
Twee Soorten MHW Instrumenten 

Een overzicht 

De Medicine Horse Way opleiding leert je een verscheidenheid aan zowel laagdrempelige als meer 
gevorderde oefeningen in te zetten om je cliënten “levensvaardigheden” bij te brengen.  De 
hulpmiddelen omvatten didactisch materiaal, oefeningen met en zonder paarden die het doel 
hebben om vaardigheden te vergroten of om een meer bespiegelend (reflectief) effect te hebben.  

We onderscheiden daarom 2 soorten oefeningen in onze aanpak voor Ervaringsgericht Leren met 
Paarden: Vaardigheidsvergrotende oefeningen en Reflectieve oefeningen.  

Deze hebben ieder een verschillend protocol voor het faciliteren en verwerken. 

 

Vaardigheidsoefeningen (“Skillbuilding”)   

Dit zijn activiteiten die erop gericht zijn de cliënt vaardigheden aan te leren om een specifieke taak 
te volbrengen of een specifieke uitdaging te overwinnen. Hoe vaardiger een cliënt hierin wordt, 
hoe verder deze kan vorderen in het proces van emotionele genezing, en hoe sneller hij/zij de 
huidige levensuitdagingen kan ontgroeien.  

Sommige vaardigheden, zoals het stellen van fysieke grenzen met paarden, zijn essentieel voor 
cliënten om vooraleerst onder de knie te krijgen, om een veilige ervaring met paarden te kunnen 
hebben.   

Bij het begeleiden van de cliënt in deze activiteiten is het daarom essentieel dat je als begeleider de 
aandacht gericht houdt op het begeleiden van het leerproces.  Specifieke richtlijnen voor het 
begeleiden van specifieke oefeningen worden gegeven in de scripts van deze oefeningen.  

Emoties kunnen, en zullen, opkomen, tijdens deze activiteiten, en het zal zeker nodig zijn daar 
enige aandacht aan te besteden. Het doel van de oefening is echter niet om alleen inzicht te krijgen 
in “het verhaal achter de pijn”, en ook niet om daar heel diep op in te gaan. De rol van de 
begeleider is er hier op gericht om zoveel mogelijk de aandacht terug te brengen op het leren van 
de beoogde vaardigheid. Dit wordt gemakkelijker door vanaf het begin duidelijk te maken dat het 
een activiteit is die het doel heeft om vaardigheden te vergroten en dat je de client bij verschillende 
stappen zult coachen. Als je tijdens de ervaring even bij de cliënt wilt checken hoe het gaat, richt je 
dan heel specifiek op het doel van hun acties door bijv. te vragen: Wat is je plan?, of: Wat probeer 
je te bereiken?, of: Wat is je doel op dit moment?.  

Probeer de vraag "Wat gebeurt er voor jou?" hier te vermijden! Deze nodigt de cliënt namelijk uit 
tot een diepere reflectieve verwerking - zie verderop. Dit maakt het moeilijker terug te sturen naar 
het leerdoel van de oefening.   

Om de cliënt te helpen bij de verwerking van het geleerde na de ervaring, stellen we de volgende 
vragen:   

1. Wat ging er goed voor je? Wat was succesvol? 

2. Wat was de uitdaging die je overwon?  

3. Waar zou je nog mee willen experimenteren? Of. Wat zou je willen verfijnen? Een 
aanvullende vraag kan zijn: Hoe zou je dat kunnen aanpakken? 

4. Wat heb je geleerd over ... [het onderwerp van de oefening, bijvoorbeeld Grenzen en 
Energievelden, of het krachtwoord dat bij de oefening hoort]. 



Als vraag 3 zou je ook kunnen vragen "Wat zou je anders doen?/Is er iets dat je anders zou doen?" 
maar het is belangrijk goed in te schatten of dit een handige vraag is om te stellen. Het kan de cliënt 
namelijk direct de indruk geven dat JIJ vindt dat ze iets anders moeten doen.  

De volgorde en focus van deze vragen is heel belangrijk omdat onze hersenen van nature ingesteld 
zijn om zich acuter te concentreren op negatieve ervaringen. In de natuur moeten we immers leren 
“fouten” te voorkomen om te overleven. Daarom is het overlevingsinstinct geneigd het 
beantwoorden over te nemen, en zal je cliënt gaan praten over alles wat “fout” ging tijdens de 
oefening. Dit is niet wenselijk, het brengt de persoon heel snel in zijn Valse Zelf waardoor de kans 
is dat ze vergeten wat er allemaal wél goed ging. Als facilitator zul je de focus van de cliënt dus 
soms verschillende malen moeten terugsturen naar wat goed ging in plaats van te blijven 
benoemen wat NIET goed ging!  

Alle paardenactiviteiten voor het opbouwen van vaardigheden vereisen een inleiding en theorie, 
een demonstratie van mens tot mens waarbij de cliënt kan oefenen, een demonstratie door de 
instructeur met een paard, dan een bodyscan van de cliënt, gevolgd door de oefening met het 
paard. (De oefening Onderzoek Energievelden vereist alleen een verkorte bodyscan tenzij deze 
aangeeft dat de client erg hoog in een bepaalde spanning zit, dan moet er wel even een volle body 
scan volgen). 

 

Reflectieve (Bespiegelende) activiteiten  

Deze zijn bedoeld om de cliënten de tijd en interactieve ruimte met het paard te geven, om hun 
mogelijkheden, of specifieke hartenwensen, te verkennen. Tijdens en na de ervaring kunnen ze 
reflecteren op emotionele blokkades en beperkende overtuigingen die daarmee te maken hebben, 
en ze verwerken, waardoor ze zich meer bewust worden van hun authentieke zelf.  

Je focus als begeleider ligt op het bieden van een veilige ruimte om het emotionele proces aan te 
gaan. Tijdens deze activiteiten beperk je als begeleider je inbreng tot een minimum. De algemene 
regel is dat je geen commentaar geeft, tenzij de deelnemer jou een vraag stelt of je echt merkt dat ze 
vastzitten. Zelfs dan is het beter om vragen te stellen in plaats van inbreng te geven (omdat je dan 
al gauw gaat invullen voor de client). De beste manier om te voorkomen dat je veronderstellingen 
maakt over het proces van clienten, is hen te vragen: "Wat is er aan de hand/Wat gebeurt er?"  

Je kunt ze terugleiden naar de informatie van hun bodyscan, of ze helpen zoeken naar de 
informatie achter een emotie. Geef ze geen informatie waar ze niet om vragen en interpreteer de 
acties van het paard niet voor hen.  Als ze jou vragen wat het betekent als het paard aan hun tenen 
snuffelt, kun dit beantwoorden met een wedervraag: hoe dat voelde, wat het voor hen betekent, of 
sluit het aan bij iets dat in hun bodyscan naar voren kwam? 

Om de cliënt te helpen bij het verwerken na de ervaring, vragen we:   

Zou je nu iets willen delen? Of wil je liever wat tijd nemen om na te denken en te op te schrijven 
over je ervaring?  

De deelnemer mag alles delen wat hij over de hele ervaring wil vertellen.  Of ze kunnen ervoor 
kiezen wat tijd te nemen om te schrijven, of wat observaties van jou te horen.  

Let op: of je jouw observaties al dan niet met de client moet delen, zelfs als ze er om vragen, hangt 
af van het gebruik van de "Drie Keer Regel!" Voordat je uit jezelf observaties deelt, vraag je altijd 
eerst of de cliënt ze wil horen. Als je besluit commentaar te geven op de ervaring van een cliënt 
mag je alleen je eigen emoties en/of ervaringen delen. (Dus bijv.: "Toen het paard wegliep kwam er 
een beetje verdriet bij me op. Ik had de associatie met verlaten worden.”) Als coach moet je heel 
voorzichtig zijn om de ervaring van de deelnemer niet te interpreteren of te evalueren. (Dus NIET: 



"Ik vond het heel verdrietig toen het paard wegliep en jou in de steek liet"). DIT IS VAAK 
MOEILIJKER DAN HET LIJKT… het is een ‘spier’ die je moet trainen als je echt een goede coach wilt 
worden.  

Sommige oefeningen vereisen meer aanwijzingen over hoe ze te begeleiden, die in het specifieke 
script vermeld worden.  

Raadpleeg ook de documenten in Tab 25 over de kunst van het faciliteren en de best practice 
richtlijnen voor een MHW Instructeur. 

Ontwikkeld door Carol Roush, aangepast voor de Nederlandse MHW Level 1 door Josselien Janssens 


