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Joke Koeckhoven is jeugdzorgwerker en 

equine assisted (kinder)coach. Ze biedt  

Equi-EMDR aan in samen werking met een 

erkende EMDR-practitioner én paarden.  

Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing (EMDR) is een therapie voor 

kinderen en volwassenen die last blijven 

houden van de gevolgen van een schokkende 

ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld, 

mishandeling of verwaarlozing. Bij Equi-EMDR 

helpen de paarden mee.

Waarom EMDR met een paard?
• Het paard gaat als co-therapeut mee in het proces 

van de cliënt die het daardoor niet alleen hoeft te 
doen. Dat wordt als zeer steunend ervaren en het 
vergemakkelijkt het therapeutisch proces, waardoor 
er eerder bij diepere lagen gekomen kan worden.

• Het aanraken van het paard of het rijden op het 
paard kalmeert het zenuwstelsel. 

• Het paard zorgt ervoor dat de cliënt gemakkelijker 
in het hier en nu blijft. De cliënt raakt minder snel 
overspoeld door de dingen die pijn doen en kan 
naar het verleden kijken zonder daar weer te zijn. 

• Het paard is een spiegel en zorgt ervoor dat wat de 
cliënt voelt opgemerkt wordt en aandacht krijgt, ook 
als die het zelf nog onvoldoende opmerkt. 
Soms heeft de cliënt er zoveel over nagedacht dat 
die niet meer in contact kan komen met wat hij of 
zij eigenlijk voelt, ook hierbij kunnen de paarden 
helpen.

• De lichaamswarmte van het paard en het in 
beweging komen met het paard hebben een 
gunstige werking op de hersenen en zorgen ervoor 
dat het hormoon oxytocine wordt aangemaakt. 
Dit hormoon maakt de cliënt meer ontspannen en 
zelfverzekerd.  
Dit draagt bij aan het activeren van het leer-
vermogen en verwerken van traumatische 
gebeurtenissen. 

• De verbinding met het paard en het gedragen 
worden door het paard kan ook ondersteuning 
bieden bij hechtingsproblematiek.

• Equi-EMDR is uitermate geschikt bij de verwerking 
van complex trauma: de paarden leren de cliënt 
dat hij/zij niet altijd gespannen hoeft te zijn om toch 
adequaat op de situatie te kunnen reageren. 

Out of the box behandelen van trauma

EMDR met een paard

Equi-EMDR is een out of the box manier voor het 
behandelen van trauma. Veel kinderen hebben 
moeite met een ‘therapiekamer’ of het moeten 
praten. Vaak is de menselijke relatie al ingewikkeld 
genoeg. De mensen die je hadden moeten 
beschermen hebben dat niet kunnen doen of 
je zelfs pijn gedaan. Er wordt soms gezegd dat 
deze kinderen niet ontvankelijk zijn voor therapie. 
Aandacht voor de context is hierbij erg belangrijk. 

Een veilige omgeving 
Bij Equi-EMDR maken we gebruik van het paard en 
de natuur en creëren daarmee een veilige (behandel) 
omgeving. We werken bij voorkeur met het hele 
systeem: ouders, opvoeders, jongeren en kinderen, 
hierna cliënten genoemd.
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• Het paard helpt het verkenningssysteem van 
cliënten te prikkelen, zodat ze nieuwsgierig 
worden naar ‘handelingstendenties’ die 
in het huidige moment naar voren komen. 
Cliënten lopen niet vast in hun traumatische 
overtuigingen, maar onderzoeken wat er 
gebeurt, ze observeren hun innerlijke ervaring.

• Paarden oordelen en veroordelen niet, ze 
hebben geen woorden nodig, zijn vrij van 
intenties en geven eerlijke en vriendelijke 

Max
Max (niet zijn eigen naam) is een 10-jarige 
geadopteerde jongen. Hij is gepest en er zijn veel 
dingen gebeurd in zijn leven waar hij nog erg boos 
over is. 

Cowboystyle
Omdat de boosheid nog erg aanwezig blijft in zijn 
lijf hebben we ervoor gekozen om het Woede, Wrok 
en Wraak protocol Cowboystyle in te zetten.
We gaan de oude boosheid samen met hem 
opruimen. Allereerst laten we hem vertellen over de 
personen die hem pijn hebben gedaan en die hem 
weer boos maken als hij eraan denkt. 

Max voelt de spanning in zijn lijf oplopen. Zijn 
spieren raken weer gespannen. 

Tomaten of rotte eieren
Vervolgens zetten we de personen die zijn leven 
‘verziekt’ hebben neer in de vorm van pionnen. 
Daarop zetten we dan nog de ‘hoofden’, die hij zelf 
mag kiezen van materialen die in de doos zitten. Als 
het klaar staat creëren we de sfeer van het Wilde 
Westen met onder andere cowboymuziek. Te paard 
rijdt hij alvast een rondje door de wei. 

Als hij de boosheid weer voelt en scherp ziet wie 
hem zo naar hebben behandeld, rijden we langs de 
pionnen. Hij mag bedenken wat hij met ze wil doen 
en bijvoorbeeld tomaten of rotte eieren naar ze 
gooien, maar ze ook ‘afknallen’. 

De eerste keer dat hij raak gooide was een 
mooie ontlading voor hem. Door het paard bleef 
hij voldoende in het hier en nu. Hij raakte niet 
overspoeld en kon goed bij de boosheid blijven. 

Rust in zijn lijf
Hij heeft meerdere keren de pionnen omgegooid. 
Er kwam steeds meer rust in zijn lijf. Uiteindelijk gaf 
hij zelf aan dat hij het raar vond, want hij voelde 
geen boosheid meer, alleen maar een trots gevoel. 

Samen hebben we nog doorgepraat over dat trotse 
gevoel, wat dat met hem doet en waar hij dat voelt 
in zijn lijf. We hebben de sessie afgesloten met een 
ontspanningsoefening.

Hij voelde geen 
boosheid meer, 

alleen maar een 
trots gevoel
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feedback. Op deze manier leert de cliënt 
tijdens een sessie direct wat wel en niet werkt 
in de samenwerking. 

• Door de zachte (paarden)wijze van 
confronteren kan de cliënt op een veilige en 
gelijkwaardige manier leren door te zijn, te 
doen en te ervaren.

Alle oefeningen, zowel op als naast het paard, 
worden in verbinding gebracht met praktijk- 
of persoonlijke situatie(s) van de cliënt. Op 
deze manier kan de cliënt het geleerde direct 
toepassen en integreren in zijn/haar leven.

Bij deze vorm van therapie komen alle drie 
de psychologische basisbehoeften die tot 
aantoonbaar herstel leiden, aan bod: 
1 ontmoeten van de ander (verbondenheid);
2 opdoen van leerervaringen (competentie);
3 leren nemen van eigen beslissingen 

(autonomie). 

Let op!
Ga het praktijkvoorbeeld in dit artikel niet nadoen 
als je geen kennis en ervaring hebt met het 
genoemde of andere EMDR-protocollen. 
Bij traumabehandeling en de toepassing van 
exposure en EMDR is het belangrijk dat de 
therapeut gekwalificeerd is. Erkende EMDR-
therapeuten zijn aangesloten bij de Vereniging 
EMDR Nederland en hebben een deugdelijke 
opleiding (universitaire masteropleiding 
tot psycholoog, pedagoog, geeste lijk 
gezondheidskundige, arts, of verpleegkundig 
specialist met specialisatie ggz) met aanvullend 
een erkende EMDR-opleiding.
Door onprofessioneel en onzorgvuldig aan de 
gang te gaan met trauma, exposuretherapie en 
EMDR kun je veel los- en kapotmaken!  n

Indicaties voor Equi-EMDR:
• Kinderen met complex trauma en risico op 

dissociatie. 
• Trauma en hechtingsproblematiek waarbij het 

vooral gaat om wat er had moeten zijn, maar 
er niet was (denk aan sociaal-emotionele 
verwaarlozing).

• Wanneer de context van reguliere therapie 
(therapiekamer) niet aansluit of de relatie (met 
de therapeut) aangaan al te ingewikkeld is. 

• Kinderen die afgesloten zijn van hun gevoel 
en uit contact met hun lijf.

• Kinderen met emotieregulatieproblemen.

Joke Koeckhoven geeft samen met Dieuwke 
van Klink en Tamarinde Brouwers (erkend 
EMDR-practitioner) Equi-EMDR. Door deze 
samenwerking wordt een goed en veilig 
behandelklimaat gewaarborgd. Neem een kijkje 
op haar website: www.puurmetpaard.nl

Doelen die aan bod kunnen komen:
• Het verwerken van traumatische 

gebeurtenissen.
• Herkennen van triggers die het zenuwstelsel 

ontregelen.
• Grenzen herkennen en aangeven.
• In contact komen met gevoelens en lijfelijke 

sensaties.
• Leren reguleren van emoties.
• Opdoen van zelfvertrouwen.

http://www.puurmetpaard.nl



