Wat betekent het als een paard likken en kauwen laat zien?
(Vertaalde en bewerkte tekst, oorspronkelijk geschreven door Linda-TellingtonJones)
Er zijn verschillende meningen over wat likken en kauwen bij een paard betekent.
Sommigen denken dat het paard hiermee zichzelf geruststelt, anderen denken dat
het paard op dat moment informatie verwerkt. Hieronder wat wetenschappelijke
theorie en een uitleg die daarbij het beste past.
De likken en kauwen respons bij een paard heeft een relatie met het parasympatisch
zenuwstelsel. Het parasympatisch systeem zorgt voor de automatische
lichaamsfuncties tijdens rustperioden. De hormonen die bij rust en herstel horen zijn
endorfines en oxytocine. Daarnaast heb je het sympatisch zenuwsysteem, dat zorgt
voor activatie van lichaamsfuncties als er iets spannends gebeurt en er actie
(vechten, vluchten) moet worden ondernomen. Hormonen die bij activatie horen zijn
adrenaline en cortisol. Zie hieronder voor een plaatje welke invloed (activerend of
remmend) beide zenuwstelsels hebben op orgaanfuncties.

http://medicalterms.info/anatomy/Autonomic-Nervous-System/

Als het paard actief is dan wordt speekselvorming in de speekselklieren onderdrukt
door het sympatisch zenuwstelsel. Bij activiteit is speeksel namelijk niet zo nodig,
tijdens rust wel omdat er dan meestal gegeten wordt. Als het paard na activiteit weer
in rust komt, wordt de speekselproductie weer gestimuleerd door het parasympatisch
zenuwstelsel. Als er weer speeksel in de mond ontstaat, zal het paard daardoor
likken en kauwen. Het is niet zo dat een paard in rust voortdurende likt en kauwt,
maar alleen bij een overgang van activiteit naar inactiviteit, dus van een toestand met
adrenaline naar een toestand met endorfines en oxytocine.
De reden dat likken en kauwen vaak gezien wordt als een verwerkingsproces
gedurende leren/trainen (wat niet geheel waar is), is dat een leerproces een relatie

heeft met likken en kauwen, maar niet de oorzaak vormt. Hierbij een concreet
voorbeeld waarbij druk geven en druk wegnemen wordt toegepast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Er wordt druk gegeven tot het paard de correcte actie geeft
Het paard ervaart “concentratie” spanning door de druk
Het paard reageert op de druk met een actie
De druk wordt weggenomen, opluchting bij het paard!
Wat het paard nu net ervaren heeft wordt opgeslagen in hippocampus
Stimulatie van de hippocampus maakt endorfines vrij
Endorfines stimuleren parasympatisch systeem, het paard kan ontspannen.
Het parasympatisch systeem activeert de speekselklieren: productie speeksel
Het speeksel activeert likken en kauwen

Betekent het dus altijd dat een paard iets nieuws geleerd heeft als hij likken en
kauwen laat zien? Niet noodzakelijk. Het likken en kauwen ontstaat voornamelijk
omdat het paard van spanning naar ontspanning gaat. En ontspanning ontstaat als
druk wegvalt. Hij kan daarbij iets geleerd hebben (maar misschien niet wat jij
bedoelde). Leren is eigenlijk begrijpen wat hij in een bepaalde situatie moet doen om
verlossing van de druk te krijgen.
Paarden ontspannen niet alleen als ze iets geleerd/begrepen hebben, maar ze
leren/begrijpen ook sneller als ze in een rustige staat zijn. Als paardentrainer moet je
dus zorgen dat je paard zo ontspannen mogelijk is als je hem iets wilt leren. Het
gebruik van dwang of straf is een slechte methode om je paard iets te leren omdat dit
spanning oplevert. Een paardenmaatje in de buurt/in het zicht hebben tijdens het
leerproces, zodat het paard zich niet onveilig voelt, is een uitstekende methode om je
paard in een rustige staat te houden. Veel mensen trainen met hun paard in een
ruimte (binnenbak/paddock) waar de andere paarden niet te zien/ruiken zijn. Dat
geeft veel paarden al enorme stress.
De mond is verbonden met het limbische systeem (inclusief hippocampus), het
gebied in het brein dat het centrum van emoties en de toegangsweg tot leren is
(Goleman 1997). Linda Tellington-Jones maakt hiervan gebruik in haar
trainingssysteem: massage rond en in de mond stimuleert de speekselklieren en
hierdoor wordt het parasympatisch systeem geactiveerd, het helpt paarden te
ontspannen.
Voor de mens is het niet anders!
Dit hele verhaal geldt ook voor mensen. Denk maar eens aan de droge mond die je
krijgt als je gespannen bent voor een presentatie bijvoorbeeld. Wij likken en kauwen
alleen niet als de spanning voorbij is. Maar zelf merk ik wel dat ik dan wat vaker ga
slikken als de presentatie voorbij is!
Een leuke tip voor coaches: als mensen (onbewust) over hun bovenlip wrijven tijdens
een gesprek, dan zijn ze wat gespannen en proberen zichzelf te kalmeren. Ook als
ze zeggen geen spanning te hebben. Op deze manier kun je incongruent gedrag
herkennen (niet alleen paarden kunnen dat!)

