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Conrad, jij ook altijd met je grote mond. Zoals eerder
beloofd zou het laatste deel van mijn drieluik ‘Trauma
training’ gaan over een pony met een kindertrauma.
We hebben het beste, nou ja het beste, het meeste uitdagende tot het laatst bewaard. Als je ziet wat je met
clickertraining in twee uur kunt bereiken bij dit soort
trauma’s, dan hoef ik je niet te vertellen hoeveel je bij
‘normale’ trauma’s kunt bereiken. Het mooie is dat mijn
trainingsplan voor 95% uit dezelfde stappen bestaat.

In dit laatse deel gaat clickercoach Conrad van Pruijssen aan de slag met
Elvis, een pony met een trauma voor kinderen. Elvis valt iedereen aan die
te snel, teveel van hem vraagt. Lukt het Conrad om de kleine boze Elvis te
helpen met zijn probleem? Ook al is Elvis niet groot, voor Conrad is dit
de grootste uitdaging tot nu toe.

Ik zal daar dit artikel mee eindigen zodat ook jij met elk
trauma zelf aan de slag kunt. Om zoveel mogelijk mensen met paarden met soortgelijke of andere trauma’s te
helpen, kun je de gehele training gratis online bekijken.
De video’s zijn niet bewerkt of geknipt want je hebt niets

deren, maar van iedereen die te snel, te veel van hem

aan perfecte filmpjes, je leert namelijk het meeste als je

vraagt. De belangrijkste vraag is de laatste vraag: “Katja,

ziet hoe ik zaken oplos als het anders gaat dan gepland.

met welk resultaat zou je blij zijn?” Katja: “Als Elvis rustig
en veilig is als je iets met hem wilt doen.”

Wat is het trauma?
Natuurlijk hadden we al gemaild en is het paard van Katja

Sessie 1: Kennismaken met Elvis

uitgekozen tijdens de Facebook poll, om te bepalen welke

De eerste sessie is niets meer dan even kennismaken

trauma’s de lezers van Level Up graag opgelost willen

met Elvis. Het voordeel is dat Elvis al bekend is met

hebben. Daar had Katja al een beschrijving gegeven van

clickertraining, dus het aanleren van het ‘click’ geluid of

het probleem: problemen met kinderen die iets willen

‘Ex’ is niet nodig. Ik begin de eerste paar sessies altijd

doen met Elvis. Toch is het belangrijk om altijd te begin-

veilig achter een hek of afscheiding ongeacht het paard,

nen met een soort van probleemanalyse om te achterha-

zijn ervaring of zijn gedrag. Elvis is nog wat afwachtend

len wat er aan de hand is, in welke situaties het trauma

dus om hem naar mij toe te krijgen om een handtarget

zich voordoet, wanneer wel of wanneer niet, om te kijken

te kunnen vragen zorg ik eerst dat hij naar mij toe komt

of je misschien kunt achterhalen waar het vandaan komt.

lopen. Dit doe ik door voor elk gedrag wat ervoor kan

Wat ik heel vaak zie is dat mensen niet weten waar het

zorgen dat hij naar mij toe komt lopen. Hierbij helpt ons

vandaan komt of dat er heel lang geleden iets gebeurd

principe ‘click is voor wat je krijgt en dan voor wat je

is. Het bijzondere is vaak dat het dan maar eenmalig of

wilt’. Als Elvis naar mij kijkt, dan click ik en gooi ik de

kortstondig gebeurd is, maar dat het gedrag, de angst of

beloning vlak voor zijn neus, op zo’n afstand dat hij nog

het proberen te vermijden van een handeling heel lang

niet hoeft te bewegen om het op te eten. De volgende

blijft hangen.

stap is om, als hij naar me kijkt, dan weer te clicken en
de beloning iets voor Elvis te gooien zodat hij een stap

Katja heeft Elvis een jaar of 3-4 geleden gekregen en
toen werd erbij verteld dat hij van een druk kind geweest
was en dat hij heel snel heel boos werd. Je weet dan dus
al dat het trauma er al heel lang is. Katja geeft aan dat
het bij haar nu wel aardig gaat, maar ook bij haar bijt hij
af en toe en valt hij af en toe ook aan. In het geval van
Elvis is het probleem niet alleen het aanvallen van kin-
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in mijn richting moet maken om de beloning op te eten.

zie je Elvis vaak van mij wegkijken, terwijl ik juist wil

Sessie 4: Succesvol een stapje terug

Hiermee plant ik een zaadje voor de volgende vraag die

dat hij mijn hand aanraakt. Ik haal dan de vraag weg,

In deze sessie ga ik bewust weer buiten de ruimte staan,

ik ga stellen, naar mij toe komen lopen. Ik steek weer

ik wacht heel even tot hij weer een beetje naar mij gaat

waardoor hij weer naar mij kan komen en ik het voor

mijn hand uit, als target waarbij ik weer ‘hier’ roep. Als

kijken, of op zijn minst recht staat, voor ik de vraag

mezelf veilig houd. Ik ga ook qua vragen stellen een

hij dan een stapje dichterbij mij komt dan click ik weer

opnieuw stel. Hierbij maak ik gebruik van het principe

stapje terug doen door hele eenvoudige vragen te stellen,

en gooi ik de beloning 50 cm voor zijn neus op de grond,

‘zet je paard en jezelf op voor succes’, door goed na te

waar hij handig en snel op kan antwoorden. Dit doe ik

waardoor hij dus weer twee stapjes naar mij toe komt.

denken over wanneer en hoe je de vraag stelt. In de

door mijn handtarget heel dicht bij zijn neus te houden,

Hierbij maken we dus gebruik van een ander principe

nabespreking geeft Katja aan dat ze ook geen stress of

waardoor hij niet heel veel moeite hoeft te doen. Later

‘Click for action, feed for position’, wat zoveel betekent

frustratie zag bij Elvis. De oren die een heel klein beetje

in de sessie stel ik pas de vraag als hij al naar mij kijkt,

als ‘click voor het gedrag dat hij laat zien’, in dit geval één

naar achteren gaan lijken meer een soort gewoontege-

waardoor hij alleen maar het juiste antwoord kan geven.

stapje richting mij. Door de beloning zo te geven, in dit

drag dan een echt signaal.

Dit doe ik allemaal om te kijken of ik de frustratie kan

geval te gooien, 50 cm voor zijn neus, voert hij eigenlijk
nog een keer de vorige vraag uit: doe een stapje naar mij

Sessie 3: Onderzoeken waar het trauma zit

toe. Het naar voren lopen om de beloning te pakken is

In de derde sessie zie je heel duidelijk dat ik probeer

ook het gedrag wat ik in de volgende vraag ga stellen.

wat frustratie op te roepen bij Elvis, om te kijken of het

verlagen.

Als je zelf gaat trainen is het juist niet de bedoeling om de frustratie op te roepen, maar
om onder de frustratiegrens te blijven. Ik doe
het elke keer om te laten zien hoe je het
daarna weer kunt oplossen, zodat je daar als
eigenaar van kunt leren. Je wilt namelijk zoveel mogelijk frustratie-loos gedrag ‘vangen’,
waardoor gedrag en frustratie niet meer met
elkaar worden geassocieerd.

trauma waarvoor ik ben gekomen zichtbaar gemaakt
kan worden. Hier was niet heel veel voor nodig. De sessie duurt iets meer dan één minuut. Ik ga met TE veel
intentie beginnen, ik stap met TE veel energie de ruimte

In de nabespreking leg ik nog even uit wat je kunt doen

Sessie 6: Teveel frustratie

in en ik ga daarna met TE veel resultaatgerichtheid naar

als het minder gaat. Je kunt de vragen aanpassen, of je

In deze sessie was ik weer een stukje specifieker in mijn

hem toe. Het resultaat is dat de frustratie heel erg duide-

kunt iets met de omgeving doen. In dit geval heb ik dus

vragen, dus ik wist dat er weer wat frustratie kon komen.

lijk wordt en dat hij zelfs met zijn achterhand al een hele

beide gedaan. Ik heb vragen gesteld die gemakkelijker

Hoe ver je gaat om het echte trauma te zien, is een hele

subtiele schijnaanval plaatst. Ik negeer deze en los het op

waren en ik heb de omgeving aangepast door weer

dunne scheidslijn. Samen bepalen we hoever ik mag

Feed for position zorgt er dus voor dat hij klaarstaat voor

door vlot voor hem te gaan staan om te belonen en daar

achter het lijntje te gaan staan.

gaan. Het echte gedrag, het dreigen met de achterhand,

de volgende vraag en dat zijn voorgaande beweging lijkt

de volgende vraag te stellen. Op de video is het gedrag

op de volgende vraag. In de nabespreking heb ik aange-

goed te zien. In de nabespreking geeft Katja ook aan dat

Sessie 5: Achteruit

wordt, kan ik laten zien hoe je dit kunt oplossen. Nog-

geven dat het helpt als er voldoende ruimte is voor Elvis

als je, net zoals ik, rustig blijft door slim met de situatie

In de vorige sessie heb ik vooral gewerkt aan het verla-

maals, als je dit soort problemen zelf gaat oplossen dan

en dat het helpt als Elvis naar mij komt, in plaats van dat

om te gaan, hij niet boos gaat worden. Dit is natuurlijk

gen van de frustratie, in de hoop dat ik in de vijfde sessie

weet je hoe dit gedrag eruit ziet, en doe je dus alles om

ik naar Elvis ga. Hierbij is het belangrijk dat hij ook leert

veel te moeilijk voor mensen die niet gewend zijn om

weer met hem in de ruimte kon trainen. In deze sessie

juist onder de frustratiegrens te blijven. In deze sessie

om in verbinding te blijven en niet zijn hoofd op de grond

paarden te trainen.

heb ik hem gevraagd om achteruit te lopen. Katja vraagt

heeft Elvis dus het echte gedrag laten zien, door met zijn

te houden of van mij weg te draaien, iets wat hij in het

dit op een andere manier, wat dus betekent dat de kans

achterhand op mij af te komen. Natuurlijk ben ik op tijd

verleden heeft geleerd maar waar ik zelf geen voorstan-

op frustratie weer groter wordt. Op de foto zie je ook

weggegaan, en nee daarmee geef ik hem geen gelijk, en

der van ben.

dat zijn oren weer wat platter naar achteren liggen dan

ja ik respecteer zijn grens omdat ik deze ook bewust had

in de andere sessies. In het begin begreep hij de vraag

opgezocht. In het tweede deel van deze sessie ben ik dus

niet en daarom gebruikte ik weer het ‘feed for position’

gewoon achter het draadje verder gegaan want hij liet wel

Sessie 2: Werken in dezelfde ruimte

hadden we nog niet gezien. En alleen als het getoond

In de tweede sessie stel ik dezelfde vragen als in de eer-

principe, door de beloning zo aan te bieden dat de vraag

ste sessie, met het verschil dat we nu allebei in dezelfde

‘terug’ gemakkelijker wordt. Je ziet dat hij het uiteindelijk

ruimte staan. Je ziet dat het al veel sneller gaat. Elvis

vrij snel oppakt, waarbij ik ook weer bewust het trauma

geeft goed antwoord op de vragen. Er zijn verschillende

aanspreek.

manieren om frustratie bij je paard te lezen. Alleen de

In de nabespreking heb ik verteld dat Elvis zijn mond

oren naar achteren hoeft niet altijd frustratie te beteke-

verder open deed dan nodig om te beloning aan te ne-

nen. Ik kijk vaak naar een combinatie van hele platte

men. Het is dan belangrijk om dit met de juiste energie

oren, ogen die ‘hard’ worden of veel oogwit laten zien,

en positieve instelling op te lossen. Ik ga niet zeggen ‘niet

en lippen die heel strak op elkaar staan. Wil je meer

bijten’, ik zeg ‘zachtjes’ op een rustige en diepe toon.

weten over signalen bij paarden lees dan het boek van

Ik heb ook uitgelegd dat ik in het begin beloonde voor

Rachaël Draaisma ‘Language Signs and Calming Signals

‘niets’. Nou ja, niet niets, ik vroeg achteruit en Elvis be-

of Horses: Recognition and Application’. Ik probeer de

greep het niet, maar hij liep ook niet weg. Ik beloon dus

vragen nog eenvoudig te houden, zodat er geen frustratie

voor het gedrag wat gaat helpen en ook om het principe

kan ontstaan bij Elvis. Als ik een handtarget vraag, dan

‘feed for position’ weer te kunnen gebruiken.
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Uitleg R+ en Pzien dat hij door wilde. Het is dan wel zo dat ik vragen ga

en in 5% kun je zorgen dat je goed met het trauma om

stellen waardoor hij ook weer het gedrag kan laten zien.

kan gaan. Maar in 1 of 2% van de gevallen kun je niet an-

In de nabespreking zei Katja ook dat dit het echte gedrag

ders constateren dan dat het te heftig is, te lang aanwezig

was wat zij bedoelde. Dat hij van alles probeert, het niet

is of onevenredig veel training gaat vragen om het weg

snapt, dan onzeker wordt en daarna boos. In de sessies

te nemen. Helaas behoort Elvis tot de op een na laatste

3 t/m 5 heb ik ook moeilijkere vragen gesteld maar was

categorie. In het geval van Elvis is het dus slim om (eerst)

het nog te handelen. Echter nu vond Elvis de stappen

te zorgen dat Elvis goed met zijn trauma kan omgaan.

dus echt te groot. Ik zie twee vormen van frustratie die

Hier zijn drie manieren voor. Manier 1: je leert het paard

allebei hun eigen energie hebben. Frustratie met woede

om altijd naar je toe te komen, dan kan hij niet dreigen

R+ staat voor ‘positive reinforcement’, in
goed Nederlands ‘positieve bekrachtiging’.
Als er gedrag is wat mij dichterbij het eindresultaat brengt dan voeg ik iets toe (in mijn
geval een beloning) wat ervoor zorgt dat
het gewenste gedrag verstrekt wordt en dus
vaker getoond gaat worden, omdat het paard
begrijpt dat het iets oplevert, iets wat het
paard graag heeft. De ‘+’ staat dus meer voor
‘ik voeg iets toe waardoor het gedrag vaker

energie is ‘ik kan het niet’. Dit liet Elvis nu echt zien en

met zijn achterhand. Manier 2: als iemand Elvis bena-

dan moet je dus gewoon gaan trainen zoals in sessie 1

dert of in zijn paddock komt dan zorg je dat Elvis blijft

en 2, af en toe een uitstapje maken naar hoe het ging in

stilstaan. Manier 3: je leert Elvis om weg te lopen als er

getoond gaat worden’.

sessie 3 t/m 5, en vooral op tijd stoppen. Frustratie met

iemand op hem afkomt. Met één van deze drie manieren

creatie energie is ‘ik wil het kunnen maar ik kan het niet’.

kun je het dus voor mens en paard veilig houden.

P- staat voor ‘negative punishment’, in

Dan kun je gewoon doorgaan met trainen, dan is in de
buurt blijven en liefde geven voldoende.

slecht Nederlands ‘negatief straffen’, waarbij
straffen niet staat voor lijfstraffen. Ik haal
dus iets goeds weg, in ons geval de beloning
of de kans om beloond te worden. Als er dus
gedrag is wat mij niet dichterbij het eindre-

Sessie 7: Wat als je het trauma niet kunt
wegnemen

sultaat brengt dan haal ik iets weg (in mijn
geval een beloning), wat ervoor zorgt dat het
ongewenste gedrag afneemt en dus minder

Voorbespreking van sessie 7. In het geval van Elvis zit het
trauma heel diep. Op basis van de feiten dat hij dit gedrag al 3 à 4 jaar bij Katja vertoont, het daarvoor ook al

vaak getoond gaat worden, omdat het paard
begrijpt dat het niets oplevert, iets wat het

Katja vroeg zich af hoe ze andere mensen kan leren om

aanwezig was, en gebaseerd op de trauma training die ik

Is er dan niet nog meer mogelijk? Ja, er is nog meer

niet te schrikken. Ik denk, en dit leg ik aan het einde nog

heb gedaan en mijn ervaring, denk ik dat het trauma niet

mogelijk, dit hebben we ook besproken. Als het boven-

verder uit, dat het niet handig is om dit anderen te moe-

meer weggaat. In 80% van de gevallen kunnen we een

staande werkt dan zou Katja nog een volgende stap kun-

ten aanleren. Het is beter dat Katja vooral Elvis heel goed

trauma in een paar uur oplossen, bij 10 à 15% kunnen we

nen maken door Elvis te leren om de 7 basisoefeningen

traint.

het wegnemen door een uur of 10 aan trauma training,

van ons grondwerkprogramma uit te voeren, zodat Elvis

De ‘-’ staat dus meer voor ‘ik haal iets weg
waardoor het gedrag minder getoond gaat

precies weet wat er van hem verwacht wordt. Met als

worden’.

paard wel graag heeft.

laatste stap het eerst scholen van andere mensen of
kinderen in de 7 basisoefeningen bij een ander paard,
om deze daarna bij Elvis te vragen. Het voordeel is dat

ik zien hoe je een paard kunt leren om juist niet bij je in

Elvis dan precies weet wat er van hem verwacht wordt,

de buurt te komen. Kijk de gratis online video voor de

en dat de andere mensen precies weten wat zij moeten

complete uitleg.

doen. Maar ik heb wel aangegeven dat dit heel veel tijd
gaat kosten. Het is natuurlijk aan Katja om te kijken hoe-

Bonus materiaal

veel tijd ze kan en wil investeren in Elvis. In sessie 7 laat

In sessie 8, 9 en 10 hebben we nog wat extra zaken getraind die Katja en Elvis gaan helpen. In sessie 8 hebben
we een variant op sessie 7 gedaan. Ik heb uitgelegd hoe
je Elvis kunt leren om weg te lopen als er een kruiwagen
in de paddock komt. Het voordeel hiervan is dat iedereen
veilig de paddock in kan om te mesten, zonder dat Elvis
naar ze toekomt en zou kunnen gaan dreigen. In sessie
9 zie je wat ik doe als Elvis echt de wil toont om samen
met mij te werken, waarbij ik er alles aan doe om te
laten zien dat ik graag met zijn spel mee wil doen, maar
dat we ons dan wel aan de spelregels moeten houden.
In de laatste en 10e sessie geef ik nog wat extra uitleg
over hoe je op een veilige manier met Elvis kunt trainen
als je het toch nog een beetje spannend vindt.
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zijn, maximaal 2 à 3 minuten, waarbij hij weinig tot geen
frustratie en boosheid vertoont. Na deze twee sessies ga
ik wat specifiekere criteria vragen, ben ik wat minder
tevreden met een half antwoord en ga ik in een hoog
tempo wat nieuwe vragen introduceren. Dit doe ik om
het trauma waarvoor ik gevraagd ben op te roepen, zodat
we het daarna kunnen oplossen. In deze sessies zie je
duidelijk dat de frustratie groeit en dat het daarna erg
lastig is om dit weg te nemen, de resultaten zijn erg
wisselend. De beste aanpak bij Elvis is dus om te trainen
op de manier waarmee ik in de eerste twee sessies
begonnen ben. De stap om anderen en zeker kinderen
met hem te laten werken, is veel en veel te groot.

Algemene aanpak voor trauma training.
Ik had nog beloofd om uit te leggen wat de algemene
aanpak is bij trauma training. Ik moet een geheim verklappen: trauma training verschilt maar op één punt van
onze normale manier van trainen: het moet met nog

Nabespreking met Katja
Is het opgelost? Nee, het is niet opgelost. Valt het op te
lossen? Misschien, maar het gaat dan heel veel tijd kosten. Het is aan Katja hoeveel tijd ze erin wil en kan stoppen. Mijn advies is, zorg minimaal dat het voor iedereen
veilig wordt met een van de alternatieve manieren en ga
dan verder met het trainen van de 7 basisoefeningen.
Door Elvis naar je toe te laten komen, de stappen heel

kleinere stappen. Onze normale manier van trainen wordt
beschreven in de 10 trainingsgeboden. Op de pagina waar
je alle video’s vindt heb ik ook een
link geplaatst naar de uitleg van de
trainingsgeboden.
Kijk voor de gratis online video’s op
www.clickercoach.nl/kindertrauma/.

klein te maken, en door het zelf te doen.

Op de vraag ‘ben je tevreden’ gaf Katja het volgende
antwoord: “Het was interessant om te zien dat jij het ook
heel moeilijk vond en dat het echt heel diep zit bij Elvis.
Ik heb nu wel goede tips om er zelf mee verder te gaan.
Ik kan niet anders dan dit beamen. Je hoopt altijd dat je
het op kunt lossen en soms is het gewoon niet mogelijk.”

Terugblik en reflectie op alle sessies
Als je nogmaals alle sessies bekijkt dan zit de beste aanpak om het trauma weg te nemen in de eerste twee
sessies, de sessies waarin ik Elvis in hele kleine stappen
train. In deze sessies stel ik eenvoudige vragen, zonder
specifieke criteria toe te voegen. We staan allebei in dezelfde ruimte en ik vraag hem elke keer om naar mij toe
te komen en mee te doen. Ik zorg dat de sessies vrij kort
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