Meting van hart ritme variatie
wat gebeurt er tijdens paard ondersteunde interventies?
Paarden worden al enige tijd ingezet bij therapie voor mensen. Paardrijden als een vorm van
fysiotherapie (hippotherapie) voor mensen met een lichamelijke handicap of hersenaandoeningen zoals Cerebrale Parese kent een traditie van dertig tot veertig jaar. Er is
wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat de inzet van paarden bijdraagt aan verbeterde
mobiliteit en motorische coördinatie van deze cliënten. In wetenschappelijke termen: het is
evidence-based en daarom vergoeden zorgverzekeraars deze vorm van therapie.
Het inzetten van paarden voor psychotherapie en voor coaching is recenter, dit is de afgelopen
vijftien jaren snel opgekomen. Er zijn diverse verklaringen (theorieën) op welke manier
paarden een effect hebben op mensen bij coaching of psychotherapie (Aubrey Fine 2000),
maar goed wetenschappelijk onderzoek ontbreekt en dat betekent dat er nog geen bewijs is
van de werkzaamheid (effectiviteit). Het is nog niet evidence based dus. De meeste aandacht
gaat de laatste tijd naar een biologische verklaring, namelijk dat het dempen van fysiologische
stress in verbinding met de activatie van oxytocine een kern mechanisme is dat bijdraagt aan
het positieve effect (Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius, & Kotrschal, 2012).
Fysiologische stress is te meten. Daarom moet vanuit de bestaande kennis fysiologisch
gemeten kunnen worden wat er gebeurt tijdens coaching of psychotherapie met inzet van
paarden. Het is de bedoeling om een monitoring systeem op te zetten om fysiologische
parameters te onderzoeken tijdens paard-ondersteunde interventies. Het is bekend dat
hartritme variatie (HRV) een afgeleide maat voor stress is. Het is ook bekend dat hartslag en
hartritme variatie (HRV) van paard en mens zichtbaar op elkaar reageren, tijdens met paarden
ondersteunde interventies (Gehrke 2006). De opzet van deze studie is om door middel van
HRV metingen de wederzijdse beïnvloeding van paard en mens vast te leggen, tegelijkertijd
met het zichtbare gedrag van cliënt en paard. Dit wordt vervolgens vergeleken met de
subjectieve gevoelens van de cliënt.
HRV kan tegenwoordig eenvoudig gemeten worden met een draagbaar systeem, zonder de
therapie (cliënt) of coaching (coachee) te hoeven verstoren. De opzet is om het paard, de
coachee en de coach individueel te verbinden met een HRV meter en de meting zichtbaar te
maken op een smart device (tablet of smartphone) via Bluetooth of locale Wifi connectie. De
interactie tussen mens en paard wordt opgenomen op video en gesynchroniseerd met dezelfde
tijd index als de HRV monitoring. De HRV en video data worden opgeslagen voor
wetenschappelijke analyse. Gedurende en na afloop van de interventie zal de klant gevraagd
worden naar zijn subjectieve beleving van gevoelens. Daarbij zal gebruik kunnen worden
gemaakt van een vragenlijst-app op de smart device. De coach tekent de antwoorden aan op
de app. Er wordt zelfs al onderzocht of de antwoorden kunnen worden geactiveerd door
middel van draagbare sensoren op een body warmer, pet, jas of sjaal. Een draagbare sensor is
een door middel van één handbeweging te activeren knop, die overeenkomst met een
keuzeknop op de app.
Het doel van dit onderzoek is om een monitoring systeem te ontwikkelen dat praktisch en
betaalbaar is. De meetapparatuur en de smart dives met app gaat aangeboden worden aan een
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groep coaches en therapeuten die het systeem gaan gebruiken tijdens interventies met
paarden. Het is de bedoeling dat dit gedurende lange tijd, over enkele jaren wordt ingezet.
Dit gaat dan vele data opleveren voor wetenschappers om te analyseren. Hoe langer er
gemeten gaat worden, hoe groter de betrouwbaarheid van de analyses die met de data
uitgevoerd kunnen worden. Het is de hoop om via deze analyses meer te weten te komen over
de fysieke effecten bij mens en paard gedurende een interventie, gerelateerd aan zichtbaar
gedrag en de gevoelsmatige ervaring van cliënten en coachees. Op langere termijn kan
hiermee bijgedragen worden aan het evidence-based maken van de inzet van paarden bij
therapie en coaching.
De eerste verkennende sessie, waarbij meetapparatuur is getest op praktische inzet, is heel
positief verlopen. Hartslag en HRV kunnen in één beeld met de gemaakte video-opname
getoond worden. De bediening van de apparatuur is nu nog technisch te ingewikkeld om aan
een coach of therapeut mee te geven. Dat zou de voorbereiding op de interventie sessie
kunnen verstoren. Daarom zal deze apparatuur vooralsnog op een vaste plek ter beschikking
worden gesteld aan coaches of therapeuten die een sessie willen opnemen. Op de Hartenhoeve
is dan ondersteuning aanwezig voor de techniek. Ondertussen gaan Carla en Christoph met
hun project verder werken aan het vereenvoudigen van de techniek, vergroting van de
betrouwbaarheid en de versimpeling van de bediening ervan, zodat het op termijn door iedere
coach of therapeut zonder verstoringen kan worden gebruikt op hun eigen terrein.
Dr. Carla Rutgers (www.paardenlevenskunst.nl) en dr. Christoph Maria Ravesloot zijn
ervaren onderzoekers in innovatieve settings. Als paardondersteunde coaches weten zij hoe ze
de praktische onderzoeksopzet kunnen relateren aan de theoretische context. Ze werken
samen met specialisten op het gebied van HRV en gevalideerde vragenlijsten. Er is plek voor
studenten HBO en WO om op onderdelen van het onderzoek af te studeren. Onder andere
participeren Cees van Beckhoven (deskundige HRV metingen), Onderzoeksinstituut Soffos
(vragenlijst app) en Christien en Hein van Harten van de Hartenhoeve in Deil in het
onderzoek. We hopen dat vele coaches en therapeuten willen gaan meten met onze
apparatuur, zodat we data kunnen gaan verzamelen. Heb je hier interesse in, laat ons dat
weten via info@paardenlevenskunst.nl.
Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een genereuze toelage van Stichting ZorgPK’s
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