8 van de 15 veulens tot na het spenen nooit water

avond. Bij paarden treedt sociale facilitatie op; het

drinkend werden geobserveerd (17). Ecologische en

foerageren verloopt gesynchroniseerd binnen groe-

sociale omstandigheden beïnvloeden de beschreven

pen. De dieren grazen zeer selectief en vertonen een

patronen.

hiërarchie in hun voorkeur tussen grassoorten. Op
plaatsen waar is gemest, wordt normaliter niet door

3.4. Rust- en comfortgedrag

paarden geweid. De vermijdingsdrang hangt daarbij
af van de hongertoestand en er bestaan sterke indi-

Paarden rusten zo’n acht uren per etmaal, maar

viduele verschillen (persoonlijke mededeling, F. O.

zelden meer dan drie aaneensluitende uren. Het rus-

Ödberg). De afkeer wordt veroorzaakt door de aan-

ten gebeurt zowel staand als liggend, zowel sternaal

als lateraal, en bijvoorkeur op droge beschutte plaat-

3.6. Sociaal gedrag

sen. Voor diepe slaap, in de vroege ochtenduren,
gaan paarden liggen (23).

Paarden zijn sociale dieren. Familiegroepen van vrij
levende paarden bestaan vaak uit één dominante

Comfortgedrag bestaat uit rollen in droge onbegroei-

hengst, een beperkt aantal merries (veelal minder

de plekken, krabben en uitschudden. Dieren die de

dan tien) en nakomelingen jonger dan drie jaar (26-

beschikking krijgen over een zandplek blijken vaak

28). Ook komen er regelmatig 'multiple male bands'

direct hierin te gaan rollen. Onduidelijk is of dit ge-

voor. Dit zijn allianties van een dominante hengst met

drag bijvoorbeeld een antiparasitaire functie heeft of

volwassen satelliet hengsten (29).

een rol speelt bij het overbrengen van de groeps-

De sociale structuren waarin paarden leven zijn in

geur. Andere huidverzorgingsgedragingen zijn bijten

zekere zin variabel (30). De merries hebben onder-

in het haarkleed, schuren (voelen) tegen objecten en

ling meestal een duidelijke rangorde. De introductie

het wrijven van het hoofd tegen de voorbenen.

van nieuwe dieren in een groep verloopt in de natuur

Paarden vertonen daarnaast onderlinge huidverzor-

in veel gevallen geleidelijk en daarmee zonder veel

ging waarbij het gedrag varieert met de verschillende

agressie (31, 32). De leidende merrie bepaalt de ver-

combinaties van individuen en met de seizoenen

plaatsing naar nieuwe graasgebieden en de richting

(24).

van beweging. De harems zijn relatief stabiel, maar
toch wisselt 7% (33) tot 30% (34, 35) van de mer-

3.5. Locomotie en exploratie

ries gedurende een jaar vrijwillig van groep. Jonge
hengsten verlaten de groep op één- tot vierjarige

De leefgebieden van wilde paarden beslaan 0.9 tot

leeftijd (36), afhankelijk van de aanwezigheid van

48 km2 (25). Zonder dreiging van gevaar draven of

leeftijdsgenoten en nieuwe nakomelingen bij de mer-

galopperen volwassen paarden zelden. Paarden krij-

rie. Merries blijven ook wel binnen de groep. Jonge

gen de nodige beweging tijdens het grazen, doordat

hengsten sluiten zich vaak aan bij zogenaamde vrij-

ze steeds een paar stappen zetten, vervolgens een

gezellen groepen (37, 38). Hengsten in deze vrijge-

paar happen nemen, weer een paar stappen zetten

zellen groepen blijken lagere testosteronniveaus te

etc.. Op deze manier leggen paarden zo’n vijf tot tien

hebben dan leeftijdgenoten met één of meerdere

km per dag af. Paarden staan veel. Door de bouw

merries (39).

van de achterknieën kunnen ze met weinig energie
staand rusten, waarbij ze het lichaamsgewicht van

Paarden communiceren met behulp van oren, hoofd-

het ene op het andere achterbeen overbrengen.

hals houding, staart en algemene lichaamshouding

en met geluiden. Ook de gelaatsexpressie, de vorm

Daarnaast worden geluiden buiten de keel gevormd,

van de mond, neusgaten en oogleden, speelt een rol

bijvoorbeeld met de hoeven. Paarden snuiven in con-

bij de onderlinge communicatie (40, 41). Zo duidt een

flictsituaties, om ergens op te attenderen (een alarm-

neerhangende onderlip op ontspanning. Via feromo-

signaal?) en in geval van interessante geuren. Brie-

nen/geuren worden soortgenoten herkend (3) en

sen duidt op nervositeit en gespannenheid, maar is

wordt informatie verkregen over de bereidheid tot pa-

mogelijk ook een methode om de luchtwegen te zui-

ren, de gezondheid, het dieet en recente contacten

veren en nieuwe geuren op te doen. Briesen kan ook

met andere paarden (5). Zo ontlokt de mest van ko-

op ontspanning duiden. Dezelfde geluiden worden in

liekpaarden in een gestandaardiseerde testsituatie

uiteenlopende situaties geuit (42) en lijken niet erg

meer vermijdingsgedrag dan mest van paarden die

specifiek. Analyses van sonagrammen tonen duide-

kalm in hun box staan (persoonlijke mededeling, F.

lijke individuele verschillen. Mogelijk dienen de gelui-

O. Ödberg).

den met name als attentiesignalen en om een alge-

Paardenvocalisaties worden wel naar vier basis-

mene staat van gespannenheid of opwinding te com-

geluiden ingedeeld en kunnen ook in combinaties

municeren (43).

worden geuit (12, 28, 41):
1. de lage voedselhinnik: laag pulserende geluiden
met gesloten mond;

De rust binnen een groep wordt niet alleen gehandhaafd door hiërarchie, maar vooral door tolerantie en

2. de harde hinnik: ver dragende harde geluiden die

hechting (44). Paarden hebben voorkeuren voor spe-

beginnen als ‘gillen’ met een overgang naar lage

cifieke groepsgenoten en zullen een groot deel van

voedselhinnik;

hun tijd in de nabijheid van preferente groepsgeno-

3. gillen;

ten doorbrengen.

4. steunen.

Paarden vertonen onderlinge huidverzorging, waarbij

De lage voedselhinnik wordt wel geassocieerd met

het gedrag varieert met de verschillende combinaties

begroeting en anticipatie op plezierige gebeurtenis-

van individuen en met de seizoenen (24). Onderlinge

sen. De harde hinnik dient mogelijk om contact te

verzorging treedt relatief sterk op in het voorjaar, de

maken. Het gillen, in kort of lange vorm, is een uiting

tijd dat de dieren ruien (45). Voor wederzijdse huid-

van antipathie, bijvoorbeeld na nasonasaal contact

verzorging moeten dieren actief naar elkaar toegaan

als de merrie nog niet klaar is voor de hengst. Steu-

en elkaars persoonlijke ruimte betreden. De weder-

nen wordt eveneens beschouwd als een uiting van

zijdse huidverzorging, vooral ter hoogte van de

niet-welbevinden.

schoft, verlaagt de hartslag (46) en versterkt de onderlinge banden. Bij wederzijdse huidverzorging

hebben paarden duidelijke voorkeuren voor partners.

zichte van merries lijkt afhanklijk van de

context.

Dergelijke vriendschapsrelaties kunnen jaren blijven

Nasonasaal contact, bijtdreiging (plotseling bewe-

bestaan en worden verdedigd (persoonlijke medede-

ging met de mond richting de opponent), vocalisa-

ling, M. C. VanDierendonck). Scheiding van de be-

ties, een hoge houding, het rimpelen van de neus,

trokken individuen resulteert in ernstige stress symp-

het slaan met het voorbeen en toenadering met plat-

tomen (45).

te oren en soms met zwiepende staart (dikwijls is er
bij agressie nauwelijks staartactie) zijn voortekenen

Spel wordt mogelijk met name uitgevoerd door ju-

voor agressie. Nasonasaal contact en het slaan met

veniele en mannelijke dieren die niet een eigen ha-

het voorbeen wordt ook wel als meer neutraal ont-

rem hebben. Soms spelen harem hengsten met hun

moetingsgedrag

subadulte nakomelingen. Net als bij wederzijdse

wordt aangegeven door schrijlings, eventueel met

vachtverzorging, hebben spelende paarden ook ster-

versnelde pas, weglopen met de staart strak tegen

ke individuele voorkeuren met wie ze spelen en ver-

het lichaam en het hoofd laag. Onderdanigheid bij

dedigen ze deze spelrelaties (47-52).

jonge dieren wordt getoond via het zogenoemde

geïnterpreteerd.

Onderdanigheid

mondklappen (28).
In het wild hebben paarden een uitgebreid gedragsrepertoire waarmee onderlinge dominanties worden

Jonge hengsten worden rond een leeftijd van ander-

aangegeven. In de meeste gevallen zijn dit perma-

half jaar vruchtbaar, maar beschikken pas op twee- à

nente subtiele signalen met de oren en het hoofd. Al-

driejarige leeftijd over het volledige seksuele ge-

leen als de ontvanger niet direct reageert worden

dragsrepertoire dat nodig is voor een succesvolle

sterkere signalen uitgezonden; in eerste instantie met

dekking. Merries zijn geslachtsrijp als ze anderhalf à

het hoofd en, bij onvoldoende effect, de tanden en in

twee jaar oud zijn.

tweede instantie met de achterbenen. Slechts een

Hengsten proberen soms merries in oestrus te schei-

vijftal gedragingen lijkt sterk indicatief voor dominan-

den van de familiegroep. Zo worden nieuwe groepen

tie (53). De onderlinge dominantie kan het beste

gevormd of nieuwe merries aan bestaande familie-

afgelezen worden aan het submissieve gedrag 'wij-

groepen toegevoegd.

ken'. In veel gevallen hoeft een dominant dier zijn

De periode van voortplanting begint als de dagen

positie niet te onderstrepen en houden submissieve

langer worden. Typisch paringsgedrag van hengsten

dieren afstand. Duidelijke hiërarchieën zijn niet al-

is het aanjagen van merries in een karakteristieke

leen tussen individuen te herkennen, maar ook tus-

houding, waarbij het hoofd en de nek laag worden

sen groepen. De dominantie van hengsten ten op-

gehouden en de oren plat naar achteren liggen (voor

een overzicht van natuurlijk paringsgedrag bij paar-

Paringsfrequenties (tot 18 keer per dag) en eerste

den zie McDonnell (54)). Dergelijk gedrag gaat ge-

cyclus drachtigheidspercentages (> 75%) bij wilde

paard met het inspecteren (beruiken en pootschra-

paarden zijn hoger dan onder houderijomstandighe-

pen) van urine en uitwerpselen, flehmen, en het uri-

den. Masturbatieachtig gedrag (zelden met ejacula-

neren of mesten over de urine en uitwerpselen.

tie) komt frequent voor. Afwijkend seksueel gedrag

Wilde paarden vertonen langdurig baltsgedrag. Da-

lijkt onder natuurlijke omstandigheden niet voor te ko-

gen voor de paring zoeken de merries de nabijheid

men (54).

van de hengst, waarbij ze frequent in diens nabijheid
urineren, de staart tillen en het achterstel naar de

De merries brengen vaak hun eerste veulen ter we-

hengst draaien. Hengsten benaderen de merrie in

reld rond hun derde jaar. De veulens worden in de

'trotse loop' met gebogen nek en opgeheven staart.

nabijheid van de groep geboren. Het veulen wordt

De hengst schraapt of stampt met de benen en gaat

direct na de geboorte door de moeder verzorgd en

bij het benaderen van de merrie over van hard hinni-

afgeschermd van groepsgenoten. Geur, geluid en

ken naar het uiten van de lage voedselhinnik. In de

uiterlijk spelen een rol bij de moeder-jong herken-

vroege oestrus roept de merrie van afstand de be-

ning. De binding van de moeder aan het veulen lijkt

langstelling van de hengst op, maar reageert afwij-

sneller te gaan dan omgekeerd (28). Na de geboorte

zend en agressief op benadering. Zelfs tijdens de

likt de moeder het veulen. Dit is waarschijnlijk om het

mid-oestrus beginnen interacties niet zelden met

veulen droog te maken, de bloedsomloop te stimu-

uitingen van agressie. De merrie toont een combina-

leren en de geur van het veulen te leren herkennen.

tie van schoppen, dreigen, bijten en gillen, met de

De nakomelingen worden binnen een jaar (negen tot

staart naar beneden gedrukt. De hengst kan naar de

tien maanden) tot twee jaar gespeend; dikwijls is dit

merrie bijten, schoppen en met de benen slaan. Re-

zes tot acht weken voor de geboorte van een vol-

ceptieve merries tonen een geheven staart, een rit-

gend veulen.

misch naar buiten stulpende vulva, urineren frequent,
‘hurken’ en presenteren de achterhand naar het

3.7. Specifiek gedrag van veulens

hoofd en/of schouders van de hengst. Precopulatoir
gedrag van de hengst omvat het besnuffelen, neus-

Veulens staan vaak binnen een uur na de geboorte

wrijven, belikken en beknabbelen van het hoofd en/of

en proberen al snel te drinken. De eerste levensda-

schouders en de meer naar achter gelegen lichaams-

gen (of na tien tot veertien dagen; persoonlijke waar-

oppervlakken. Zogenaamde testbestijgingen (zonder

neming van M. C. VanDierendonck) eten de veulens

intermissie) zijn onderdeel van het gedragsrepertoire.

mest van de merrie. Mogelijk helpt dit een eigen

darmflora op te bouwen. Het eerste proeven van gras

4. PAARDENHOUDERIJ

kan al enkele uren na de geboorte plaatsvinden. Na
enkele weken wordt substantieel gras gegeten, maar

4.1. De sector

pas na vier tot zes maanden kan de energieopname
via gras die via de melk overtreffen. Aanvankelijk

In 2000 heeft het Sectorbestuur Paarden een sector-

drinken veulens tot zeven keer per uur bij de merrie.

visie opgesteld en het economisch en maatschappe-

Dit neemt af tot één keer per uur op zes maanden

lijk belang van de paardenhouderij in Nederland

leeftijd (42). Veulens zijn geboren volgers van de

onderzocht (59). Het aantal paarden en pony’s schat

merrie en dit gedrag wordt in de eerste levensdagen

het Sectorbestuur op 400.000. In de Landbouwtelling

via leren versterkt.

van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn min-

Veulens spelen met leeftijdsgenoten. Vanaf de twee-

der paarden en pony’s geteld, omdat niet alle paar-

de levensweek galopperen en draven merrieveulens

denhoudende bedrijven, waaronder maneges, ver-

of beknabbelen elkaar. Hengstveulens vertonen

plicht zijn deel te nemen aan de landbouwtelling. In

meer agonistisch spel. De veulens spelen wanneer

1997 bedroeg de geschatte omzet binnen de paar-

de primaire behoeften zijn bevredigd. Spel wordt ge-

densector 2 miljard gulden. In de paardensector zijn

zien als een indicatie voor goed welzijn (55). Spel

ongeveer 12.000 mensen werkzaam op 6800 bedrij-

heeft een positieve invloed op de fysieke ontwikke-

ven. Naast 82.000 geregistreerde sportruiters blijken

ling (56, 57), het leervermogen en sociale relaties

er zo’n 400.000 recreanten te zijn. Recreanten beoe-

(58). Het spel van een veulen is primair gericht op

fenen de paardensport zonder enig wedstrijdele-

andere veulens of zichzelf, en, zeker na de eerste

ment. Naast deze 482.000 actieve paardensporters,

twee maanden, in mindere mate op de merrie (41).

zijn er ook nog zo’n 480.000 passieve paardenspor-

Przewalski jaarling en subadulte hengsten toonden

ters. Dit zijn veelal vaste bezoekers van de ruim 4300

gemiddeld zo’n anderhalf keer per uur spelgerela-

evenementen die jaarlijks worden georganiseerd. De

teerde gedragingen; dit is vergelijkbaar met het aan-

paardensport is de op één na snelst groeiende tak

tal agonistische interacties (48, 49).

van sport in Nederland en staat momenteel qua aantal leden op de achtste plaats van de bij de NOCNSF aangesloten sporten (59). Onderzoek naar de
Nederlandse paardensport toonde aan dat 20.000
paarden deelnemen aan internationale springconcoursen, 20.000 paarden aan dressuur (waar-

schijnlijk betreft dit een sterke onderschatting), 5000

mentvol met een eigen wil’, ‘bijzonder vriendelijk van

paarden aan eventing, 5000 paarden aan aange-

karakter’, ‘vurig, moedig levendig, intelligent en be-

spannen sport en 250 paarden aan voltigeren (60).

trouwbaar’ of ‘energiek, gewillig maar wat oneven-

Veel van deze paarden zijn gefokt en getraind, waar-

wichtig van karakter’. Voor meer karakteriseringen

bij grote investeringen zijn gedaan. De paarden gaan

van paardenrassen wordt verwezen naar Hermsen

regelmatig op transport (over de weg, per schip of

(62).

vliegtuig) om wedstrijden te bezoeken.

Het karakteriseren van individuele paarden blijkt las-

De bovengenoemde schattingen, met name de on-

tig. Het blijkt dat verschillende deskundigen dezelfde

derlinge verhoudingen, wijken enigszins af van schat-

paarden verschillend omschrijven (63). Voor een

tingen voor Engeland. In Engeland werken naar

aantal eigenschappen bleek wel een redelijk consis-

schatting 125.000 mensen binnen een sector be-

tente karakterisering van individuele paarden moge-

staande uit 600.000 paarden en met een omzet van

lijk. Inmiddels loopt er in Nederland onderzoek hier-

tenminste 1 miljard pond (61). De heterogeniteit van

naar. Daarbij worden Nederlandse warmbloeden

de paardenhouderij bemoeilijkt het maken van be-

meerdere keren onderworpen aan verschillende ge-

trouwbare schattingen.

dragstesten. Uit de testresultaten blijkt onder andere
dat een gedragskenmerk als ‘respons op een onbe-

4.2. Gedomesticeerde paarden

kend voorwerp’ stabiel in de tijd is en gebruikt kan
worden om paarden te typeren (64).

Paarden zijn onder te verdelen naar meer dan 200
rassen, elk met hun eigen fysieke en karaktereigen-

5. ABNORMAAL GEDRAG

schappen. Deze rassen zijn voortgekomen uit een
selectie op bijvoorbeeld grootte, uithoudingsvermo-

5.1. Stalondeugden

gen, snelheid, draag- en trekkracht, hardheid, karakter en uiterlijk schoon. De verschillende rassen wor-

Abnormale gedragingen, waaronder stereotypieën,

den wel gecategoriseerd als pony’s, koudbloeden

zijn algemeen geaccepteerde indicaties van een

(grote, zware en veelal rustige dieren) en warmbloe-

slecht dierenwelzijn. In de paardenhouderij worden

den (meer snelle, slanke en wat nerveuze dieren). Er

dergelijke gedragingen stalondeugden genoemd.

zijn evidente verschillen in temperament tussen de

Stalondeugden worden op verschillende manieren

'rustige' koudbloedpaarden en de meer tempera-

gedefinieerd en gecategoriseerd. Luescher et al. (65)

mentvolle nerveuze warmbloeden. Paardenrassen

spreken bijvoorbeeld over dwangmatig gedrag: ge-

worden in de praktijk omschreven als ‘tempera-

drag waarvan bewegingen en intensiteit zijn over-

dreven en dat ongepast is in de gegeven context.

bijten, luchtzuigen, weven, hout eten, stallopen,

Sommige gedragingen zijn daarbij sterk repeterend

flankbijten, tongspelen, traliebijten, voernijd, kloppen

en hebben een vormvast patroon (stereotypieën).

of schrapen, slaan, dekbijten). Wanneer alleen werd

Achtereenvolgens worden onderscheiden:

gekeken naar weven, kribbebijten en windzuigen

1. dwangbewegingen, zoals schrapen, graven, ijs-

bleek dit 5-7%, hetgeen overeenkomt met bevindin-

beren, hoofdschudden en weven;
2. orale gedragingen, zoals houtkauwen, kribbebijten, luchtzuigen, tongspelen en smakken;
3. agressie-gerelateerde gedragingen, zoals flank
bijten en zelfbeschadiging.

gen in andere landen (70, 71).
Er zijn aanwijzingen dat de aanleg tot het ontwikkelen van stalondeugden deels erfelijk bepaald is (66),
maar er blijken vooral sterke relaties met de houderijomstandigheden te bestaan. Het gedrag lijkt zich

Sommige stalondeugden zijn controversieel; zo is de

vaak voor het eerst te manifesteren bij paarden van

Groep Geneeskunde van het Paard van mening dat

drie jaar oud (69) en lijkt gerelateerd aan belangrijke

hoofdschudden geen stalondeugd is, maar een ziek-

veranderingen in de houderijcondities (bijvoorbeeld

te (persoonlijk mededeling, M. van Lent).

plotseling van groeps- naar individuele huisvesting,

Een aanzienlijk deel van de paarden in de paarden-

training en toenemende hoeveelheden krachtvoer).

houderij (zie bijlage 1) toont stalondeugden (lees ab-

Specifieke stalondeugden zijn onderwerp van we-

normaal of afwijkend gedrag, dwangbewegingen of

tenschappelijke studies geweest en worden hier

stereotypieën). Schattingen lopen uiteen van 7%

nader behandeld om onder meer relaties met houde-

(66), 12% (65), 18% (67) tot 20-30% (68). In Neder-

rijomstandigheden te duiden.

land onderzochten Boonstoppel en Schilder (69) het
voorkomen van stereotypieën bij 4500 paarden. De

5.1.1. Zelfbeschadigend gedrag

bevindingen zijn gebaseerd op bedrijfsbezoeken en

Paarden met zelfbeschadigend gedrag tonen onder

ingevulde vragenlijsten van 364 kleinschalige en 38

meer zelfbijten, slaan met de achterbenen, vocalise-

grootschalige KWPN (Koninklijk Warmbloed Paard

ren (72), bokken, schoppen, schuren, cirkelen en/of

Nederland) fokbedrijven, 243 kleinschalige en 4

rollen (73). Aanvankelijk werd gesuggereerd dat al-

grootschalige NDR (Nederlandse Draf- en Rensport)

leen hengsten aan dit syndroom leden (72), met als

fokbedrijven, 20 NDR-trainingscomplexen, 22 FNRS

waarschijnlijke oorzaken opsluiting en frustratie van

(Federatie Nederlandse Rijschoolhouders) bedrijven,

seksueel gedrag. Inmiddels is duidelijk dat het niet

9 non-FNRS rijscholen en 220 overige bedrijven. Op

alleen bij hengsten optreedt, hoewel wel het meest

de kleinere bedrijven vertoonden 18-30% van de

frequent. Niet gepubliceerd onderzoek in Noord

paarden (n = 827) abnormale gedragingen (kribbe-

Amerika suggereert een incidentie van zo’n 2% van

de ruinen het aantal volbloeden oververtegenwoor-

de gescreende hengsten (73).

digd. Bij 64 dieren bleek er sprake van een seizoens-

Zelfbeschadigend gedrag lijkt vaak geïnitieerd te wor-

verloop (beginnend in het voorjaar en eindigend in de

den door gebeurtenissen die spanning of opwinding

late zomer/herfst) (75, 78, 79). Het seizoensverloop

veroorzaken, zoals contact met andere paarden (met

(bij 68% van de lijders en met name bij de ruinen)

name van de andere sekse), of juist inactiviteit (73).

werd ook gevonden door Mills et al. (80). Zij consta-

De onderliggende oorzaak wordt gezocht in vrijheids-

teerden daarnaast dat het gedrag verslechterde op

beperkingen, sociale deprivatie en gefrustreerd foe-

zonnige dagen.

rageer gedrag. Er zijn echter aanwijzingen dat het

Mogelijke onderliggende oorzaken zijn middenoor en

syndroom in uiteenlopende situaties kan ontstaan en

neurale aandoeningen, de aanwezigheid van insec-

soms zelfs wordt verholpen door vrijheidsbeperking

ten en/of parasieten, allergieën, ontstekingen of

en isolatie (74). Huidirritaties zouden ook een rol kun-

stress (77).

nen spelen.

In de literatuur wordt wel onderscheid gemaakt tus-

Duidelijk is dat onder gelijke condities vaak slechts

sen ‘head shakers’ en ‘nodders’ (81), waarbij met

één of enkele dieren het syndroom ontwikkelen. Mo-

‘nodders’ de dieren worden bedoeld die tijdens het

gelijk speelt de (sociale) voorgeschiedenis van de

stallen het gedrag tonen en in reactie op veranderin-

dieren een rol, maar er lijkt ook sprake te zijn van

gen in het management het gedrag achterwege la-

genetische predispositie (73).

ten.
De Groep Gezondheid van het Paard van de Univer-

5.1.2. Hoofdschudden

siteit Utrecht is van mening dat hoofdschudden geen

Hoofdschudders zwaaien plotseling, herhaaldelijk en

stalondeugd, maar een ziekte is (persoonlijke mede-

ogenschijnlijk dwangmatig met het hoofd. De dieren

deling, M. van Lent).

gedragen zich alsof er een insect in de neusgaten zit,
snuiven excessief en wrijven veelvuldig de snuit te-

5.1.3. Weven

gen objecten, de grond of de voorbenen. Het gedrag

Weven wordt wel omschreven als het voortdurend

doet zich voor tijdens rust, maar bij sommige dieren

heen en weer zwaaien van het hoofd en de nek en

met name tijdens beweging (75, 76) en levert daar-

het verplaatsen van het lichaamsgewicht van

mee gevaar op voor ruiters.

ene naar het andere voorbeen (en soms de achter-

In een Californische studie bleek dat een groep van

benen met een beenzetting als in stap). Het gedrag

109 lijders uit 78 ruinen, 29 merries en 2 hengsten

wordt vaak uitgevoerd boven de halfopen boxdeur,

bestond (77). Net als in andere studies, leken naast

maar wordt bij belemmering ook voor de deur uitge-

het

voerd (82). De prevalentie wordt geschat op onge-

steding of spijsverteringsstoornissen (94). Spijsverte-

veer 3% (71) met een range tussen de epidemiolo-

ringsstoornissen lijken in ieder geval niet te worden

gische studies van 0% (65) tot 9.5% (68). Directe ob-

geïnduceerd door het inslikken van grote hoeveel-

servaties suggereren dat epidemiologische studies

heden lucht (93). Kribbebijten en/of luchtzuigen mani-

een onderschatting geven (83). Er wordt wel gesug-

festeren zich mogelijk bij 6% van de gehouden paar-

gereerd dat paarden weven van elkaar overnemen

den (65, 68, 70, 95). Mogelijk resulteert kribbebijten,

(42, 84), maar wetenschappelijke onderbouwing hier-

evenals zoet voedsel, in de afgifte van endogene

voor is er nauwelijks. Sociale deprivatie, beperkingen

opiaten uit de hypothalamus. Opiaatantagonisten

ten aanzien van het foerageergedrag (denk aan

verminderen bij verschillende diersoorten de opname

krachtvoer als vervanging van ruwvoer), of in meer

van zoet voedsel en reduceren kribbebijten bij paar-

algemene zin stimulus deprivatie (denk aan onthou-

den (96). Kribbebijten treedt met name op na een

ding van beweging en weiden), lijken een rol te spe-

maaltijd, terwijl weven met name er aan vooraf gaat

len bij de ontwikkeling van weven (65, 68, 70, 81, 85-

(89). Dit duidt er op dat ze gekoppeld zijn aan moti-

87).

vaties om respectievelijk voedsel op te nemen en

Weven wordt wel geïnterpreteerd als een stereoty-

voedsel te zoeken.

pie die aan het voeren van krachtvoer vooraf gaat

Kribbebijters lijken relatief hoge plasma β-endorfine

(88, 89) en sterk gekoppeld is aan motivaties om

niveaus te hebben en neigen naar lagere plasma

voedsel te zoeken. Orale stereotypieën zouden daar-

serotonine niveaus (97). Lebelt et al. (97) suggere-

entegen met name gekoppeld zijn aan een gestimu-

ren dat verhoogde opiaatgemedieerde activatie van

leerde, maar onbevredigde voedselopname motivatie

neurale dopaminerge circuits, samen met vermin-

(90, 91): orale stereotypieën treden met name op na

derde serotonerge remming van deze circuits, ten

een maaltijd (92, 93).

grondslag ligt aan kribbebijten. Andere onderzoekers
vonden echter geen effect op plasma β-endorfine ni-

5.1.4. Kribbebijten en luchtzuigen

veaus (82, 89, 98) of zelfs lagere waarden in kribbe-

Paarden die kribbebijten haken met de snijtanden

bijters (92). Leeftijdseffecten hebben mogelijk de

achter een object, hangen terug en zuigen lucht in de

laatste bevindingen vertroebeld. Een beperkt aantal

slokdarm onder het uiten van karakteristieke knorren.

bloedmetingen in de studie van Lebelt et al. (97)

Bij luchtzuigen blijft de objectmanipulatie achterwege.

suggereerde normale plasma cortisol niveaus in krib-

Kribbebijten leidt mogelijk tot versnelde erosie van de

bebijters. Eerdere studies vonden eveneens geen

tanden en verlies aan conditie door verminderd func-

cortisol verschillen (82) of juist verhoogde niveaus in

tioneren van het gebit, een veranderde energiebe-

kribbebijters (98). Kribbebijters lijken verhoogde ba-

saal hartritmes te hebben (97, 99).

paarden operante handelingen moeten verrichten om

Stereotypieën doen zich voor tijdens verschillende

voedsel te bemachtigen en zich daardoor mogelijk

ontwikkelingsstadia (zowel op gedrags- als op neuro-

minder vervelen (102).

fysiologisch niveau). Van paarden is zelden de historie van het kribbebijten bekend en dit verklaart moge-

5.2. Stalondeugden en paardenwelzijn

lijk ten dele de tegenstrijdige bevindingen (persoonlijke mededeling, F. O. Ödberg).

Stalondeugden hebben op twee manieren grote in-

In de praktijk toegepaste symptoombehandelingen

vloed op paardenwelzijn. In de eerste plaats duiden

van kribbebijten zijn onder meer:

dergelijke gedragingen op suboptimale leefcondities

1. het isoleren van kribbenbijters uit angst voor ver-

en verminderd welzijn in het heden of verleden. Er

spreiding;
2. aanpassingen aan de omgeving om objectmanipulatie te voorkomen;

zijn nog veel onbegrepen aspecten van de relatie
tussen houderijcondities en stalondeugden, maar beperkingen ten aanzien van sociale interacties, foe-

3. muilkorven;

rageren en bewegingsvrijheid en mogelijk de prikkel-

4. het belemmeren van luchtzuigen door een aan-

arme omgeving die met deze beperkingen samen-

gepast bit;

gaat, worden vaak geassocieerd met het ontstaan

5. het bestraffen van het ongewenst gedrag door

van stalondeugden. In de tweede plaats heeft de

elektrische bedrading, aversieve smaakstoffen of

wijze waarop eigenaren met stalondeugden omgaan

het gebruik van elektrische schokbanden;

implicaties voor het welzijn van paarden. Eigenaren

6. het voorkomen van het karakteristieke buigen

geloven dat stalondeugden gepaard gaan met nega-

van de nek door een strak aangebrachte nek-

tieve gezondheidseffecten, verminderde prestaties of

band, al dan niet voorzien van spijkers (hetgeen

waardevermindering van de paarden en denken dat

kan leiden tot huidbeschadiging (100));

dergelijk gedrag aangeleerd en gekopieerd wordt

7. operatieve ingrepen, zoals de incisie van spieren

(103). Vanuit deze gedachtegang worden paarden

en zenuwen in de nek (in Nederland verboden;

met dergelijk gedrag geweerd, geïsoleerd en belem-

vermeende kalmerende en prestatieverbeteren-

merd in het uitvoeren van het gedrag. Maatregelen

de effecten van dergelijke incisies zijn niet geba-

die het gedrag belemmeren, zoals bijvoorbeeld het

seerd op systematische evaluaties (persoonlijke

toepassen van een kribberiem, anti-weven balken,

mededeling, F. O. Ödberg).

schrikdraad, beperking van de bewegingsvrijheid

Andere voorbeelden van behandelingen zijn acu-

evenals het sociaal isoleren van de paarden, leiden

punctuur (101) en operant foerageren, waarbij de

tot additionele stress (89, 104). Dit resulteert in een

abnormale voeropname of afwijkend foerageerge-

lerende omgeving, geassocieerd zijn met een lage

drag; het uitvoeren van gedragingen zoals zelfverzor-

incidentie van stereotypieën (70, 81, 87).

ging wordt door de maatregelen belemmerd (91). Dit
kan resulteren in andere vormen van afwijkend ge-

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de effecten

drag (105, 106). Het tijdelijk niet kunnen uitvoeren

van huisvesting en management (voerstrategieën en

van kribbebijten leidt tot inhaalgedrag (90). Dit sug-

training) op de ontwikkeling van stalondeugden bij

gereert dat de dieren sterk gemotiveerd zijn het ge-

paarden. Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat be-

drag uit te voeren en mogelijk frustratie ondervinden

paalde type dieren eerder stereotypieën ontwikkelen

wanneer dit wordt belemmerd. Medicatie voor afwij-

en onder de gegeven condities mogelijk een slechter

kend gedrag vereist een frequente toediening. De

welzijn ervaren dan andere type dieren. Dit zou be-

genoemde maatregelen bestrijden slechts de ge-

tekenen dat specifieke dieren beter geschikt zijn voor

dragssymptomen.

specifieke houderijcondities. Mogelijk zijn gedragstyperingen zoals gedaan door Visser et al. (64) bruik-

Beter dan de gedragssymptomen te bestrijden is het

baar bij het afstemmen van houderijcondities (huis-

om de oorzaken van de ondeugden aan te pakken

vesting, management en gebruik) op de behoeften

(103, 107, 108). McGreevy et al. (70) associeerden

van het individuele paard.

verrijkte leefcondities (verblijf buiten de box en vrije
beweging), sociale contacten en onbeperkte toegang

6. HUISVESTING EN VERZORGING

tot ruwvoer met lagere frequenties van abnormaal
gedrag in jonge volbloeden. In overeenstemming met

6.1. Huisvesting

deze bevindingen, blijken het meer naar buiten laten
van de paarden en daar laten bewegen, het aanpas-

Zeeb and Schnitzer (109) bespreken huisvestings-

sen van de stal of aanbieden van speeltjes, het

eisen vanuit de natuurlijke behoeften van paarden.

beschikbaar stellen van (meer) hooi of takken en

Zonder concrete minimumeisen te noemen, bena-

meer sociaal contact effectieve maatregelen tegen

drukken ze het belang van beweging, sociale con-

stalondeugden (103). Krzak et al. (85) rapporteerden

tacten, foerageren, stalklimaat, zonlicht, vachtver-

dat houtbijten aanzienlijk kon worden gereduceerd

zorging en stalbedekking. De auteurs onderscheiden

als de paarden naar buiten werden gelaten en wer-

de volgende typen huisvestingsmethoden:

den getraind (in termen van beweging). In brede zin

•

aanbindstallen;

betekent dit dat het faciliteren van sociaal contact en

•

boxen;

foerageren, of wel het creëren van een meer stimu-

•

loopstallen (met toegang tot paddock of weide);

Eenmalige klimaatmetingen suggereerden dat meer

•

weidegang (eventueel met schuilmogelijkheid).

dan de helft van de maneges op dit punt slecht

Overigens komt de combinatie box met toegang tot

scoorden (eerder onderzoek wees dit niet uit, per-

paddock of weide eveneens voor (persoonlijke me-

soonlijke mededeling G. Bruin). Het bij de beoorde-

dedeling, M. van Lent). Recent heeft een Engelse

lingen gehanteerde referentiekader bestond onder

stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van

meer uit een minimale boxomvang van (2 x stok-

paardensectororganisaties, het Department for Envi-

maat)2, een temperatuursoptimum van 10-15°C, een

ronment, Food & Rural Affairs en enkele dierenbe-

optimale relatieve luchtvochtigheid van 60-80%,

schermingorganisaties,

opgesteld

voorkomen van tocht (windsnelheden > 0.2-0.3 m/s),

voor het houden van paarden (110). Een belangrijk

een toelaatbare ammoniakconcentratie van 0.003

deel van de aanbevelingen betreft het garanderen

volume %, een minimale daglichtinval van 1/15 deel

van een goede fysieke gezondheid. De aanbevelin-

van het vloeroppervlak of 1/10 van het dakopper-

gen ten aanzien van huisvesting beperken zich min

vlak, een minimale lichtsterkte van 250-350 Lux, een

of meer tot een droge schone ligplaats, voldoende

maximale geluidsintensiteit van 80 decibel, een mini-

hoogte, een stroeve vloer en een goed geventileerde

maal benodigde beweging van 1-3 uur per dag plus

makkelijk schoon te houden ruimte. Wel wordt aan-

12 extra uren per maand en 2 maanden per jaar

bevolen dat de houderijcondities ruimte bieden aan

groepshuisvesting buiten. Aan dergelijke criteria ligt

het uitvoeren van natuurlijk gedrag, zoals grazen,

echter te weinig wetenschappelijk onderzoek ten

voldoende beweging en socialisatie.

grondslag in termen van hun betekenis voor paar-

aanbevelingen

denwelzijn.
Onderzoek naar de houderijcondities van Nederlandse manegepaarden is uitgevoerd door studen-

6.1.1. Stalmaten

ten van de Hogeschool Delft (111). De houderijcon-

Huidige EU-regelgeving ten aanzien van het stallen

dities van 35 maneges zijn gescoord aan de hand

van paarden beperkt zich tot proefdieren (112). Voor

van een checklist en de verschillende aspecten zijn

gezelschapspaarden ten behoeve van sport of recre-

beoordeeld als ‘goed’, ‘gemiddeld’ of ‘slecht’. Er wer-

atie zijn richtlijnen opgesteld door de overheden van

den grote verschillen in houderijcondities geconsta-

de individuele landen volgens de EU-leidraad: "Mem-

teerd. Op ‘stalling van de paarden/pony’s’ scoorde

ber States shall ensure that the conditions under

ongeveer de helft van de maneges slecht; dit was

which animals (other than fish, reptiles or amphi-

vooral het gevolg van ruimtegebrek, weinig licht en

bians) are bred or kept, having regard to their spe-

het ontbreken van sociaal contact tussen de dieren.

cies and to their degree of development, adaptation

and domestication, and to their physiological and

slapen in laterale positie en het niet kunnen uitvoe-

ethological needs in accordance with established

ren van gedragingen als foerageren. Veel op dit ter-

experience and scientific knowledge, comply with the

rein is nog onbekend.

provisions set out in the Annex".

Daar waar in Nederland aanbindstallen (stands) wor-

Bijlage 2 geeft een overzicht van huidige regelge-

den gebruikt, betreft dit met name grootschalige hou-

ving en aanbevelingen in Nederland en andere Euro-

derijen. Aanbevelingen in relatie tot deze huisves-

pese landen.

tingsvorm richten zich op voldoende bewegingsvrijheid om makkelijk te kunnen gaan staan en liggen. In

Het is in Nederland niet ongewoon dat gezelschaps-

Denemarken zullen aanbindstallen vanaf 2005 wor-

paarden individueel worden gehuisvest in stallen van

den verboden.

2

9 m of kleiner. Veel paarden reiken ruim boven een
schofthoogte van 1,6 m. Dit betekent dat daarmee

In de sectie over natuurlijk gedrag is het paard geka-

niet aan de door het Praktijkonderzoek Veehouderij

rakteriseerd als een sociaal, lage kwaliteit voedsel-

2

(113) aanbevolen maat van (2 x stokmaat) wordt

etend, nomadisch vluchtdier. Paarden zoeken kort-

voldaan (een vermeende minimummaat voor paar-

stondig beschutting omwille van een droge ligplaats,

den om vanuit gestrekt liggen op te kunnen staan) en

maar zoeken ook bij koud, nat en winderig weer

dat houding, positieveranderingen en zelfverzorging

maar 4.5 uren per nacht beschutting (119). Dieren

van de paarden mogelijk wordt bemoeilijkt. De mini-

die op stal worden gehouden vertonen extra activiteit

male stalmaat van (2 x stokmaat)2 wordt in verschil-

tijdens de perioden dat ze buiten worden gelaten

lende landen aangehouden (109, 113, 114), maar is

(120). Als ze kunnen kiezen, zullen paarden groten-

onpraktisch vanwege de gewenste standaardisatie

deels buiten verblijven en niet binnen in een stal

van stalmaten. In het algemeen variëren deze voor

(121). Dit geldt in het bijzonder als er buiten andere

gezelschapspaarden van 3 x 3 m tot 4 x 4 m. De

paarden aanwezig zijn (122).

laatste maat is een eveneens vaak aanbevolen minimale stalgrootte (115-118). De welzijnimplicaties van
2

2

Gedrag dat met de typische paardennatuur samen

dergelijke stalmaten (9m versus 16m ) zijn nauwe-

gaat, kan vaak niet tot uitvoer worden gebracht bin-

lijks wetenschappelijk onderzocht. Er wordt vaak

nen restrictieve individuele huisvestingssystemen.

aangenomen dat kleinere stallen de kans vergroten

Beperkingen ten aanzien van de bewegingsvrijheid,

op vervuiling van het strobed, respiratoire aandoe-

overzicht dan wel uitzicht, vluchtmogelijkheden, foe-

ningen, ‘cast-injuries’ (het niet op eigen kracht op

rageermogelijkheden en sociaal contact, kunnen tot

kunnen staan door ruimtegebrek), het niet kunnen

welzijnproblemen leiden.

6.1.2. Stalontwerp

Duitse richtlijnen van het Ministerie voor Voeding,

In Nederland worden boxen vaak opgebouwd uit drie

Landbouw en Bosbouw spreken van soortspecifieke

dichte wanden en een halfdichte getraliede deur (het

huisvesting en bevelen aan om tenminste 2 paarden

laatste om weven te voorkomen). Dergelijke deuren

samen te houden. Daarnaast wordt aangeraden om

laten het niet toe dat de dieren over de deur naar

een opening op een open ruimte te verschaffen

buiten kijken en minimaliseren het contact tussen

(109). De grotere stoeterijen huisvesten de jonge die-

paarden. Het laatste geldt eveneens voor dichte wan-

ren vaak in groepen en bieden goede mogelijkheden

den tussen de boxen. Naast de leefruimte die een

tot het uitvoeren van soortspecifiek gedrag (69).

huisvestingsysteem toelaat, zijn de mogelijkheden tot

Groepshuisvesting kan agressie tussen paarden in

sociaal contact (bijvoorbeeld via openingen in wan-

de paddocks verlagen en abnormaal of nerveus ge-

den en boven deuren) en waarneming van de omge-

drag verminderen (49, 70, 125).

ving van belang voor paardenwelzijn. Stereotypieën
als weven en boxlopen worden geassocieerd met be-

Er zijn wel enkele aandachtspunten die bij groeps-

perkte bewegingsruimte en sociale deprivatie tijdens

huisvesting extra aandacht verdienen. De dierdicht-

stalling (70). Het verschaffen van extra mogelijkhe-

heid is van belang voor eventuele welzijnproblemen

den om de omgeving buiten de box waar te nemen

bij paarden met een lage rang. Dit geldt in het bij-

deed het stereotype gedrag vrijwel geheel verdwijnen

zonder als de mogelijkheid om ranghogere paarden

(81). Alleen al het uitzicht over velden in plaats van

te ontwijken in het gedrang komt. Meyer (126) sug-

over een binnenplaats, verlaagde het stereotype

gereerde dat een loopstal tenminste 10 m2 per paard

gedrag aanzienlijk. Het voorgaande impliceert dat

moet bieden. De vroege en latere socialisatie van de

dichte staldeuren een negatieve invloed hebben op

paarden en de individuele karakters zijn mogelijk van

het welzijn van paarden. Het verlies van sociaal con-

invloed op de minimaal benodigde ruimte. Competitie

tact is volgens sommige wetenschappers de belang-

om voedsel (vaak met name om het bijgevoerde

rijkste stressor voor gestalde paarden (123). Sociale

krachtvoer) kan optreden bij groepshuisvesting en

isolatie veroorzaakt bij paarden aantoonbaar stress

kan tot welzijnproblemen leiden. Het gebruik van af-

(124). Het abnormaal gedrag reducerende effect van

scheidingen, waardoor paarden tot op zekere hoogte

getraliede doorkijkopeningen tussen stallen lijkt dit

'afgezonderd' kunnen eten, kan een gelijkmatige ver-

enigszins te bevestigen (70). Cooper et al. (81) be-

deling van het voedsel over de dieren bewerkstel-

schreven zelfs hoe het toelaten van fysiek contact via

ligen (127). Vaak worden jonge paarden in homoge-

stalwandopeningen het optreden van weven vrijwel

ne jaargroepen gehouden, hetgeen afwijkt van de

tot nul reduceerde.

natuurlijke situatie. De implicaties voor het welzijn

van de paarden zijn onduidelijk. Paarden worden zel-

en schoon materiaal) om een vorm van foerageerge-

den lang in stabiele groepen gehouden. Bij groeps-

drag uit te voeren. Onderzoek heeft aangetoond dat

veranderingen doen zich soms ernstige gevechten

tarwestro bij uitstek voldeed qua kosten en benodig-

voor (128). De oudere dieren tonen vaak meer agres-

de arbeid. Opname door de paarden bleef beperkt

sie dan de jongere (129). Agressie neemt toe met

wanneer de dieren voldoende structuur (vezel) in het

een toenemende groepsdichtheid (44, 130, 131).

rantsoen kregen. Daarbij leent tarwestro zich uitste-

Het voorgaande betekent dat loopstallen, paarsge-

kend voor foerageergedrag (132). Uit keuzetesten

wijze huisvesting (bij stabiele bezetting) en boxen

blijkt dat paarden een voorkeur hebben voor stro en

met goede mogelijkheden tot interacties met de om-

houtkrullen boven papier (gemiddelde verblijfsduren

geving aanmerkelijk diervriendelijker zijn dan boxen

op de bodembedekkingen van respectievelijk 43, 38

met 3 dichte wanden en een halfdichte getraliede

en 28 uren), zonder significante verschillen tussen

deur.

stro en houtkrullen (133). Wel bleek dat de paarden
op stro 13 uren aan 'foerageren' besteden, terwijl dit

6.1.3. Stalbodembedekking

slechts 1.5 uur op houtkrullen en 1.1 uur op papier

Enkele van de strooisels die in de praktijk worden ge-

het geval is. Timebudget observaties door het Prak-

bruikt zijn tarwestro (eventueel gehakseld), kool-

tijkonderzoek Veehouderij in Lelystad tonen aan dat

zaadstro, papier, houtkrullen en vezelhennep. De vol-

groepsgehuisveste paarden op een vezelrijk rant-

gende factoren spelen een rol bij de keuze van het

soen gemiddeld 27% van hun tijd (tussen 08:00 en

strooisel:

17:00) gericht zijn op het strooisel (hoofd naar bene-

1. kosten (inkoop, afvoer van de mest);

den, graven, knabbelen en snuffelen) (134).

2. benodigde arbeid;
3. hygiëne (voorkomen van respiratoire aandoenin-

Om de benodigde arbeid te beperken, wordt vaak

gen, hoesten en slijmuitscheiding; goede hoef-

een minimale hoeveelheid strooisel verschoond en

gezondheid);

afgevoerd en wordt relatief lang gewacht voordat een

4. welzijn (gezondheid: voorkoming van koliek bij
gulzige eters);
5. welzijn (gedrag: mogelijkheid tot foerageren).

box tot op de bodem wordt uitgemest. Een ingelopen
dichte (anaërobe) laag meststro zal bacteriën minder
kans geven ammoniak te vormen (lees: vervuiling
van het stalklimaat). Echter, des te kleiner de box

Het strooisel verschaft paarden niet alleen een

des te groter de kans dat het paard de laag opentrapt

droge, schone en comfortabele ligplaats, maar biedt

(en daarmee doorlucht) en zo de ammoniakproductie

paarden ook de mogelijkheid (bij voldoende ruimte

stimuleert.

Sommige paarden reageren op het stof in stro. Als

van stalvoeding (krachtvoer met geconserveerd ruw-

de eerste reacties onopgemerkt blijven kan zich

voer) naar, soms overbemest, gras kan bijdragen

COPD ontwikkelen (chronic obstructive pulmonary

aan koliek en hoefbevangenheid (laminitis, hoefbe-

disease). Een oplossing is een niet-stro bodembe-

schadigingen door een aseptische ontsteking, soms

dekking, maar hierdoor wordt de paarden foerageer-

gepaard met gekanteld hoefbeen). Slater en Hood

achtig gedrag onthouden. In hoofdstuk 5 is aange-

(136) vonden dat zo’n 28% van de paarden in hun

geven dat deprivatie van vezelrijk voer en foerage-

studie hoefwandaantastingen hadden (op basis van

ren tot abnormaal gedrag kan leiden. Winskill et al.

rapportages door de eigenaren). Dergelijke aantas-

(102) hebben een voedingsbal met twee 'handvaten'

tingen kunnen kleine prestatieverminderingen maar

en openingen waaruit brokken vallen getest op aan-

ook ernstige kreupelheid tot gevolg hebben. Het is

trekkelijkheid voor paarden (zie ook Henderson en

nog onduidelijk of hoefwandaantastingen gerelateerd

Waran (135)). De paarden manipuleerden de bal tot

zijn aan managementaspecten, zoals voeding en

dat alle brokken (met dezelfde energiewaarde als

huisvesting. Aandoeningen aan het locomotieappa-

hooi) waren verkregen, voordat ze aan het beschik-

raat vormen een groot welzijnprobleem bij runderen.

bare hooi begonnen. De paarden besteedden gemid-

De situatie bij paarden is onduidelijk.

deld 14% van hun tijd aan de voedingsbal met piekwaarden rond zonsopgang (in deze studie rond

Paarden zijn dikke darm fermenterende herbivoren

04:00) en zonsondergang (21:00). Wilde paarden

met één maag. Ze hebben een grotere voedselop-

grazen veel rond deze tijden. Dit onderzoek sugge-

namecapaciteit dan herkauwers (137-139). De om-

reert dat het manipuleren van de voedingsbal deels

vang en duur van maaltijden bij paarden wordt gere-

het foerageren dat met stro mogelijk is vervangt.

guleerd via mond, keel en slokdarmgerelateerde prikkels en door externe prikkels, zoals geur, sociale

6.2. Verzorging

interactie en tijdstip van de dag. Uit onderzoek blijkt
dat pony’s hun opname enkele dagen na een ver-

6.2.1. Voeding en water

andering in de energiedichtheid van hun rantsoen

Nederlandse paardeneigenaren beschikken vaak

verhogen (22). Uit ander onderzoek blijkt echter dat

over een beperkte hoeveelheid grond. Om de be-

pony’s hun voedselopname niet afstemden op hun

schikbare weide in een goede conditie te houden krij-

energiebehoefte (21). Paarden lijken relatief onge-

gen de paarden beperkte toegang tot deze grond

voelig voor hormonale en metabole feedbacksigna-

(van enkele uren per week tot aaneengesloten

len tijdens het eten (21).

periodes van enkele weken). Plotselinge overgangen

Het spijsverteringssysteem van paarden is in staat

mindert de speekselproductie en stimuleert verzu-

om grote hoeveelheden energiearm vezelrijk voer te

ring in de maag. Dit kan op den duur leiden tot

verwerken. Het rantsoen van gezelschapspaarden

maagzweren (143-145). Een overmaat aan zetmeel

bestaat tegenwoordig echter uit relatief veel energie-

in de dikke darm creëert een antimicrobieel milieu.

rijk krachtvoer en weinig ruwvoer. In Nederland krij-

De overmatige verzuring in de dikke darm is scha-

gen 'prestatiepaarden' vaak relatief structuurarm, ge-

delijk voor de microbiële flora (126). Bij het afsterven

pelleteerd, voer. Vanwege de lagere vervuiling met

van de microbiële flora komen endotoxinen vrij, die

stof en hogere energieconservatie wordt verder in

tot laminitis (pijnlijke hoefbeschadigingen), azoturia

toenemende mate graskuil in plaats van hooi ge-

(spierkrampen) en gaskoliek kunnen leiden (146,

voerd (kuil heeft een lagere structuurwaarde dan

147). Rantsoenen die voor een groot deel uit kracht-

hooi). Het gevolg van structuurarme rantsoenen is

voer bestaan worden geassocieerd met buikpijnen,

dat de dieren weinig tijd besteden aan het opnemen

coprofagie, rusteloosheid, houtbijten en stereoty-

van voedsel. Zo zal 1 kg gepelleteerd hooi in onge-

pieën (137, 148). Gillham et al. (92) constateerden

veer 10 minuten worden opgenomen, terwijl het in

dat kribbebijten toenam tijdens en na het verstrekken

onbewerkte vorm over een periode van 40-50 minu-

van krachtvoer. Enerzijds kan dit worden verklaard

ten wordt opgenomen (140). Daarnaast is de opna-

doordat het kribbebijten zich met name manifesteert

me en passagesnelheid van gepelleteerd voer door

tijdens spanning of frustratie van voeropnamemoti-

het maagdarmstelsel versneld (140-142), waardoor

vatie. Anderzijds gaat een krachtvoerrijk rantsoen ge-

signalen van verzadiging mogelijk sneller verdwijnen

paard met een hoge passagesnelheid, een vermin-

(21). Het een en ander suggereert dat de 'snelle'

derde speekselproductie (en dus maagzuurbuffe-

energie voorziening via krachtvoer minimale etholo-

ring) en een hoge vrije vetzuurproductie in de maag

gische en fysiologische verzadiging geeft. In hoofd-

en hebben dergelijke fysiologische veranderingen

stuk 5 is reeds aangegeven dat het niet kunnen uit-

mogelijk een invloed op het gedrag. Zo correleert het

voeren van foerageergedrag, zoals in het geval van

aandeel krachtvoer in een rantsoen positief met de

een structuurarm rantsoen, kan resulteren in stalon-

vluchtige vetzurenproductie in de dikke darm, het-

deugden.

geen geassocieerd wordt met rusteloosheid (149).
Hedendaagse aanbevelingen richten zich op mini-

Naast het vervullen van fysiologische en etholo-

male structuurwaarden van rantsoenen (150), maar

gische behoeften, speelt de voeding ook een andere

(mogelijk onterecht) niet op maximale hoeveelheden

rol bij de gezondheid van paarden. Een overmatige

te voeren krachtvoer.

opname van krachtvoer en lage structuurvoeding ver-

Koliek kan worden veroorzaakt door veranderingen in

De fysiologische staat van het paard is van belang

rantsoen (ander type graan, krachtvoer of partij hooi)

voor de waterbehoefte: bij lacterende merries is deze

en management (minder beweiding) (151). Nader

bijvoorbeeld groter dan bij guste merries.

onderzoek zal moeten uitwijzen of beweging tijdens
het foerageren, zoals dit zich in de natuur voordoet,

6.2.2. Gebruik en training

koliek voorkomt. Bij de Faculteit Diergeneeskunde in

De paardensector is te beschouwen als een profes-

Utrecht zijn tussen 09-1999 en 09-2000 649 paarden

sionele industrie met 'producenten' (van paarden,

met ernstige koliek aangeboden (Van der Linden,

voer en materialen), 'dienstverleners' (maneges, trai-

persoonlijke mededeling). Veel meer gevallen zullen

ners, handelaren, adviseurs, pers ...) en 'consumen-

thuis of in andere klinieken zijn behandeld en minder

ten'. In het verleden waren de belangrijkste functies

ernstige vormen zullen zelfs onopgemerkt zijn geble-

van paarden trekkracht en transport, maar in het

ven. Er is het nodige bekend over correcte voerstra-

Europa van de 21e eeuw liggen de belangrijkste func-

tegieën ter voorkoming van koliek, maar er zijn nog

ties op het recreatieve vlak. Terminologie als 'het

de nodige vragen ten aanzien van managementfac-

paard werkt of springt graag' of 'mens-paard team',

toren zoals bodembedekking, bewegingsvrijheid, be-

suggereert dat paarden deze functies probleemloos

weging, voertijden en frequentie van voeren. In een

vervullen. Aan de andere kant geven paardenbezit-

grootschalige studie in de US onder 1427 paarden

ters vaak aan dat de paarden wijken, in plaats van

zijn verhoogde risico's op aandoeningen aan het ver-

met begroetingssignalen naar voren stappen, als

teringsapparaat gerelateerd aan onder meer stalling,

mensen met een zadel aan de staldeur verschijnen.

houtkrullen of zaagsel als bodembedekking, rant-

Onderzoek naar de wijze waarop paarden het uitvoe-

soenen met hoge aandelen graan en veranderingen

ren van specifieke taken ervaren ontbreekt vaak.

in voerroutines (151, 152).

Kennedy and Hill (157) stellen de vraag of het

Houpt et al. (153) stellen dat paarden minimaal zo’n

ethisch gezien verantwoord is om intelligente wezens

5 liter water per 100 kg gewicht per dag nodig heb-

voor het eigen plezier te gebruiken.

ben. In reactie hierop, stellen Freeman et al. (154)
dat de wateropname sterk varieert (range van 2.8-7.5

Fokkerij

liter per 100 kg gewicht per dag). Een periode van

Fokdoelen kunnen dierenwelzijn negatief beïnvloe-

waterdeprivatie van 19 uur kunnen paarden nog

den. Voorbeelden zijn de been- en reproductiepro-

compenseren door verhoogde wateropname daarna

blemen bij mini's en falabella's en huidkankergevoe-

(155), maar dit is niet het geval bij perioden langer

ligheid bij sommige witte of bonte rassen. De situatie

dan 36 uur (156).

bij paarden is overigens minder extreem dan bij hon-

dedeling, F. O. Ödberg). De vraag is hoe stressvol

den.

het voor een merrie is om op deze wijze gedekt te
worden. Hoewel er geen wetenschappelijke bewij-

Onder houderijcondities staan, in vergelijking met na-

zen zijn, veronderstelt men dat de 'freie Herden-

tuurlijke omstandigheden, met name het balts- en

sprung' in een hoger bevruchtingspercentage resul-

precopulatoir gedrag, de partnerkeuze en het natuur-

teert. Kunstmatige inseminatie voorkomt mogelijk

lijke paarseizoen onder invloed van de mens. Het

stressvolle 'natuurlijke' dekkingen en beperkt het

dekken aan de hand (d.w.z. de copulatie gebeurt ter-

transport van paarden. De keerzijde is dat merries

wijl de hengst en de merrie door mensen in bedwang

omwille van effectieve kunstmatige inseminatie va-

gehouden en gecontroleerd worden) en kunstmatige

ker invasief worden gemanipuleerd. Overigens is

inseminatie, staan ver af van de natuurlijke voort-

men in Nederland gestart met kunstmatige insemi-

planting (158).

natie in het kader van de bestrijding van de bij paarden voorkomende ziekte CEM (persoonlijke mede-

Via bekrachtiging en bestraffing wordt hengsten ge-

deling, M. van Lent).

leerd het gewenste reproductiegedrag te vertonen.
Hengstenringen en harde borstels, worden gebruikt

Voor een aantal rassen wordt gebruik gemaakt van

om ongewenste erecties te ontmoedigen. Afwijkin-

een echte natuurlijke bevruchting, waarbij een hengst

gen van het gewenste reproductiegedrag (vaak 'ge-

bij een kudde merries wordt gelaten (persoonlijke

stoorde' interesse of opwinding), worden dikwijls als

mededeling, M. van Lent). Daarnaast zij opgemerkt

probleemgedrag bestempeld en behandeld met ge-

dat een onnatuurlijke voortplanting niet per definitie

dragstherapie en medicijnen als diazepam (54). Fok-

slecht is voor het paard (persoonlijke mededeling, M.

hengsten worden daarbij vaak gescheiden van soort-

van Lent en L.E.E. van Weereld).

genoten gehouden.

Voor sommige stamboeken is het interessant veu-

Bij het dekken van een merrie aan de hand worden

lens zo vroeg mogelijk in het jaar geboren te laten

om veiligheidsredenen de achterbenen van de mer-

worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor Engelse volbloe-

rie vaak zo gebonden dat zij niet kan slaan. Goed ge-

den die voor de wedrennen volgens geboortejaar

dresseerde hengsten blijven onder menselijke con-

geklasseerd worden. Paarden die in januari geboren

trole, maar het gebeurt dat door slechte controle of

worden zijn dus beter ontwikkeld en hebben een

een te heftig temperament van de hengst, de copu-

voordeel ten opzichte van jongere jaargenoten. Door

latie een soort verkrachting wordt (om het in antro-

bijvoorbeeld hormonale behandelingen of extra be-

pomorfische termen uit te drukken: persoonlijke me-

lichting toe te passen, wordt geprobeerd merries bui-

ten het normale vruchtbaarheidsseizoen drachtig te

eerste 42 levensdagen blijkt echter effectiever dan

krijgen (persoonlijke mededeling, F. O. Ödberg).

tussen dag 42 tot 84 (161, 164). Met de fles grootgebrachte veulens hebben als volwassen dieren

Opfok

vaak gestoord sociaal gedrag, zijn sterk gehecht aan

Onder houderijcondities worden veulens op een leef-

mensen en richten seksueel gedrag en agressie op

tijd van ongeveer vier tot zes maanden gespeend.

mensen. De theorie van Miller, dat veulens de eerste

Vaak blijkt dit een traumatische ervaring voor het

levensdag gemanipuleerd moeten worden, kent geen

veulen (159). Zo’n 94% van de veulens toont abnor-

gedegen ondersteuning van wetenschappelijke fei-

male gedragingen direct na het spenen (95). Gelei-

ten. Onderzoek suggereert dat met name latere pe-

delijke gewenning aan de scheiding van de merrie

riodes belangrijk zijn. Door de veulens in groepen

(bijvoorbeeld doordat het veulen nog wel door een

met soortgenoten te houden en sterke associaties

hek bij de moeder kan, maar het niet meer kan drin-

van mensen met voer te vermijden, kan de onna-

ken), zal het leed voor het veulen mogelijk verlichten

tuurlijke gerichtheid op mensen waarschijnlijk worden

(160). Plotselinge en totale scheiding van de merrie

voorkomen.

(soms met sterke beperking van bewegingsvrijheid
om zelfverwonding te voorkomen), blijkt stressvoller

In het wild leven jonge dieren in gemengde en wis-

voor het veulen dan een meer natuurlijke vorm,

selende leeftijdsgroepen, terwijl in de paardenhou-

waarbij uit een groep van merries en veulens de

derij de jonge dieren vaak in jaarcohorten worden ge-

merries één voor één worden verwijderd (158).

houden. De implicaties van die vaste groepen zonder
leeftijdsdifferentiatie op de sociale ontwikkeling van

Vrees voor mensen wordt verminderd door regelma-

het jonge dier is onduidelijk.

tig en vriendelijk mens-paard contact, met name op
jonge leeftijd (161-164). Angstreductie wordt waar-

Sport en training

schijnlijk bewerkstelligd door enerzijds gewenning en

In Nederland worden paarden onder meer gebruikt

anderzijds positieve associaties waarbij het contact

voor draf- en rensport, springconcoursen, dressuur,

met mensen op zich al belonend kan werken (voor

duurwedstrijden, military, evenementen met aange-

een discussie zie Rushen et al. (165)). Voor paarden

spannen paarden, niet-evenement gebonden recrea-

lijkt de gevoelige periode voor gewenning aan men-

tief rijden en voor zorgfuncties (bijvoorbeeld het rij-

sen relatief lang. Het hanteren gedurende de eerste

den met invaliden).

7 levensdagen verhoogt niet significant de hanteerbaarheid op latere leeftijd (166). Hanteren tijdens de

De Fédération Equestre Internationale (167) is ver-

strijdvormen en zijn soms zelfs tegengesteld. Op het

antwoordelijk voor 'international olympic equine

correct gebruik van hulpmiddelen vindt wel (enige)

sports competitions' en heeft een gedragscode op-

controle plaats omwille van een eerlijke competitie en

gesteld. De gedragscode is echter weinig concreet.

het welzijn van het paard (170). Dieronvriendelijk ge-

Sportblessures zijn niet ongewoon bij paarden en

drag wordt echter zelden aangepakt, mogelijk mede

mogelijk wordt er in een aantal gevallen fysiek te veel

door de te verwachten lange weg via het tuchtrecht.

van de dieren gevraagd, of worden ze niet getraind in

Omdat het competitief paardrijden een groeiende tak

verhouding tot de gevraagde prestaties (159). Pre-

van sport is en een toenemend gebruik van dieron-

ventief management, voor zover bekend, in plaats

vriendelijke trainingsmethoden en hulpmiddelen (bin-

van het uitgebreide spectrum van curatieve behan-

nen en buiten de wedstrijden) onwenselijk is, verdient

delingen zou het welzijn van de paarden ten goed

dit de aandacht van koepelorganisaties.

komen (168). De conditie van de paarden speelt een

In de media gebrachte voorbeelden van aversieve

rol bij wedstrijdongelukken. Tijdens lange-afstands-

trainingsmethoden zijn vormen van barreren of klei-

wedstrijden wordt het herstel van de hartslagfre-

ne steentjes in de beenbandages (via pijnprikkels

quentie preventief gemonitored, maar in andere wed-

worden de paarden gemotiveerd hoger te springen).

strijdvormen is dit minder gebruikelijk (159).

Mensen werkzaam in de paardensector wijzen er op
dat dergelijke zaken uitzondering zijn en met name

Van

paarden

wordt

gehoorzaamheid,

'normaal

worden benadrukt uit sensatielust (171).

gedrag' en goede sportprestaties verwacht. Om dit te
bereiken wordt met de dieren getraind. Bij de training

Verschillende auteurs gaan in op suboptimale trai-

kan gebruik worden gemaakt van diverse hulpmid-

ningsmethoden die zowel ineffectief als dieronvrien-

delen. Van Vliet (169) inventariseerde meer dan 100

delijk zijn. Mills (172) en Meyer (173), bijvoorbeeld,

gebruikte hulpmiddelen. Vooral bij dressuur willen

beschrijven de valkuilen en ineffectiviteit van bestraf-

mensen hetzelfde bereiken als topruiters (door prak-

fen. Ödberg (174, persoonlijke mededeling) betoogt

tijkmensen wel aangeduid als het ‘Anky-effect’). Rui-

dat dieronvriendelijke trainingsmethoden (vaak toe-

ters en trainers met onvoldoende kennis van zaken,

gepast om snel progressie te maken) en rijstijlen tot

proberen dan, al dan niet met kunstgrepen en hulp-

welzijnproblemen bij paarden leiden (zie ook Ödberg

middelen, de specifieke houding en gang van het

en Bouissou (175)). De paarden verliezen de onge-

ideaalbeeld te bereiken. Een aantal hulpmiddelen

dwongen gang, springen met holle rug en opgetrok-

wordt niet toegelaten op officiële wedstrijden, maar

ken hoofd en lijken voortdurend in gevecht met de

de regels verschillen tussen de uiteenlopende wed-

ruiter waarbij de dieren voor, tijdens en zelfs na een

sprong worden bestraft. Er zijn meer op het paard

makkelijk blijkt aan te leren, maar moeizaam is af te

toegesneden trainingsmethoden beschikbaar, die

leren.

stress bij de dieren kunnen voorkomen. Bij deze trainingen staan het natuurlijk gedrag, de behoeften en

Cosmetische verzorging

de instincten van de paarden centraal. Zo beschrijft

Het afscheren van tastharen op de neus of rond de

Cooper (176) vanuit de basis van leertheorieën hoe

ogen, het uitscheren van de oren en het scheren van

de training van paarden vanuit de diereigen aanleg

de vetlok zijn voorbeelden van cosmetische verzor-

(predisposities) en natuur kan worden uitgevoerd,

ging met negatieve effecten op het welzijn. Door de

zonder dat gebruik wordt gemaakt van dwingende en

plaatsing van de ogen kunnen paarden hun neus niet

belastende methoden. In zijn opinie worden zo ge-

zien; waarschijnlijk functioneren de tastharen daar

dragsproblemen en ‘lastige paarden’ voorkomen.

als 'ogen'. De tastharen zijn er ter bescherming tegen
te hard stoten van belangrijke organen (mond, neus

Het gebruik van diervriendelijke trainingsmethoden

en ogen). Mogelijk lopen

paarden met geschoren

kan ook een belangrijke rol in de dagelijkse omgang

tastharen een groter risico op verwondingen aan het

hebben. Zo kunnen paarden via ‘targeting’ (een me-

hoofd. Een mogelijke functie van oorharen is be-

thode in de jaren ‘40 ontwikkeld door Breland en Bre-

scherming tegen het inkruipen van parasieten.

land-Baily) langzaam worden gewend aan inladen
voor transport (177). Met name voor individueel ge-

In het algemeen zullen weinig Nederlandse paar-

huisveste paarden zullen interacties met mensen van

deneigenaren bewust hun dieren slecht behandelen

relatief grote invloed zijn op het welzijn. Naast de

of verwaarlozen, maar onwetendheid kan onnodig

mens-paard interactie is de onbekendheid met voor-

dierenleed veroorzaken. Kwast (179) verwoordt het

werpen en managementprocedures van invloed op

als volgt: “Er zijn meer en meer mensen met paar-

paardenwelzijn. Paarden zijn kuddedieren en kunnen

den, maar steeds minder paardenmensen”. De rij-

nerveus en opgewonden worden bij scheiding van de

kunst wordt op verschillende manieren beoefend en

groep. Vreemde situaties of voorwerpen roepen dan

varieert, met de trainingsmethode, van diervriendelijk

al snel sterke angstreacties op. Eenmaal angstig kan

tot hardvochtig. Er is behoefte aan onderzoek naar

het tot zo'n 20 minuten duren voordat de hartslag

verschillende rijstijlen en trainingsmethoden in relatie

weer normale waarden bereikt (178). Grandin (178)

tot effectiviteit en paardenwelzijnimplicaties. Het con-

beargumenteert het belang van een eerste ervaring

troleren op dieronvriendelijke hulpmiddelen en trai-

bij latere reacties op specifieke situaties, behande-

ningsmethoden lijkt om praktische reden niet uitvoer-

lingen of voorwerpen. Haar boodschap is dat angst

baar. Beter lijkt het om via richtlijnen, educatie en

voorlichting een grotere bewustwording van de paar-

Transport is voor paarden stressvol (184-193), brengt

deneigenaren voor deze aspecten te creëren. Op

gezondheidsrisico's met zich mee en is dienten-

deze manier kunnen ook de welzijnrisico’s rond de

gevolge een potentiële risicofactor voor paardenwel-

reproductie van paarden onder de aandacht worden

zijn. Transportstress lijkt onder andere te ontstaan

gebracht. Goede scholing wordt door mensen uit de

door sociale isolatie (121, 194), angst voor kleine

praktijk als belangrijk bestempeld. Het vrijgeven van

donkere ruimtes en het onbekende (195), beperkin-

het verzorgen van opleidingen kan ten koste gaan

gen in bewegingsvrijheid (180, 196-198), aversieve

van het aantal mensen dat kwalitatief goede vakop-

interacties met mensen (199) en een instabiele

leidingen volgt en wordt als een risico ervaren.

ondergrond (200, 201).

6.2.3. Transport

Ziekterisico's en verwondingen

De Scientific Committee on Animal Health and Ani-

Transport zal met name bij niet-gewende dieren

mal Welfare (EC) is gevraagd om te rapporteren over

stress veroorzaken en kan via deze weg het im-

het welzijn van dieren (inclusief paarden) tijdens

muunsysteem onderdrukken (voor een review, zie

transport (180). Deze sectie is grotendeels geba-

202-204). Verwondingen opgelopen tijdens het trans-

seerd op deze rapportage.

port kunnen de weerstand tegen infecties verlagen.
Transport verhoogt bij paarden de kans op onder

Wedstrijden, fokkerij, recreatie, slacht en verkoop zijn

meer salmonellosis (205) en longontsteking (206). Bij

reden voor het transport van paarden. Statistieken

veel diersoorten treedt enkele uren tot één tot twee

over het transport in de paardensector zijn beperkt.

dagen na transport zogenaamde 'shipping fever' op.

Houpt and Lieb (181), Leadon (182) en Lindner (183)

De conditie wordt veroorzaakt door pathogenen die

hebben op basis van bestaande literatuur methoden

al voor het transport in de gastheer aanwezig waren.

van transport onderzocht. De nadruk bij deze onder-

Voor paarden zijn in dit kader met name Pasteurella

zoeken lag op sportpaarden.

soorten en parainfluenza virussen van belang (180).

Er zijn schattingen van meer dan 1.5 miljoen paar-

Langdurige immobilisatie tijdens het transport wordt

denverplaatsingen per jaar in Duitsland (182). Meer

bij toppaarden geassocieerd met een grotere kans op

dan 50.000 paarden zouden langer dan twee 2 uur

myositis (207). Er zijn aanwijzingen dat transport

op transport gaan (183). Leadon (182) schatte dat de

gerelateerde ziekterisico's toenemen met de trans-

grote luchtvaartmaatschappijen, zoals KLM en Luft-

porttijd en afstand (208). Voor het dierenwelzijn is het

hansa, tussen de 5.000-10.000 paarden per jaar ver-

van belang dat de te transporteren dieren in goede

voeren.

gezondheid verkeren (goed ter been en geen ziekte

of verwondingen (180)). De internationalisering van

(mededeling Dierenbescherming). Bij de paarden

de wereld vergroot de kans op de verspreiding van

werden vele gebreken geconstateerd. Dit bleken

ziekten. In reactie op dit gevaar worden (internatio-

vaak slachtpaarden die vanuit Oost-Europa naar

nale) veterinaire regels afgesproken die ziektever-

Italië werden vervoerd, om daar in de salami te wor-

spreiding minimaliseren, maar soms niet welzijn-

den verwerkt. Door de vele protesten is er het een en

vriendelijk zijn. Een voorbeeld is het gebruik van af-

ander verbeterd, maar de lange afstandtransporten

gesloten secties voor spermacollectie, waarbij heng-

vinden nog steeds plaats. Studies naar (Nederland-

sten geïsoleerd worden gehouden.

se) transportprocedures door particulieren ontbreken.

Eén van de reden voor paardentransport is de slacht.

Laden

In de US is sinds de tachtiger jaren de paarden-

Het in- en uitladen blijkt voor de dieren het meest

vleesproductie afgenomen. Daardoor bestaan er nog

stressvolle aspect te zijn van het transporten (211).

slechts enkele paardenslachthuizen en zijn de trans-

Onnodige stress kan worden voorkomen door paar-

portafstanden toegenomen (209). Grandin et al.

den voor het daadwerkelijk transport aan de proce-

(210) onderzochten 1008 paarden die waren binnen-

dures te wennen (177, 180, 185, 212). Gewenning

gebracht bij twee verschillende slachthuizen. Van de

aan transportprocedures zal de stress bij de paarden

dieren had 7.7% ernstige welzijnproblemen (ernstige

verminderen, zoals gemeten kan worden met behulp

verwondingen, niet meer kunnen staan en uitgemer-

van gedragsresponsen (192) of het stresshormoon

geld). In 77% van de ernstige welzijnproblemen leek

cortisol (185). Training zal het optreden van stress

de oorspronkelijke eigenaar de verantwoordelijke

nooit helemaal voorkomen (192). Lambooij et al.

(mishandeling en verwaarlozing). Verwondingen op-

(213) concluderen over het transport van dieren in

gelopen tijdens het vermarkten en transport bleken

het algemeen, dat het gedrag van de mensen die de

met name het gevolg van gevechten tussen paarden.

dieren laden en transporteren één van de meest bepalende factoren is voor het dierenwelzijn. Onkunde

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en

in de omgang met dieren, autorijstijl en verzorging tij-

de RSPCA (Engelse Dierenbescherming), hebben in

dens het transport kan pijn en angst bij de dieren ver-

het verleden (en heden) diverse Europese veetrans-

oorzaken. Uit studies met landbouwhuisdieren blijkt

porten (ook van paarden) over lange afstanden ge-

dat bij directe belangen voor de transporteur het die-

volgd. In Europa vinden veel van dergelijke transpor-

renwelzijn tijdens transport aanzienlijk verbetert (214-

ten plaats. Er zijn wel normen voor rusttijden, voeren

216).

en drenken, maar die worden vaak niet nageleefd

Vastzetten en rijden

Ruimte en klimaat

Er worden verschillende technieken gebruikt om de

Indien transportkosten relevant zijn (zoals het geval

paarden vast te zetten tijdens transport. Sommige

is bij het transport van slachtpaarden), blijkt de be-

zijn pijnlijk (praam en 'twitch' (196)), geven gezond-

schikbare ruimte voor het paard tijdens het transport,

heidsrisico's (217) of zijn stressvol (180). Een voor-

gezien de directe relatie met de transportkosten, dik-

beeld is het 'cross-tying', waarbij de paarden het

wijls een knelpunt te zijn. De beschikbare transport-

hoofd niet naar beneden kunnen houden. Langdurig

ruimte bepaalt echter in belangrijke mate het welzijn

transport in deze positie kan bijdragen aan respira-

van de paarden (211). Viervoeters plaatsen op een

toire aandoeningen (217-220). Overigens kennen zo-

bewegend oppervlak de benen buiten het normale

wel het kort vastzetten als het lang vastzetten allebei

vlak (214) en doen stappen buiten het vlak om

voor- en nadelen (persoonlijke mededeling, M. van

onbalans op te vangen. Dit impliceert dat ze tijdens

Lent).

transport meer ruimte nodig hebben dan bij stilstand.

De oriëntatie van het paard in het transportmiddel

Een relatief beperkte ruimte, 1.3 m2 in plaats van 2.2

blijkt de stress tijdens het transport te beïnvloeden.

m2 per dier, zal tot meer verwondingen leiden (209).

Transport met het hoofd tegengesteld aan de rijrich-

De beschikbare ruimte is tevens van invloed op de

ting blijkt voor veel dieren minder stressvol dan met

klimaatcondities (temperatuur, ventilatie en relatieve

het hoofd gelijk aan de rijrichting (221-223). Deze

luchtvochtigheid). Hoge temperaturen en een hoge

voorkeur wordt niet in alle studies teruggevonden

relatieve luchtvochtigheid hebben een negatieve in-

(224, 225) en individuele voorkeuren tussen paarden

vloed op eventueel te leveren prestaties (227). Ven-

lijken te bestaan (226). De rijstijl en het rijoppervlak

tilatie is van belang voor temperatuurregulatie. Daar-

zijn van invloed op de stressresponsen (200, 201).

naast is ventilatie noodzakelijk om concentraties van

Particulieren met weinig ervaring in het rijden van

ammoniak, stof en micro-organismen in de lucht, en

trailers, anticiperen soms onvoldoende op verkeers-

de lichaamsreacties hierop, te beperken (218).

situaties en veroorzaken door een abrupte rijstijl

Paarden kunnen staande slapen, maar niet tijdens

stress bij de paarden. Bij een ruwe rijstijl zal ruimte-

transport. Normaliter kunnen paarden

beperking het aantal verwondingen ten gevolge van

lange perioden staan. Dit betekent dat mogelijkhe-

vallen verminderen. Normaal gesproken geldt echter

den om te kunnen liggen tijdens niet al te lang du-

dat meer ruimte een beter welzijn geeft (180, 197,

rend transport minder belangrijk zijn.

198).

gedurende

Voer- en watervoorziening

• extreme stress te voorkomen (door gewenning

Paarden verliezen tijdens een 30 uur durend trans-

van de dieren aan transportprocedures, een dier-

port ongeveer 4% van hun lichaamsgewicht (209).

vriendelijke omgang en een rustige rijstijl);

Wanneer ze niet over water beschikken, neemt dit

• een goede inrichting van de laadwagen (klimaat-

toe tot ongeveer 12.8% van het lichaamsgewicht. De

beheersing, ventilatie, hygiëne, de aanwezigheid

keerzijde van waterverstrekking is dat gemorst wa-

van hooi en methode van vastzetten);

ter, samen met urine, de vloer glad maakt en tot verwondingen kan leiden (209). Een periode van waterdeprivatie van 19 uur kunnen paarden nog kunnen
compenseren door verhoogde wateropname na de

• het paard voldoende ruimte te geven zodat het
rijbewegingen kan opvangen;
• het inlassen van pauzes zodat het paard water
kan drinken;

deprivatie (155). Er zijn aanwijzingen dat paarden

• een relatief korte transportduur.

hun verlaagde wateropname pas op de tweede dag

Vermoeidheid en uitputting kan optreden bij stress-

na een vier uur durend transport normaliseren (228).

vol langdurig transport met onvoldoende beschik-

Aanbevolen wordt om tenminste iedere zes tot acht

baarheid van water en voer en een slechte klimaat-

uur de paarden van water te voorzien (bedenk dat

beheersing. Overigens kan ook kortdurend transport

sommige paarden water uit een onbekende bron

stressvol zijn voor paarden, waarbij met name het

weigeren) en ruwvoer continue beschikbaar te stellen

in- en uitladen van de dieren een grote impact heeft.

(180).

Gewenning van de dieren aan transportprocedures,
correct materiaal (laadklep niet te stijl en glad) en

Dierenwelzijnimplicaties in relatie tot transport

een diervriendelijke behandeling zal veel stress

Paardeneigenaren hebben belang bij een goed wel-

voorkomen. Voor uitgebreide aanbevelingen ten

zijn van hun dieren en zullen gemotiveerd zijn om dit

aanzien van paardentransport wordt verwezen naar

rond het transport te bewaken. Er is weinig weten-

het rapport van Scientific Committee on Animal

schappelijk onderzoek gedaan naar (Nederlandse)

Health and Animal Welfare (180).

transportprocedures in de praktijk. Wel kan in algemene termen iets worden gezegd over mogelijke wel-

Nader onderzoek zou kunnen uitwijzen of extra voor-

zijnknelpunten.

lichting over paardvriendelijk transport aan bijvoor-

Met name langdurig transport kan gezondheidsrisi-

beeld transporteurs, eigenaren en chauffeurs maar

co's in zich dragen. De risico's kunnen worden be-

ook aan trailerbouwers, gewenst is. Hetzelfde geldt

perkt door:

voor de chauffeursopleidingen van particulieren.

7. VEILIGHEIDSRISICO ' S VOOR DE

behandelingen bij een ziekenhuis naar aanleiding

GEBRUIKER VAN HET PAARD

van met het paard gerelateerde ongelukken. 720
Slachtoffers worden opgenomen, 5 overlijden aan de

7.1. Incidenties

verwondingen. Nijland et al. (232) constateerden een
stijging in het aantal paardrijdongevallen. Deze stij-

Watt en Finch (229) hebben de Engelstalige weten-

ging kon niet volledig worden verklaard door de toe-

schappelijke literatuur vanaf 1980 over paarden-

name van het aantal ruiters.

sportgerelateerde ongelukken bestudeerd. Allereerst
stellen ze vast dat paardrijden in vergelijking met an-

7.2. Oorzaken en risicofactoren

dere sporten tot weinig ongelukken of blessures leidt,
maar dat de optredende ongelukken relatief ernstig

Twee Amerikaanse studies (233, 234) onderzochten

zijn. Daardoor hebben paardrijders meer kans heb-

de achtergronden van aan paardengerelateerde ver-

ben op ernstige ongevallen dan bijvoorbeeld motor-

wondingen zoals behandeld door twee klinieken.

of autoracers. In een oudere studie wordt geschat

75% (233) en 63% (234) van de patiënten waren van

dat er 1 verwonding per 1000 paardritten optreedt

het paard gevallen; 15% en 17% waren geschopt en

(230). Een Zweedse studie onderzocht de achter-

bij 10% en 7% van de patiënten was het paard op

gronden van dodelijke ongelukken met niet-giftige

hen gestapt. In een studie door Williams and Ashby

dieren (231). In de periode van 1975 tot en met 1984

(235) bleek dat 77% van de wegens paardenonge-

verloren 16 mensen het leven door rundvee en 38

vallen bij een hospitaal aangemelde groep patiënten

door paarden. Dit op een populatie van zo’n 8.2

iets hadden opgelopen door een val van een paard,

miljoen mensen. Het aantal ongelukken met paarden

7% door beklemming en 4% door een trap van het

per hoofd van bevolking was vergelijkbaar met bevin-

paard.

dingen in Denemarken, maar lager dan Australische
resultaten. Als het aantal ongelukken per aantal

Het aantal niet direct aan paardrijden, maar wel aan

aanwezige paarden werd uitgedrukt hield deze

de omgang met paarden, gerelateerde ongelukken

laatste vergelijking geen stand (in Zweden 1 dodelijk

varieert tussen 20% tot 40% (229, 236). Vaak zijn

ongeluk per jaar per 13.000 paarden). Er wordt ge-

kinderen hierbij betrokken en treden ze op in afge-

schat dat in Nederland jaarlijks 74.500 blessures in

sloten ruimtes. Ernstige ongelukken treden dan met

de paardensport optreden, waarvan zo'n 45% me-

name op door het trappen van het paard.

disch behandeld worden (232). Jaarlijks ondergaan
ongeveer 9100 Nederlanders spoedeisende hulp-

In Nederland is eveneens onderzoek gedaan naar de

het te paard zitten als risicovol identificeren, zeven

aard van ongevallen met paarden (232). Op basis

het dragen van geen of een slecht bevestigde cap en

van ongevallencijfers ontleend aan de Doodsoorza-

dat zeven 7 studies jonge meisjes als een risico-

kenstatistiek (CBS), de Landelijke Medische Regis-

groep identificeren. Masters (236) concludeert in zijn

tratie (LMR), LIS (Consument en Veiligheid) en On-

review dat 90% van de ongelukken mensen onder de

gevallen in Nederland (OIN) en de daaruit geselec-

21 jaar betreft; in 70% betreft het vrouwen.

teerde

representatieve

steekproef

(n=189)

van

slachtoffers van paardrijdongevallen, blijkt dat in 30%

7.3. Preventie

van de gevallen de aanleiding voor het ongeval was
dat het paard schrok van iets of iemand. Vergelijk-

Preventieve maatregelen zijn onder meer het dragen

bare cijfers worden genoemd voor Alberta (237) en

van een goedgekeurde cap tijdens het rijden, hand-

Zweden (238), waarin respectievelijk 39% en 27%

having van regels bij evenementen, kennis van paar-

van de oorzaken van paardrijdongelukken werd toe-

dengedrag, goede lessen en educatie en/of voorlich-

gewezen aan schrikreacties van het paard. Het

ting, aandacht voor veiligheid bij opleidingen voor

grootste deel van de dodelijke ongelukken met paar-

professionals, adequaat materiaal en goede kleding

den in Zweden (231) kwam door het op hol slaan en

(laarzen), lichaamsbescherming en veiligheidsstijg-

steigeren van de dieren (door schrik of een verkeer-

beugels. Watt and Finch (229) constateren echter dat

de actie van de rijder) tijdens het rijden buiten. De

er vrijwel geen gedegen wetenschappelijke studies

dodelijke verwondingen waren meestal (61%) aan

bestaan naar de effectiviteit van beschermende

het hoofd. Het dragen van een cap wordt dan ook

maatregelen. Wel wordt het dragen van een cap door

gesuggereerd als preventiemaatregel.

veel studies aanbevolen. De gewoonte om een cap

Doelgerichte agressie richting mensen treedt moge-

te dragen verschilt sterk tussen de verschillende

lijk vooral op bij paarden die overwegend zonder

disciplines van de paardensport en lijkt soms geheel

soortgenoten zijn opgegroeid (239). De hypothese is

te ontbreken. Als redenen om geen cap te dragen

dat dergelijke dieren mensen als soortgenoten be-

worden aangedragen dat ze duur, oncomfortabel,

schouwen en uitdagen tot rangordegevechten (178).

warm en zwaar zijn, raar tonen en met name bedoeld

Verschillende studies identificeren verschillende risi-

zijn voor onervaren rijders (waarbij veiligheidsrisico’s

cosituaties (229, 240-243). Er zijn aanwijzingen dat

alleen met ‘moeilijke’ paarden worden geassocieerd).

een aanzienlijk deel van de ongelukken gebeurt tijdens lessen of wedstrijden (243). Watt en Finch

Zo’n 75-90% van de ongelukken met paarden wordt

(229) vermelden dat zes wetenschappelijke studies

wel toegeschreven aan het gedrag van de dieren

(241, 242). Dit betekent dat ervaring met paarden,
het herkennen van gedragingen en het bewust zijn

8. AANBEVELINGEN VOOR VERDER
ONDERZOEK

van de omgevingsinvloeden als potentiële oorzaken
voor schrikreacties en de positionering ten opzichte

Epidemiologisch onderzoek zou inzicht moeten ver-

van het dier een belangrijke rol spelen bij het voor-

schaffen in gangbare praktijken met betrekking tot

komen van ongelukken (229). Daarbij speelt de

huisvesting en verzorging van paarden en mogelijke

match tussen paard en berijder een rol. Zo wordt bij-

relaties met dierenwelzijn. Hetzelfde is van toepas-

voorbeeld afgeraden om onervaren mensen met

sing op het voorkomen van aandoeningen aan het

paarden jonger dan 5 jaar om te laten gaan. Het

locomotieapparaat en verteringsapparaat, wederom

grote aantal ongelukken bij jonge mensen en onge-

in relatie tot huisvesting en verzorging.

trainde recreanten bevestigt het idee dat vaardighe-

Nader onderzoek naar de effecten van huisvesting

den in de omgang met paarden een belangrijke rol

(mate van sociaal contact, beschikbare ruimte, stal-

spelen bij ongelukken. Er zijn aanwijzingen dat ken-

inrichting, bodembedekking en klimaat) en de ver-

nis en vaardigheden en niet ervaring an sich, door-

zorging (voerstrategieën, voedingssamenstelling, tijd

slaggevend zijn (243). Dat er daarnaast studies zijn

buiten de box etc.) op de ontwikkeling van stal-

die ervaring relateren aan verhoogde risico's komt

ondeugden en paardenwelzijn is eveneens wense-

mogelijk door dat ervaren rijders aan risicovollere ac-

lijk. Door rekening te houden met interacties tussen

tiviteiten deelnemen.

de verschillende aspecten kan voor de praktijk rele-

Publieke bewustwording van de risico's van paard-

vante informatie worden verkregen. Ook gericht on-

rijden, verbeterde opleidingen (233) en deskundige

derzoek naar tussenvormen van individuele en

begeleiding bij rijlessen (242) worden gesuggereerd

groepshuisvesting, zoals tijdelijke groepshuisvesting

als manieren om het aantal ongelukken te verminde-

of huisvesting in dubbelstallen, zal zinvolle inzichten

ren. In dit kader is het project 'Velig paardrijden' van

verschaffen.

de Federatie van Nederlandse Rijscholen, waarbij

Onderzoek kan uitwijzen of bepaalde type dieren be-

maneges kunnen worden gecertificeerd, interessant

ter geschikt zijn voor specifieke houderijcondities.

(persoonlijke mededeling, M. van Lent).

Daarnaast kan onderzoek uitwijzen of gedragstyperingen bruikbaar zijn bij het afstemmen van het paard
op houderijcondities (huisvesting, management en
gebruik). Een gebied dat grotendeels nog niet onderzocht is, is de afstemming van houderijcondities op

voor- en afkeuren van individuele dieren en het hersocialiseren van slecht gesocialiseerde paarden.
De ernst van paardenwelzijnproblemen rond de
voortplanting is onduidelijk en vraagt eveneens om
nadere studie.
Daarnaast bestaat er behoefte aan onderzoek naar
verschillende rijstijlen en trainingsmethoden (inclusief gebruik van hulpmiddelen), rekening houdend
met aspecten als trainingsduur en leeftijd van de
paarden. Dit onderzoek zou zich moeten richten op
zowel effectiviteit als paardenwelzijnimplicaties.
De lange termijn effecten van vroege en abrupte
scheiding van veulen en merrie zijn grotendeels onbekend, even als effecten van opfokmethodes en de
overgang van opfok naar trainingssituaties.
Daarnaast is het zinvol om inzicht te krijgen in de
wijze waarop kennis met betrekking tot paardenwelzijn kan worden overgedragen aan de heterogene
groep van mensen die professioneel of recreatief met
paarden te maken hebben.
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BIJLAGEN

1. STALONDEUGDEN IN DE PAARDENHOUDERIJ

Race horses1 (McBride and Long 2001)
1

Riding school horses
Competition horses

1

Dressage horses2 (McGreevy et al. 1995b)
2

Weven (in %)

Kribbebijten (in %)

Stallopen (in %)

2.5

3.7

1.1

2.1

1.5

0.3

3.9

2.5

0.5

9.4

7.5

3.8

3.9

3.1

5.5

Event horses2

9.5

8.3

3.6

Race horses3 (Prince 1987)

2.8

4.2

1.1

Race horses4 (McGreevy et al. 1995a)

4.0

4.0

1.7

5.0

2.8

1.5

Endurance horses

Race horses

5 (Redbo et al. 1998)

2. OVERZICHT VAN WETTELIJKE EISEN EN AANBEVELINGEN VOOR STALMATEN
VOOR PAARDEN IN DIVERSE EUROPESE LANDEN

Land en organisatie

Staltype

Stalmaten

Oppervlaktes in

Stm = stokmaat

m2 (bij stm van

Status

1.65)
EU-Directive

Volwassen paarden in

86/609/EU

onderzoek stallen

Minimum 4.5 m x 3 m

Volwassen paard of pony

Boxlengte en breedte:

13,5 m2

Aanbeveling

proefdieren
Nederland

2

PV 1998, Lelystad

Verenigd Koninkrijk

[2 x stm]

11 m

Kraambox

4.5 m x 3 m

13.5 m2

Gesloten Loopstal

Veulens – tot 6 maanden

8 m2

Tot – 1 jaar

12 m2

Tot – 2 jaar

14 m2

Volwassen

16 m2

Aanbindstallen

1,50 tot 1,70 x 3 m

Volwassen paard

3.7 x 3.7 m (minimum)
3.7 x 4.3 m – 1.6+stm

BHS (British Horse
Society) 2002
Duitsland

14 m2

Aanbeveling

2

- voorwaarde

16 m
2

Ponystal

3x3m

9m

voor BHS stal

Kraambox

4.5 x 4.5 m

20 m2

certificatie

Volwassen paard

Meyer, 1995
Kraambox
Zeeb and Schnitzer

Aanbeveling
2

Volwassen paard

1997;

2

[2 x stm]

Aanbeveling

of minimum 3.2 m x 3.5 m

11.2 m

4mx4m

16 m2
2

(2 x stokmaat)

korte wand min 1.5 x stm

Bundesministerium

Stal met open acces naar

fur Landwirtschaft

paddock

2

2

3 x stm + paddock

11 m2

Aanbeveling
van Duitse
wetgever

2. VERVOLG
Ierland

Volwassen pony

2.8 m (minimum) x 2. 8 m

8 m2

Department of Agric.,

Volwassen paard

4 m (minimum) x stm

11-20 m2

2002

Kraambox

4.5 m x 4.5 m (minimum)

Zweden

Aanbindstallen:

Minimum:

Wettelijke eisen
voor nieuwe

2

20 m

stallingen
Wettelijke eisen
2

Swedish Board of

Pony - 1.07-1.48 m

1.8–2.45 m x 1.15–1.6 m

2.1– 4.5 m

Agriculture, 2002

Paarden - 1.49-1.6 m

2.65 x 1.75 m

4.6 m2

1.61-1.7 m

2.85 x 1.85 m

5.2 m2

Stallen:

Minimum korte wand:

Volwassen pony

1.6-2.2 m

4-7 m2

Volwassen klein paard

2.35 m

8 m2

Volwassen groot paard

2.5 m

9 m2
10 - 11 m2

Kraambox
Denemarken

Paarden stall

4 x (stm)2 m
2

11 m2

Aanbevelingen

2

(wordt mogelijk

16 m

Kraambox

6.25 x (stm)

Aanbindstallen

mag vanaf 2005 nog maar

omgezet naar

tijdelijk; maximale periode

wettelijke eisen)

van 2 maanden

