WAAROM PAARDEN
JE KUNNEN HELPEN
ALS JE ADHD HEBT

Mensen met ADHD hebben een overmatige bewegingsdrang, paarden vertalen dit tot een onveilige situatie.

van succes van het uitvoeren van een opdracht. Als je een opdracht
met het paard gaat uitvoeren zul je ervaren dat als je weinig focus
hebt of je intentie niet gericht is op het volbrengen van de opdracht

Mensen met ADHD hebben vaak een gevoel van onrust, ze kunnen

het paard direct afhaakt. Ook als er geen contact is tussen jou en

moeilijk stil zitten, hebben steeds de drang om op te staan om rond

het paard zal dit niet makkelijk lukken.

te wandelen, ze zitten voortdurend te friemelen met iets, ze praten
vaak maar door met lange verhalen waarvan de luisteraar de draad

Lukt het je om focus te behouden in contact met het paard dan zal

kwijtraakt, ze voelen zich vaak gespannen en komen moeilijk tot rust.

het uitvoeren van de opdracht makkelijk verlopen. Door de opdracht
meerdere keren uit te voeren kan je het behouden van je focus

Als je met het paard aan het werk gaat zal het paard deze onrust

oefenen. Doordat je direct feedback krijgt van het paard kan je op

spiegelen. En je gedrag ervaren als onprettig. Het paard zal waar-

een ervaringsgerichte manier leren omgaan met het verliezen en

schijnlijk van je weg lopen, omdat hij zich niet veilig voelt. Door de

behouden van je focus. Het paard zal hier direct op reageren.

spiegel die je van het paard krijgt kan je er voor kiezen een verandering aan te brengen in je gedrag om te ervaren hoe het paard hier

Dat ga ik je vertellen. Ik ben Giesje Zwennes en van jongs af
aan ben ik te vinden tussen de paarden. Al snel kwam ik er
achter dat paarden een speciale gave bezitten. Paarden spiegelen je onderbewuste gevoelens en helpen je landen in het hier
en nu. Zo kom je tot rust en word je je bewust van je zelf, je
handelen en ook van anderen om je heen.
De paarden brengen rust in het hoofd van iemand met ADHD.
Het alleen al in de nabijheid van een paard zijn kan bij mensen
met ADHD al een rustiger gevoel geven. Een paard leeft in het
hier en nu en helpt je los te komen van alle drukte in je
hoofd. Als je ADHD hebt wordt je dagelijks geconfronteerd met
je beperkingen en onmogelijkheden. Door de paarden ontdek je
je eigen (innerlijke) kracht. We willen met deze methode dan
ook graag naar voren halen wat je wel kan en zeker niet de
nadruk leggen op wat je (nog) niet kan.

op reageert. Zo ontstaat er bij jezelf een gedragsverandering en
ervaar je hoe je je eigen onrust kan beheersen en beïnvloeden.

Bij impulsief gedrag verbreekt een paard het contact
Meteen dingen doen of zeggen zonder er eerst over na te denken,

Concentratieproblemen? Een paard eist alle
aandacht op!

voor je beurt praten, vreetbuien, gevaarlijk gedrag in het verkeer/
op straat, snel relaties aangaan en weer verbreken, geld uitgeven
zonder dat het nodig of verantwoord is, voordringen zonder dat je er

Vergeetachtigheid, moeite met details, spullen kwijtraken, afgeleid

erg in hebt. Dit zijn allemaal impulsieve gedragingen.

raken, van alles tegelijk doen, niet kunnen blijven luisteren, ‘het ene
oor in, het andere weer uit’, hyperfocussen.

Als je met een paard aan de slag gaat en je maakt ineens een snelle

Over mensen met ADHD wordt vaak gedacht dat ze het wel kunnen,

ondoordachte beweging, dan is de kans groot dat het paard afhaakt.

maar niet willen. Maar het is geen onwil, maar onmacht. Het lukt

Snelle bewegingen creëren onrust en wantrouwen. Het paard zal dit

ze gewoon niet de concentratie vast te houden om activiteiten af te

dan ook spiegelen door weg te lopen of zelfs een schrikbeweging te

ronden.

maken. Bij paarden is het van belang rustige bewegingen te maken
en gecontroleerd te handelen. Daarom kan je impulsief gedrag zo

Een paard eist al je aandacht op. Je concentratie bepaalt de mate

goed oefenen met paarden.

Nieuwsgierig zijn en nieuwe dingen proberen
Door het werken met paarden ontstaat er een verbetering in motivatie, je wordt nieuwsgieriger en je staat weer open om nieuwe dingen
te proberen. Hierdoor werk je aan je zelfverzekerdheid, je leert
gemaakte fouten te corrigeren en je leert om je aandacht langer
vast te houden. Aan de hand van oefeningen met het paard ervaar je
over welke kwaliteiten je beschikt, tegen welke blokkades je aanloopt
en worden je onbewuste patronen zichtbaar en voelbaar gemaakt.
Mijn rol daar in als coach is het gedrag van het paard te lezen en
patronen waar te nemen. Daarna ga ik met je in gesprek over wat
zich in het contact met het paard heeft afgespeeld. Hierbij maakt ik
steeds de koppeling naar je dagelijks leven of je werksituatie. Zo kan
je samen met het paard werken aan je dagelijkse moeilijkheden. “Ik
vind het geweldig om mensen zelf te laten ervaren wie ze (echt) zijn

Kinderen en volwassenen vergroten door middel van coaching en

en waar hun kracht ligt”

therapie met behulp van paarden hun persoonlijke ontwikkeling,
sociale vaardigheden en hun zelfredzaamheid, om zo weer mee te
kunnen doen in deze maatschappij.

Waarom nou juist paarden?
Er wordt naast de hierboven al genoemde voorbeelden ook gewerkt
aan:

natuur moeten zij gevoelens en intenties van andere dieren kunnen

- ervaren van succes en respect

lezen en daarop reageren. Kijk maar eens naar een natuurfilm waar-

- versterken van zelfvertrouwen

in zebra’s door een groep leeuwen heen lopen. Waarom worden ze

- overwinnen van angsten, agressies en antipathieën

niet opgegeten? Dit komt doordat zebra’s en ook paarden de gave

- verbeteren van communicatieve vaardigheden

hebben om de intenties van de leeuwen te voelen. Ze voelen dat de

- ontwikkelen van sociale vaardigheden en een positief sociaal contact

leeuwen daar met een volle maag liggen te slapen en helemaal niet

- aanleren van een reële zelfinschatting

de intentie hebben om een zebra te gaan vangen.

- vergroten van gevoel voor tijd en ruimte
- leren omgaan met onverwachte gebeurtenissen

Door het leven in de kudde is een paard ook gericht op leiderschap,
samenwerking en balans in de groep. Zo kunnen ze overleven in het

Bij “Het beste paard van stal” bieden we een laagdrempelige begelei-

wild. Dit betekent niet dat de paarden die wij tegenwoordig als huis-

ding voor kinderen en volwassenen. De paarden worden ingezet bij

dieren houden niet meer beschikken over deze gave. Ze leven nog

mensen met ADHD, autistische of ontwikkelingsvertraagde mensen,

steeds graag in kuddes en zien ook ons als onderdeel van de kudde

hyperactieve mensen, mensen met sociaal-emotionele problematiek,

als we bij hun in de bak, weide of paddock stappen en zullen daar op

Syndroom van Down, mensen met hechtingsproblemen, angsten,

reageren.

hoogbegaafde mensen, mensen met communicatieve problemen,
maar het kan je ook goed helpen als je gewoon even niet zo lekker

Nog een mooie gave die paarden hebben is dat ze geen vooroorde-

in je vel zit. Ervaring met paarden is helemaal niet nodig en er hoeft

len hebben. Het maakt een paard niet uit of je bruin of wit bent, of dat

ook helemaal niet op de paarden gereden te worden. Alle oefeningen

je misschien een labeltje met je mee draagt zoals, ADHD, ADD, faal-

kunnen vanaf de grond worden uitgevoerd.

angst, PTSS, hoogbegaafdheid, verstandelijke beperking, lichamelijke
beperking, angststoornis en hechtingsproblematiek, etc. Deze mooie

Meer informatie kun je vinden op onze website

eigenschappen gebruik ik bij het coachen met paarden.

www.hetbestepaardvanstal.nl
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‘een paard leeft
in het hier en
nu en helpt je
los te komen
van alle drukte
in je hoofd’

Paarden zijn van nature prooi- en kuddedieren. Om te overleven in de

