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I N F O R M A T I E

VOOR HET PAARD 
MAG HET ER 
ALLEMAAL ZIJN
Rouwtherapie met paarden

Wauw, wat een paradijsje is het hier, denk ik als het terrein van 
Deborah Smulders in Bruchterveld oprijd. Midden in de groene 
weilanden, tussen de vol in bloei staande bomen en bloemen 
staat haar pittoreske boerderij omringd met paardenstallen. 
Het is een prachtige dag, de lucht is strakblauw, het is bijna 
de langste dag van het jaar. Ik ga een sessie rouwtherapie met 
paarden volgen en ik ben een beetje zenuwachtig. ‘Hai’, de deur 
zwaait open en ik word verwelkomd door Deborah. ‘Kom binnen, 
ga lekker zitten, wil je koffie of thee?’ We gaan zitten in haar 
praktijkruimte, met uitzicht op de stallen.
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D: ‘Wat zullen we doen’, vraagt ze? ‘Hoe wil je het interview 
aanpakken?’ 

M: ‘Het lijkt mijn fijn om eerst de therapiesessie met de paarden 
te doen, zodat ik er onbevangen in ga en daarna het interview. 
Misschien kunnen we gewoon starten alsof het een normale sessie 
is.’

D: ‘De normale gang van zaken is dat er eerst een intakegesprek 
plaatsvindt. Daarin vraag ik je waar je precies tegen aanloopt, 
waarom dat een probleem is, of er ook andere mensen zijn die dat 
een probleem vinden. Dat geeft mij een indicatie van wat er aan de 
hand is en wat de mogelijke aanpak zou kunnen zijn. Maar als we 
daarna naar het paard gaan, is het voor mij ook een verrassing wat 
er gaat gebeuren. Ik weet van tevoren niet precies welke kant het 
op gaat als we bij het paard zijn. Maar laten we inderdaad gewoon 
beginnen: ‘Wat zou jij graag willen onderzoeken met de paarden?’

M: ‘Waar ik benieuwd naar ben, is of er een stuk rouw bij mij zit dat ik 
heb weggestopt. Ik heb voor mijn gevoel nooit heel diep in de rouw 
gezeten om het overlijden van mijn zoontje. Zou het kunnen zijn dat 

ik iets niet wil aangaan of dat ik iets heb weggestopt?’
D: ‘Dat kunnen we zeker onderzoeken. Eerst ben ik benieuwd naar 
wat je ervaring is met paarden.’

M: ‘Ik heb vroeger wel paardgereden, maar dat vond ik evengoed 
altijd wel een beetje spannend. Vooral als ik het paard moest 
poetsen of opzadelen in de stal. Als ik er eenmaal op zat, als ik voor 
mijn gevoel weer de controle had, dan ging het wel en kon ik heel 
erg genieten van een les of een buitenrit.’

Deborah vraagt nog wat dingen over mijn jeugd, mijn karakter en de 
gebeurtenissen die zich de afgelopen jaren hebben afgespeeld.

D: ‘Laten we maar naar de bak gaan, zegt ze na een kwartiertje. 

Daar staat Dancer. Een zwarte, hele lieve rustige pony, als ik 
Deborah mag geloven. Ik vind het evengoed spannend. Zal ik het 
wel goed doen? Vraag ik me af. Maar op hetzelfde moment realiseer 
ik me dat het hier niet over goed of fout gaat en dat het voor het 
paard al helemaal niets uitmaakt wat ik doe. Dat heeft Deborah mij 
tenslotte net verteld.  We gaan naast Dancer staan. 

D: ‘Ga eerst maar even voelen. Haal rustig adem en probeer 
helemaal aanwezig te zijn in je lichaam. Ik geef je even de tijd om tot 
jezelf te komen… Wat voel je?’

M: ‘Ik voel wat spanning in mijn buik.’

D ‘Waar komt die spanning vandaan denk je?’
M: ‘Ik denk dat dat is omdat ik niet weet wat er gaat gebeuren, wat 
me te wachten staat.’

D: ‘En waarom voelt dat vervelend?’

M: ‘Omdat ik dan nu nog niet kan bedenken hoe ik zal moeten gaan 
reageren.’

D: ‘Hoe belangrijk is het voor jou om dat te weten?’

M: ‘Ehhm, nou voor iemand die heel graag de controle heeft is dat 
wel een dingetje ja.’
Weer die controle realiseer ik me.

D: ‘Kijk eens naar Dancer, hij staat te fourageren. Hij gaat over de 
grond met zijn neus en knabbelt aan de polletjes gras. Dat betekent 
dat hij op zoek is naar voedsel. Als hij dat doet, is de vraag die ik 
daarbij kan stellen: Wat betekent voeding voor jou, wat is jouw 
voeding?’

Het moment dat ze die vraag stelt, weet ik het en het paard 
blijkbaar ook, want hij tilt zijn hoofd op, doet een stap naar voren en 
plaatst heel zacht zijn neus op mijn hart. Hij doet het zo zacht. Met 
zoveel voorzichtigheid. Ik word er emotioneel van.

D: ‘Hij raakt je aan op je hartstreek.’

M: ‘Ik weet wat het is dat mij voedt. Als ik echt iets kan doen wat 
recht uit mijn hart komt, wat ik met passie doe en vol liefde. Zoals 
NEL Magazine maken. Dat te kunnen doen, voedt mij. En ik weet dat 
er dan weer heel veel andere dingen zijn waar ik mijn aandacht op 
richt.’

Een moment later, begint ´ie met zijn hoofd tegen me aan te 
schuren, alsof hij jeuk heeft. 

D: ‘Kijk, Dancer begint nu tegen jou aan te schuren en ben je je 
bewust van wat jij doet?’

M:  ‘Wat ik doe..? Ik sta toch gewoon en doe niks.’

D: ‘Nee, je staat niet gewoon. Toen hij net met zijn hoofd tegen 

je aan ging duwen, bleef je staan. Je zette je schrap. Heb je dat 
gemerkt? Het gebeurt vaker dat een paard dit doet. Andere mensen 
worden bijvoorbeeld naar achter geduwd, gaan een stap opzij, of 
zeggen een beetje angstig: ‘Oh nee wat doet ie nu...’ Jij blijft staan 
en zorgt dat je niet van je plek gaat, waarom is dat?’

M: ‘Eeeh, waarom is dat? Nou ten eerste laat ik me niet omduwen, 
door niks of niemand. Niemand krijgt mij van mijn stuk. En het 
tweede dat in me opkomt, is dat het paard wel jeuk zal hebben en 
dat hij wel even tegen mij aan mag jeuken.’

D: ‘Voelt dat dan prettig voor jou?’

M: ‘Nee niet echt, maar als ik iets voor hem kan zijn wat hij nodig 
heeft, waarom zou ik dat dan niet doen.’

D: ‘Dus de behoefte van het paard hierin is belangrijker dan jouw 
behoefte?’

M: ´Eeeh, ja misschien.’

D: ‘Als je een stap verder gaat, wat zegt dat dan over jou? Dat de 
behoeftes van anderen belangrijker zijn dan die van jou?’

M: ‘Dat ik mijzelf minder belangrijk vind dan de ander?’

D: ‘Ja precies. Herken je dit in je eigen leven op dit moment?’

M: ‘Ja, ik herken dat wel.’ 

Ik vertel Deborah over wat Dancer heeft opgemerkt en we gaan 
daar verder mee aan de slag. Dancer laat Deborah met subtiele 
aanwijzingen ‘zien’ welke kant we op ‘moeten’, welke blinde vlekken 
ik heb. Hij laat door ontspannenheid of alertheid zien, wat bepaalde 
uitkomsten met mij doen, vaak al voordat ik het me realiseer. Soms 
draait hij van me weg, soms loopt hij langs me heen. Hij geeft me 
zetjes met zijn neus, likt mijn handen of strekt zich uit. Allemaal 
tekenen, die er samen met de intuïtieve aanpak van Deborah voor 
zorgen dat we dieper op mijn situatie ingaan en ik achter dingen 
kom die ik me nog niet eerder zo helder realiseerde.

Uiteindelijk is de sessie niet direct over Benja en mijn rouw gegaan, 
maar wel over iets anders essentieels dat nauw verbonden is aan 
Benja, aan de oppervlakte lag en nodig opgelost moest worden. Tot 
mijn verbazing vertelt Deborah me in het nagesprek dat dit heel 
vaak gebeurt. Vaak komen mensen met een probleem, maar zodra 
ze met het paard aan de gang gaan, komen er andere dingen boven 
die (eerst) opgelost moeten worden, of al een deel van hun initiële 
‘probleem’ oplost.

 ‘Als jij niet voor 
mij kan zorgen 
ga ik voor jou 
zorgen, is zijn 
instinct’



11

N
E
L 
M
A
G
A
Z
IN
E

I N F O R M A T I E

M: ‘Hoe kan het dat er aan iets ánders gewerkt gaat worden dan 
waar iemand in eerste instantie voor komt?’

D: ‘Paarden werken eigenlijk altijd in het hier en nu. Zij werken met 
de dingen die op dit moment actueel zijn.’

M: ‘Echt op het uur van de dag.’

D: ‘Ja, echt wat er nú speelt. Maar als er nu iets in jouw gedachten 
zit, dan speelt dat natuurlijk al langer en dat roept een reactie in 
jouw lichaam op. Waar hij vervolgens als kuddedier op reageert. Ik 
had bij jou nu heel bewust op het verlies van Benja kunnen sturen, 
maar ik had vrij snel de indruk dat dit niet het onderwerp was, dat 
op dit moment de aandacht nodig had. Ik ben gaan volgen naar 
datgene wat nodig was. Daarnaast is rouw en verlies een heel 
breed begrip. Als mensen aan rouw en verlies denken, dan denken 
ze vaak aan het enorme verdriet waar je doorheen gaat, of de 
verschillende rouwfases. Maar rouw en verlies kan gaan over heel 
veel verschillende soorten situaties. Ongewenste kinderloosheid, 
een baan die je kwijt bent, de moeder die je nooit hebt gehad, 
een huisdier dat is overleden, een toekomst die door ziekte niet 
meer mogelijk is, enzovoort. De wijze waarop iemand met verdriet 
omgaat heeft vooral te maken met hoe hij/zij is grootgebracht. 
Welke afweermechanismen zet jij in? Hoe mag je van jezelf wel of 
misschien helemaal niet met emoties omgaan. Stel dat hier mensen 
komen die te maken hebben met uitgesteld verdriet of gestapeld 
verlies, dan ga ik toch in eerste instantie kijken hoe het probleem 
ontstaan is. Hoe kan het dat iemand er op een bepaalde manier mee 
omgaat. Als je dat helder krijgt, dan kun je op een gegeven moment 
ook het verschil maken in hoe je ermee om wilt gaan.’

M: Dus het gebeurt vaker dat er eerst andere zaken boven komen?’

D: ‘Dat gebeurt wel, maar het heeft ook wel een beetje te maken 
met de fase waarin mensen zitten als ze hier komen. Als mensen 
komen nét nadat ze iemand verloren hebben, dan zitten ze natuurlijk 
midden in hun rouw en is er heel veel verdriet over de persoon die 
ze hebben verloren. Dan is het ‘probleem’ aan de oppervlakte en 
heel helder. Maar als iemand komt die al langere tijd geleden iemand 
heeft verloren en na een paar jaar nog steeds niet goed slaapt, 
depressief is of met moeite de dag door komt, dan is er vaak ook 
iets anders aan de hand. Het betekent niet dat je geen verdriet meer 
mag hebben, want dat verdriet blijft tot in de lengte der dagen. Maar 

als het je beperkt in je dagelijkse functioneren en je levensvreugde, 
dan is het wel belangrijk om daarnaar te gaan kijken en dan kunnen 
er onderliggende dingen aan de oppervlakte komen, vaak iets uit de 
vroege jeugd.’

M: ‘Bij mij ging deze sessie nu dus niet echt over mijn verlies en rouw 
van Benja. Maar heb je een voorbeeld van iemand bij wie het daar 
wel om ging?’

D: Jazeker. Ik heb hier een mevrouw gehad die haar baby verloren 
was en daarna heel veel angst had ontwikkeld om ook haar andere 
kind te verliezen. Ze had een grote bezorgdheid gecreëerd. Zó 
groot dat ze zelf bijna niet meer kon slapen. Dat ze alsmaar bij haar 
kind ging checken, niet bij hem weg durfde als het slecht weer was. 
Het was extreem vermoeiend voor haar en van daaruit is ze in een 
burn-out geraakt. Toen we aan de slag gingen, bleek dat ze een 
trauma had opgelopen door het verlies van haar kind, maar het was 
niet het verlies op zich. Dat haar kindje was overleden, daar kon ze 
mee omgaan, maar de grote angst die ze had gevoeld óm haar kind 
te verliezen en waar ze niets tegen kon doen, was zich onbewust 
gaan nestelen in haar systeem. We zijn het verlies gaan doorleven 
met behulp van de paarden. Ze kon daar zo haar emoties kwijt en 
moest zo erg huilen dat ze op de grond is gaan liggen. Het paard is 
naast haar gaan liggen. Samen lagen ze op een gegeven moment 
languit. Dat gaf haar zo’n veilig gevoel dat ze zich helemaal kon laten 
gaan en er oerkreten van verdriet en angst uitkwamen. Die gingen 
door merg en been. Van het paard mocht dat er allemaal zijn. Nadat 
die emoties van angst naar boven waren gekomen, was er ruimte 
voor heling. Uiteindelijk heeft zij inzicht gekregen over haar over 
bezorgdheid en kon ze daarmee aan de slag.’ Ze kan nu een stuk 
zorgelozer genieten van haar kind.
 
M: ‘Komt het dus ook voor dat mensen alleen maar huilen en een 
soort troost vinden omdat ze zich normaal gesproken niet kunnen 
uiten, maar bij dat paard wel?’

D: ‘Ja dat gebeurt ook. Er zijn hier vaker mensen geweest die 
zeggen, ik kan niet huilen, maar ze staan nog geen tien minuten bij 
het paard en de sluizen gaan open. Dat is ook echt de kracht van 
het paard. Die is zo puur, zo zonder oordeel. Onvoorwaardelijk en 
moeilijk in woorden te vangen, maar wat we als mensen wel degelijk 
voelen.’

M: ‘Wat is de reden dat paarden dit doen of kunnen?

D: ‘Paarden raken iets. Wat paarden namelijk gevoelsmatig doen, en 
dat klinkt misschien een beetje vervelend, is zoeken waar de schakel 
het zwakst is, want dat moet opgelost worden. Als er problemen in 
de kudde zijn, kunnen ze de aandacht niet goed op de omgeving 
houden. Dat is voor paarden als prooidier, gevaarlijk. Daarom willen 
ze dit het liefste direct oplossen. Als emoties onderdrukt worden, 
dan sta je als mens niet sterk in je schoenen. Een paard zegt: kom 
maar op met die emoties, dan kan het eruit en dan kunnen wij weer 
veilig samen verder. Voor het paard mag het er allemaal zijn. Die 
vindt daar niks van en dat voelen mensen.’

‘Een van de belangrijkste dingen die ik geleerd 
heb, is dat paarden niet oordelen. Dat alles 
gewoon is zoals het is’

M: ‘Bekleedt het paard meerdere functies? Zoals troost geven, maar 
ook aan jou laten zien wat iemand nodig heeft?’

D: ‘Ja absoluut, paarden werken op drie manieren met mij. Er is het 
gedrag van het paard. Zoals hij tegen jou aan duwde, dat is echt het 
fysieke. Twee: het paard kan de healer zijn, doordat hij zo liefdevol 
in het hier en nu is en alles er mag zijn. En als derde heeft een 
paard ook nog een heel hoog bewustzijn, waardoor het paard gaat 
meedenken in wat iemand nodig heeft.’

M: ‘Toen we bij Dancer gingen staan, vroeg jij me of ik wilde landen 
in mijn lichaam, ik deed mijn ogen dicht. Kijk jij dan al meteen naar 
het paard om te zien wat daar gebeurt?’

D: ‘Ja direct. Ik zie dingen gebeuren, waarvan ik er ook een aantal 
benoem. Dancer ging vrij snel heel dicht bij je staan en tunede 
meteen in op je hart. Ik zag dat dat jou raakte. Dan begint het proces 
te stromen. Energetisch ontstaat de verbinding al. Het paard blijft 
minuut per minuut reageren op wat er verandert bij jou. Ik registreer 
(hoor, voel, zie) dat allemaal maar zal niet alles hardop noemen om 
jou niet uit je proces te halen.’

M: ‘Weet jij van alles wat een paard doet wat het betekent?

D: ‘Ik kan heel veel plaatsen en duiden, maar niet alles. Ik benoem 
wat het paard doet vanuit zijn natuurlijke gedrag en dan zie ik wat 
dat bij jou teweeg brengt. Zoals hij begon met voedsel zoeken, dan 
vraag ik wat ‘voeding’ voor jou betekent en dan gebeurt er wat.’

M: ‘Dus het is geen toeval dat het paard dat doet?’

D: ‘Nee niks van wat hij doet is toeval. Dat is iets wat ik misschien 15 
jaar geleden nog had kunnen denken, maar inmiddels heb ik zoveel 
ervaring dat ik weet dat het niet zomaar is. Kijk, ik zie het ook wel 
als een paard eigen gedrag vertoont. Als een paard de hele dag niet 
heeft gegeten en hij gaat op zoek naar voedsel is dat puur omdat hij 
honger heeft. Of als hij last van vliegen heeft en slaat met zijn been, 
dan is dat omdat het jeukt. Dat Dancer met zijn hoofd tegen jou aan 
ging schuren was geen toeval en ook niet omdat hij last van vliegen 
had. Paarden doen dat in de natuur om elkaar in beweging te krijgen. 
Maar het interessante voor mij is: hoe reageer jij daarop? Het is de 
reactie van degene die wordt gecoacht waar ik mee verder ga. Ik wil 
die niet invullen of sturen in het proces.’

M: ‘Dus je kunt niet zeggen, het paard doet zus dus dat betekent dit, 
of het paard doet zo en dat betekent dat?’

D: ‘Nee absoluut niet.. Het is een combinatie van wat het paard doet, 
waarom hij dat vanuit zijn natuurlijke gedrag doet, hoe jij daarop 
reageert en wat dat mij als therapeut zegt. Het is dus ook de eigen 
gevoeligheid van de therapeut om op te merken wat er gebeurt.’
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Deborah Smulders verzorgt rouwtherapie met paarden, 
maar kan en doet nog veel meer. 

Kijk op haar websites voor meer informatie.

www.beandbecome.nl | www.doorhetlevengegeven.nl.

Be & Become

I N F O R M A T I E

M: ‘Doe je altijd één sessie?’

D: Nee ik doe eigenlijk altijd meerdere sessies, meestal tussen de 
vijf en vijftien. Eerst hebben we een intake en op basis daarvan kijk 
0ik naar wat iemand nodig heeft. Als het om rouw en verlies gaat, 
leg ik vaak eerst dingen uit over emoties. Wat zijn emoties? Waarom 
zijn ze goed? Wat is de functie van emoties? Daar ontstaat al een 
soort openheid en maak je al een start met het uiten ervan. Daarna 
kunnen we kijken naar emoties op specifieke thema’s. En natuurlijk 
het rouwproces. Onverwacht verlies, gestapelde rouw of wat er ook 
speelt.’

M: ‘Kun je ook met andere dieren aan rouwtherapie doen?’

D: ‘Dat denk ik wel, maar paarden zijn er uitermate geschikt voor, 
omdat ze nog zo dicht bij hun oorsprong zitten. Hun DNA is in 65 
miljoen jaar niet veranderd. Als je een paard los zou laten in de 
natuur, dan redt ie zich gewoon, mits hij dan genoeg ruimte en 
omgeving heeft. Een paard is nog heel puur. Natuurlijk heeft hij ook 
aangeleerd gedrag, maar dat verschil zie je wel als je een paard 
goed kent.

Honden zijn bijvoorbeeld veel meer geconditioneerd dan paarden. Je 
kunt met een hond wel goed werken op het gebied van leiderschap 
en ook een hond kan veel troost bieden, maar ze reageren minder 
duidelijk op mensen dan een paard doet. Wat ook meetelt, is dat 
paarden hele grote dieren zijn, waaraan je de reactie heel goed kunt 
zien. Veel mensen vinden het daarom toch wel spannend om bij ze 
in de buurt te komen. Daarom gaan mensen vaak automatisch terug 
naar hun overlevingsstrategieën en laten ze hun aangeleerde gedrag 
sneller los. Er wordt wel gezegd dat dolfijnen en olifanten ook in 
deze lijn kunnen werken, maar dat is wat lastiger dan een paard.

Paarden zijn prooidieren, alles in hun gedrag staat in het teken van 
overleven. Het paard kán wel solitair leven. Daarin zit ook meteen de 
gelijkenis met de mens, maar daar worden ze niet persé heel happy 
van. Ze redden het prima alleen, maar samen zijn ze sterker. Hun 
overlevingskansen zijn groter in een groep. 

Paarden hebben ook een heel duidelijke sociale hiërarchie in een 
kudde. Altijd een leidende merrie en een leidende hengst, hun beider 
taken is om ervoor te zorgen dat de groep veilig is. Ze stemmen 
heel sterk af op hun omgeving, en zijn dus erg ontwikkeld in het 
oppikken van non-verbale signalen. Dat zijn mensen van oorsprong 
ook, maar wij hebben de neiging om de nadruk te leggen op het 
verbale. Wij hebben een cultuur waarin we heel goed zijn geworden 
in ons gevoel opzij  schuiven, om dat minder belangrijk te vinden. 
Maar dat non-verbale emotionele stuk is het grootste deel van onze 
communicatie. Paarden hinniken natuurlijk wel als ze elkaar niet zien, 
maar het grootste deel gaat non-verbaal en daar luisteren ze acuut 
naar. Dat moest ook, anders was hun kans op overleving niet erg 
groot. In dat reageren op dat non-verbale, daarin maakt het voor een 
paard niet zoveel uit of dat een ander paard, dier of een mens is.

Wat zij eigenlijk doen is voelen: is deze persoon veilig voor mij, of 
niet. En wat heeft hij/zij nodig om weer sterker te worden, daar 
reageren ze op. Als jij niet voor mij kan zorgen, ga ik voor jou zorgen 
is zijn instinct. Want als kudde zijn we net zo sterk als de zwakste 
schakel.

Een van de belangrijkste dingen die ik geleerd heb, is dat paarden 
niet oordelen. Dat alles gewoon is zoals het is. Wat vandaag zo is, 
kan morgen weer helemaal anders zijn. Zelfs over vijf minuten kan 
het weer anders zijn.

Wat ik wel heel belangrijk vind in het werken met paarden is dat, 
als het om rouw en verlies gaat, mensen zich wel echt realiseren 
dat je veel met gevoel, emotie en vaak ook trauma bezig bent en 
dat de therapeut wel écht moeten weten waar hij of zij mee bezig 
is. Een paard kan zo veel losmaken, daar hoort ook een goede 
therapeut bij die weet hoe je omgaat met datgene wat is los 
gemaakt. Emoties tonen is geen doel op zich, het is onderdeel van 
een proces. Daar horen vragen bij waarvan de therapeut weet hoe 
hij ze stelt en waarom. Dat is niet iets wat je zomaar ‘uit de lucht 
grijp of het voeren van een gesprek op gevoel’. Dus: Zou je graag aan 
rouwtherapie met paarden beginnen, zoek een goede therapeut, dat 
is voor je eigen proces echt belangrijk!’

‘Paarden zijn prooidieren, 
alles wat zij doen in hun gedrag 
staat in het teken van overleven’


