
Gedragsproblemen 
bij paarden

Voorkomen en oplossen
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tinleygedragstherapie.nl

Wat zeggen onze klanten?
•  Ik ben enorm blij dat ik deze stap heb genomen en 

raad iedereen die problemen met zijn/haar paard 
ervaart aan contact op te nemen. 

•  Ik ben nog steeds verbaasd over het resultaat. 
Ontzettend blij dat ik een Tinley- therapeut  
heb ingeschakeld.

•  Het was een duidelijk advies, heel toepasbaar,  
ben zeer tevreden.

•  De gedragstherapeut heeft mijn leven veranderd  
ik ga weer met plezier naar mijn paard.

•  Het is zo fijn, als je een probleem hebt,  
dat er iemand komt die er verstand van heeft,  
geduld heeft en positief blijft.

Hulp nodig? Neem contact op!
Kijk op onze website tinleygedragstherapie.nl  
wie de therapeut in uw regio is, of laat vrijblijvend  
een telefonisch bericht achter op onze 
informatielijn: 0900 20 20 653 (€0,40 p/min).  
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Voorbeelden gedragsproblemen 
 •   Problemen en/of verzet tijdens de training,  

bijvoorbeeld met longeren, springen,  
dressuur, mennen of buitenrijden.

•   Problemen in omgang, zoals problemen met 
trailerladen, opzadelen, opstappen, poetsen,  
vastzetten, vangen, scheren of voeten optillen.

•   Problemen met soortgenoten, zoals angst en 
agressie op stal, in de wei of tijdens de training.

•   Agressie naar mensen, soortgenoten  
of andere dieren.

•   Angstig voor mensen, ander dieren, objecten  
of specifieke situaties.

•   Problemen bij behandeling van bijvoorbeeld  
hoefsmid, fysiotherapeut of dierenarts.

•   Stereotypieën zoals luchtzuigen, tongspelen, 
boxlopen en weven.

•   Overige problemen (zoals onrust,  
schrikkerigheid en stress). 

 



 
Waarom een Tinley-gedragstherapeut?
Tinley-gedragstherapeuten zijn gediplomeerd en 
hebben zeer veel ervaring bij het oplossen van 
probleemgedrag. Onderling overleggen ze met elkaar 
en delen zij hun kennis.  Tinley-gedragstherapeuten 
zijn niet alleen deskundig maar ook begripvol; ze 
weten hoe moeilijk het kan zijn als een dier ongewenst 
gedrag vertoont. Ze zullen u dus steunen en coachen. 

Hulp nodig? Neem contact op!
Veel paardeneigenaren gingen u voor en zijn tot hun 
tevredenheid geholpen met advies en begeleiding.  
Kijk op onze website tinleygedragstherapie.nl  
of bel onze informatielijn: 0900 20 20 653 (€ 0,40 p/min).  

Een Tinley-gedragstherapeut geeft inzicht en biedt hulp!

Paarden zijn fantastische dieren.  

Helaas kunnen ze ook ongewenst 

gedrag vertonen, zoals agressie,  

angst, onhandelbaarheid, verzet of 

stereotiep gedrag. Kleine en grote 

problemen kunnen er voor zorgen  

dat u weinig plezier beleeft aan het 

rijden en het omgaan met uw paard. 
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Oorzaken 
Gedragsproblemen kunnen verschillende oorzaken 
hebben. Het kan zijn dat een paard ongewenst gedrag 
vertoont omdat het angstig of gespannen raakt tijdens 
de training of omgang. Ook factoren zoals voeding, 
tijdsbesteding en huisvesting hebben grote invloed  
op het gedrag. Leerprocessen kunnen ook meespelen 
in het probleemgedrag; paarden zijn vluchtdieren en 
leren dus snel bedreigende situaties te vermijden.  
Een paard kan daarnaast leren dat het ongewenste 
gedrag leidt tot een – voor hem - bevredigend  
resultaat waardoor hij het gedrag blijft herhalen.

De oplossing
Voor een goede oplossing van het probleem is het 
allereerst belangrijk dat de oorzaak wordt achter-
haald. Een Tinley-gedragstherapeut heeft de juiste 
opleiding en ervaring om een deskundige diagnose te 

stellen. Hierdoor krijgt u inzicht in het ontstaan van 
het ongewenste gedrag. Daarnaast stelt een 
Tinley-gedragstherapeut een praktisch plan van 
aanpak op en leert u hoe u het gedrag van uw 
paard kunt veranderen. 

Werkwijze
Tinley-gedragstherapeuten werken met behulp van 
een gedragsconsult op de locatie van het paard.  
Voorafgaand aan dit consult ontvangt u een 
vragenlijst. Tijdens het consult wordt er zowel naar 
het probleemgedrag als de leefomgeving van uw 

paard gekeken en vindt er een vraaggesprek met u 
plaats. Na het consult ontvangt u de diagnose en het 

plan van aanpak op papier en wordt er nazorg gebo-
den bij de uitvoering van de adviezen. 

 

Gedragsproblemen zijn vervelend 
maar gelukkig vaak oplosbaar.
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Meer weten over gedragsproblemen? 
· mijnpaardisbang.nl


