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Trauma en PTSS 
 

 

PTSS staat voor Post Traumatische Stress Stoornis. Maar dat wist je waarschijnlijk al. 

Trauma en PTSS ontstaan door (heftige) ervaringen die door je hoofd blijven spoken en waar je 

spanning en stress van krijgt. Maar daar hoeven we je waarschijnlijk ook niks over te vertellen.  

 

Belangrijker is de vraag; ,,Hoe leer ik er mee omgaan?’’ Of liever nog: ,,Hoe kom ik er van af?’’ 

 

Traditionele zorg 

In de traditionele zorg krijg je begeleiding van een psycholoog of psychiater, eventueel in 

combinatie met medicijnen. Waar deze begeleiding voornamelijk op gericht is, is op het bespreken 

van wat er gebeurd is, in de hoop en verwachting dat de klachten verminderen of weg gaan. 

Medicijnen zorgen ervoor dat de klachten onderdrukt worden. Maar daarmee weggaan, doen ze 

niet. Oftewel, de gewenste resultaten blijven uit, met aanhoudende en terugkerende klachten tot 

gevolg. 

 

Wat is er nodig? 

Wat er nodig is, is dat je leert om de stroom aan gedachten in je hoofd te verminderen en de 

aanwezige spanning in je lichaam los te laten. De reden dat dit zo moeilijk lijkt, komt omdat we in 

onze maatschappij gewend zijn om vooral rationeel te denken en te reageren. Daar kan je 

omgeving ook nog een schepje bovenop doen, door erop te hameren dat je je niet moet aanstellen 

en vooral moet volhouden. Ondertussen vreet je jezelf van binnen op. 

 

Wat helpt wel?  

Dieren! Wie kent niet de invloed van hulphonden op mensen met trauma’s, epilepsie en handicaps? 

Daarnaast wordt de invloed van paarden op mensen steeds bekender en raakt het meer 

geaccepteerd. Dit wordt ook wel paardencoaching genoemd. Dieren hebben geen oordeel en 

reageren altijd heel puur. Ook lijken ze zich direct te verbinden met mensen. En doordat dieren 

niet zo ‘moeilijk denken’ als mensen doen, kunnen we eigenlijk heel veel van ze leren. 

 

Paardencoaching 

Paardencoaching is het inzetten van paarden als hulpmiddel voor mensen.  

Paarden zijn vluchtdieren en zijn voor hun eigen veiligheid afhankelijk van een gezonde kudde. Het 

mooie is dat ze geen onderscheid maken of die kuddegenoot een paard is of een mens. Paarden 

zijn constant bezig met het screenen van hun omgeving op mogelijk gevaar. Maar om goed te 

kunnen vluchten, willen ze ook van hun kuddegenoten weten hoe die in hun vel steken. Als een 

paard koliek (buikkramp) heeft, is die niet goed in staat om te vluchten. En dus loopt de hele 

kudde gevaar. Paarden zullen dan elkaar proberen te helpen en geven dit ‘manke kuddelid’ extra 

bescherming of een aanmoediging om in beweging te komen. Ze nemen van elkaar spanning over 

en laten dit direct los. Zodoende wordt de rust en veiligheid in de kudde hersteld. 

 

Mensen dragen vaak spanning met zich mee. Die spanning wordt vooral veroorzaakt door 

ervaringen met bijbehorende emoties die nog niet losgelaten zijn. Dat zit dus nog ergens vast in 

het lichaam. En behalve in het lichaam, ook in het hoofd, want lichaam en hoofd zijn met elkaar 

verbonden. In de ogen van een paard zijn mensen dus vaak kuddegenoten met (enorme) koliek. 

En dat paard denkt dan vanuit zijn kuddegevoel: ,,Werk aan de winkel!” 
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Wat doet paardencoaching? 

Paardencoaching zorgt ervoor dat je ratio en gevoel opnieuw met elkaar in verbinding worden 

gebracht, waardoor je bij onverwerkte ervaringen en emoties komt. Dit is best confronterend en 

kan als heftig worden ervaren. Tegelijkertijd helpt het paard je ook om de emoties te doorstaan; 

het geeft je ondersteuning, bescherming en waar nodig een zetje in de rug.  

 

Wij begeleiden veel mensen met trauma’s door diverse oorzaken en altijd zeggen de deelnemers 

achteraf: ,,Had ik dat maar eerder gedaan, want nu is de last draaglijk geworden en kan ik weer 

verder met mijn leven!” En wij zeggen altijd maar: ,,Het blijven lopen met de (enorme) last is vele 

malen zwaarder dan het loslaten ervan…” 

 

Voor wie? 

Voor mensen die te maken hebben met psychische belemmeringen door trauma’s en (als gevolg 

daarvan) lichamelijke klachten.  

Ook partners en andere gezinsleden die ‘last’ hebben van de traumaverschijnselen van hun 

huisgenoot, kunnen zich aanmelden.  

 

Wat en waar? 

Wij geven individuele sessies paardencoaching, workshops in groepjes van maximaal 6 personen 

en op maat gemaakte trajecten. 

 

Onze thuislocatie voor het werken met de paarden is in Barneveld. Maar wij komen ook op locaties 

in het hele land die aan onze wensen voldoen voor wat betreft privacy, comfort en kwaliteit. 

 

Opgeven 

Wil je je aanmelden voor een sessie paardencoaching, workshop of traject, stuur dan een mail aan 

info@caprillicoaching.nl.  

 

Caprilli Coaching & Training 

Caprilli Coaching & Training is gespecialiseerd 

in bewustwordingsprocessen van mensen en 

zet daarbij paarden in als hulpmiddel.  

 

Wij bieden opleidingen, trainingen, workshops, 

persoonlijke- en teamcoaching aan en zijn in 

het bezit van het Blik op Werk Keurmerk. 

 

Contactgegevens 

Caprilli Coaching & Training 

Sylvia Bosveld & Paul Tonino 

Ruitenbeekweg 127, 3771 SK Barneveld 

T: 06-29 36 21 20 

E: info@caprillicoaching.nl  

W: www.caprillicoaching.nl  
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