Het welzijn van jouw paard beoordelen
Ieder paardenmens heeft verstand van en een mening over hoe zijn paard zich voelt. Als je echter 10
mensen iets vraagt over hetzelfde paard, krijg je 10 verschillende antwoorden. Wel lastig, want wie
heeft er nu gelijk? Waar moet je op letten bij het welzijn van je paard? Of zijn vacht mooi glanst? Of
zijn oren veel naar voren staan? Wat voor gedrag hij vertoont?
Onderzoekers zijn op zoek een goede manier om het welzijn van paarden te meten. Recent
verscheen een artikel van Nederlandse onderzoekers. Zij onderzochten positief verwachtingsgedrag
bij paarden. Dit is het gedrag dat je ziet vlak voordat paarden gevoerd worden bijvoorbeeld. Ze
bewegen meer in de stal zoals rondlopen, met voorbeen op de grond schrapen en hinniken
eventueel zacht.
Positief verwachtingsgedrag is een teken dat paarden positieve dingen verwachten. Hoe meer je van
dit gedrag ziet hoe meer je ervan mag uitgaan dat het paard positieve dingen meemaakt in zijn leven
en zich daardoor goed voelt. Dit gedrag moet je wel onderscheiden van gedrag waarin het paard
negatieve stress heeft, bijvoorbeeld als andere paarden weg gaan en jouw paard alleen achterblijft
(dan gaat hij ook meer bewegen en meestal harder hinniken).
De onderzoekers gebruikten een standaardmethode om gedrag van het paard te observeren (een
gedrags ethogram) en een meter om de lichamelijke stressbalans te meten (hartritme variatie). De
onderzoekers concludeerden dat positief verwachtingsgedrag een goede aanwijzing is om welzijn van
paarden te beoordelen. Er is wel nog meer onderzoek nodig.

Wat kun jij met dit onderzoek?
Let eens op hoe vaak jouw paard positief verwachtingsgedrag vertoont. Hoe vaak en wanneer doet
hij dat? Bij het voeren, als jij verschijnt, als hij zijn vriendjes ziet langskomen? Doet hij het ook vlak
voordat je gaat rijden of als hij de wei in mag? Zijn er nog andere momenten dat je dit gedrag ziet?
Kun je het verschil zien tussen dit gedrag en gedrag dat negatieve stress aangeeft?
Hoe beter je het gedrag van je paard kunt inschatten, hoe beter dat is voor zijn welzijn. Je kunt zo
zien welke dingen hij als positief/belonend ervaart (in mensentaal: wat hij leuk vindt om te doen) en
welke dingen voor hem niet positief/belonend zijn.
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