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SAMENVATTING 

 

Luchtzuigen is een orale stereotypie die bij zo’n 2% tot 8% van de paarden voorkomt. De exacte 

oorzaak is nog niet bekend, maar in de literatuur wordt wel een aantal mogelijke oorzaken en factoren 

met een invloed op luchtzuigen vermeld. Zo is het mogelijk dat luchtzuigende paarden een afwijking 

hebben op gebied van neuro-endocriene mechanismen. Verder blijkt management een belangrijke rol 

te spelen, aangezien luchtzuigen enkel gezien wordt bij in gevangenschap gehouden paarden. Een 

krachtvoerrijk dieet, gebrek aan sociaal contact en weinig buitenbeloop worden geassocieerd met een 

hogere kans op het ontwikkelen van luchtzuigen. Ook de manier van spenen speelt een belangrijke 

rol.  

Hoewel de gevolgen van luchtzuigen minimaal lijken, kan het in sommige gevallen leiden tot 

verslechtering van de algemene conditie, slijtage van de snijtanden, koliek en osteoartropathie van het 

temporohyoidale gewricht. Door paardeneigenaren wordt luchtzuigen als een vervelende gewoonte 

ervaren en er worden dan ook vaak pogingen gedaan om dit gedrag te verhinderen. Deze pogingen 

kunnen echter het welzijn van het paard schaden en het is dan ook beter om het management aan te 

passen om mogelijke oorzaken weg te nemen.  

 

Keywords: luchtzuigen – kribbebijten – stereotypie – gedrag – welzijn  
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INLEIDING 

 

Luchtzuigen heeft de laatste jaren heel wat aandacht gekregen in de wetenschappelijke literatuur. 

Hoewel het in de volksmond een ‘stalondeugd’ genoemd wordt (Cooper en Albentosa, 2005), is het 

eigenlijk een gedrag dat beantwoordt aan de criteria van een stereotypie: een herhaald, onveranderlijk 

gedragspatroon zonder duidelijk doel of functie (Mason, 1991). Luchtzuigen behoort tot de orale 

stereotypieën, welke bij hoefdieren frequent voorkomen (Bergeron et al., 2006). Gerapporteerde 

prevalenties van luchtzuigen variëren van 2,1% tot 8,3% (Vecchiotti en Galanti, 1986; Luescher et al., 

1998; McBride en Long, 2001; Christie et al., 2006; Nagy et al., 2008; Albright et al., 2009).  

Stereotypieën worden zelden gezien bij vrij levende dieren (Cooper en Albentosa, 2005). Ook voor 

luchtzuigen geldt dat dit gedrag alleen wordt vastgesteld bij in gevangenschap gehouden paarden 

(Boyd, 1986; Hothersall en Nicol, 2009). Een stereotypie kan zich ontwikkelen wanneer een dier in 

suboptimale omstandigheden leeft, meer specifiek als een dier een gedragspatroon met een zeer 

sterke motivatie niet kan uitvoeren, bijvoorbeeld gedrag gerelateerd aan voeder; als het een 

stresserende of angstige situatie niet kan vermijden; of als het in gevangenschap of sociaal isolement 

gehouden wordt (Mason, 1991).  

Op stereotypieën kleeft nog altijd een stigma. Vaak wordt gedacht dat paarden die stereotypieën 

vertonen verminderde prestaties leveren, dat stereotiep gedrag schadelijk is voor het paard en dat 

paarden dit gedrag van elkaar overnemen. Om deze redenen zijn zulke paarden minder gewild, zijn ze 

minder waard, worden ze soms geweigerd of apart gehouden en wordt dit gedrag vaak fysiek 

verhinderd (McBride en Long, 2001). Opmerkelijk is dat paardeneigenaren zonder ervaring met een 

luchtzuigend paard verklaarden dat ze geen luchtzuiger zouden kopen, terwijl eigenaren die hier wel 

ervaring mee hebben het geen probleem zouden vinden om nog eens een luchtzuiger te kopen of 

ervoor te zorgen (Litva et al., 2010). 

Deze literatuurstudie behandelt de verschillende mogelijke oorzaken, gevolgen en behandeling van 

luchtzuigen bij paarden. In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen luchtzuigen en 

kribbebijten. Bij luchtzuigen spannen de paarden hun nekspieren aan en zuigen lucht in het craniale 

deel van hun slokdarm. Hierbij is een typisch geluid te horen. De term ‘aerophagie’ die ook gebruikt 

wordt, is niet correct, aangezien luchtzuigen niet 

overeenkomt met een slikbeweging. Bovendien 

bereikt de lucht de maag niet. Bij kribbebijten 

gebeurt hetzelfde met dat verschil dat de 

paarden hierbij hun voorste snijtanden 

vastzetten op een vast voorwerp (McGreevy et 

al., 1995c). De tijd die de paarden dagelijks 

spenderen aan luchtzuigen en kribbebijten kan 

oplopen tot 65% (Bachmann et al., 2003b). In 

deze literatuurstudie zullen beide gedragingen 

als luchtzuigen worden benoemd.  

  
Fig. 1. Een luchtzuigend paard (Uit: Hothersall 

en Casey, 2011) 
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LITERATUURSTUDIE 

1. MOGELIJKE OORZAKEN VAN EN FACTOREN MET INVLOED OP LUCHTZUIGEN 

De exacte etiologie van luchtzuigen moet nog achterhaald worden en waarschijnlijk zijn er meerdere 

factoren betrokken. Zo werd luchtzuigen in de literatuur geassocieerd met neuro-endocriene 

mechanismen, gastro-intestinale irritatie en spelen bepaalde managementfactoren een belangrijke rol. 

1.1. NEUROLOGISCH 

1.1.1. Dopaminerg systeem 

Dopamine is een neurotransmittor in de hersenen die geproduceerd wordt in verschillende 

hersengebieden. Op basis van studies bij verschillende diersoorten wordt dopamine als de 

belangrijkste neurotransmitter gezien voor het ontwikkelen en onderhouden van stereotypieën 

(McBride en Hemmings, 2005). Ook bij paarden is de rol van dopamine in stereotiep gedrag 

aangetoond. McBride en Hemmings (2005) vergeleken de dopaminereceptoren in hersenen van 

paarden met en zonder stereotypie. Zij bemerkten een hogere densiteit van dopamine D1 en D2 

receptoren in de nucleus accumbens (ventrale striatum) bij paarden die stereotiep gedrag vertoonden. 

Voor orale stereotypieën kan het ventrale striatum (onderdeel van de basale ganglia (McBride en 

Hemmings, 2009)) dus als centrum worden gezien (McBride en Hemmings, 2005). 

 

 

 

Fig. 2. De lokalisatie van de nucleus accumbens (bij de mens) (Uit: Clapp et al., 2008) 

 

McBride en Hemmings (2005) concludeerden dat paarden met een stereotypie een verhoogde 

activiteit in de mesoaccumbens dopamine pathway hebben, wat een gevolg zou zijn van chronische 

stress en een genotypische predispositie. Deze pathway, die tot aan de nucleus accumbens loopt 

(Parker et al., 2008b), controleert de appetitieve fase van doelgericht gedrag (McBride en Hemmings, 
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2005). Appetitief gedrag, zoals het zoeken van voedsel, gaat vooraf aan consumptief gedrag, zoals 

het eigenlijke eten (Mills et al., 2010). De verandering in het mesoaccumbens dopaminerge systeem 

kan ervoor zorgen dat paarden in een verhoogde motivatietoestand raken. Wanneer dit niet bevredigd 

wordt door middel van het uitvoeren van consumptief gedrag, kunnen stereotypieën ontstaan (McBride 

en Hemmings, 2005).  

 

 

Fig. 3. Mogelijke oorzaken van stereotiep gedrag (Uit: McBride en Hemmings, 2009) 

 

Om de rol van de basale ganglia in stereotiep gedrag te bevestigen, zetten Hemmings et al. (2007) 

een proef op om het leervermogen van luchtzuigende paarden te testen. Een disfunctie van de basale 

ganglia zal namelijk gepaard gaan met een afwijking in het leervermogen (Hemmings et al., 2007), 

aangezien de basale ganglia een rol spelen in leerprocessen (Packard en Knowlton, 2002). In deze 

proef moesten paarden op een knop drukken na het krijgen van een stimulus (een geluid en licht), 

waarna ze met eten beloond werden. Daarna volgde er geen beloning meer na het drukken op de 

knop, waarop luchtzuigers langer op de knop bleven drukken dan de controlegroep en dwangmatige 

herhaling toonden, wat past bij een wijziging in de functie van de basale ganglia. Hoewel deze studie 

bedoeld was om te weerleggen dat luchtzuigen door visceraal ongemak zou komen, meldden de 

auteurs dat een disfunctie van de basale ganglia een resultaat van visceraal ongemak zou kunnen 

zijn. Parker et al. (2008b) vonden vergelijkbare resultaten tijdens een leerproef. Hoewel deze testen 

wijzen op een verminderd leervermogen, heeft dit geen invloed op de trainbaarheid van luchtzuigers 

(Nagy et al., 2010). 
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1.1.2. Endogene opioïden 

Endogene opioïden en hun receptoren zouden ook een rol spelen in het uitvoeren van stereotiep 

gedrag (Dodman et al., 1987; Gillham et al., 1994). De vermindering van luchtzuiggedrag die 

waargenomen werd na toedienen van opioïd-antagonisten (zoals naloxon) draagt bij tot deze 

hypothese (Dodman et al., 1987; McBride en Cuddeford, 2001), maar kan anderzijds ook een 

rechtstreeks gevolg  zijn van het sedatieve effect van deze stoffen (McBride en Cuddeford, 2001). De 

rol van opioïden in stereotiep gedrag ligt waarschijnlijk in het stimulerende effect dat ze hebben op 

dopaminerge neuronen (Lebelt et al., 1998). Via opioïden worden NMDA-receptoren 

(glutamaatreceptoren) geactiveerd, die op hun beurt dopaminereceptoren activeren. Aangezien 

dopaminereceptoren talrijker aanwezig zijn bij luchtzuigers in bepaalde hersengebieden (zie 1.1.1. 

Dopaminerg systeem), zouden opioïden op deze manier luchtzuigen uitlokken (Whisher et al., 2011). 

Dit wordt bevestigd door de vermindering van luchtzuigen die waar werd genomen na het toedienen 

van dextromethorphan, een NMDA-receptorblokker (Rendon et al., 2001). 

Verschillende studies naar het gehalte van β-endorfines in het plasma van luchtzuigers en niet-

luchtzuigers leidden tot uiteenlopende resultaten. Zo vonden Gillham et al. (1994) tweemaal lagere β-

endorfinewaarden in het plasma van luchtzuigende paarden vergeleken met niet-luchtzuigers, terwijl 

Lebelt et al. (1998) driemaal hogere gehaltes vonden bij luchtzuigers. Pell en McGreevy (1999) 

konden geen verschil aantonen. Gillham et al. (1994) suggereerden dat luchtzuigers een verhoogde 

gevoeligheid van hun opoïdreceptoren hebben als gevolg van een verminderde afgifte van β-

endorfines. Dit zorgt voor een versterkte respons na vrijstelling van endogene opioïden. Uit hun studie 

bleek dat de frequentie van luchtzuigen sterk steeg na het voeren van granen, wat volgens hen een 

gevolg was van vrijstelling van endogene opioïden vanwege de smakelijkheid van dit voeder. Er werd 

echter geen significant verschil in plasma β-endorfinewaarden gevonden voor en na het voeren van 

granen. Volgens de auteurs zou het gaan om een kleine stijging van endorfines in het centrale 

zenuwstelsel, die niet groot genoeg is om te meten in het plasma. Ook Wisher et al. (2011) zagen een 

duidelijke stijging van luchtzuigen na het voeren van suikerrijke granen in vergelijking met haver, 

suggererende dat dit luchtzuigen veroorzaakt via de vrijstelling van opioïden, wat wellicht een gevolg 

is van de smakelijkheid van dit voeder. 

Ook al vonden zij geen verschil in β-endorfine waarden, Pell en McGreevy (1999) sluiten de rol van 

opoïdreceptoren in stereotiep gedrag niet uit. Volgens hen zouden paarden die stereotypieën 

ontwikkelen een erfelijk verhoogde gevoeligheid van hun opioïdreceptoren kunnen hebben. De 

verklaring van Lebelt et al. (1998) voor deze tegenstrijdige resultaten is dat leeftijd de resultaten kan 

vertekenen (als confounding factor) en zij gebruikten dan ook een controlegroep die qua leeftijd 

overeenkwam met de onderzochte groep luchtzuigers. De hoge gehaltes β-endorfines die zij 

waarnamen, interpreteerden zij als een gevolg van chronische stress.  

1.1.3. Hypothalamus-hypofyse-bijnier-as 

Mogelijk is luchtzuigen een middel voor het paard om met stress om te gaan (Wickens en Heleski, 

2010). Plasmacortisol is een parameter voor de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as en zal stijgen bij 

aversieve stimuli (Bachmann et al., 2003b). Verschillende studies hebben daarom cortisol en andere 
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stressparameters gemeten bij luchtzuigende paarden en controledieren, om hierin een verschil te 

kunnen aantonen. De resultaten waren echter niet eenduidig. 

McBride and Cuddeford (2001) vonden een hogere cortisolspiegel voor aanvang van luchtzuigen, die 

na het luchtzuigen significant lager was. Dit ondersteunt de hypothese dat luchtzuigen een manier is 

om met stress om te gaan. Al vonden Lebelt et al. (1998) geen verschil in cortisolwaarden tussen 

luchtzuigers en controledieren, toch steunen ook zij deze hypothese. De reden hiervoor is een lagere 

drempelwaarde voor thermische pijnprikkels en een lagere hartslag die zij waarnamen tijdens het 

luchtzuigen. Stress gaat gepaard met een verhoging van deze parameters.  

Ook andere studies vonden geen verschil in cortisolwaarden tussen luchtzuigers en een controlegroep 

(Pell en McGreevy, 1999; Bachmann et al., 2003b; Clegg et al., 2008), noch werd een verschil binnen 

de groep luchtzuigers gevonden tussen basale cortisolwaarden en cortisolwaarden tijdens het 

luchtzuigen (Bachmann et al., 2003b; Lebelt et al., 1998). In een andere studie werden zelfs hogere 

basale cortisolspiegels gemeten bij luchtzuigers (McGreevy en Nicol, 1998c). Toch kan op basis van 

deze resultaten de hypothese dat luchtzuigen stressverminderend is niet verworpen worden. Als 

luchtzuigen een middel is om met chronische stress om te gaan, zullen er juist geen verschillen zijn in 

de basale waarden van stressparameters tussen luchtzuigers en controledieren, aangezien 

luchtzuigen heeft gezorgd voor minder stress (Bachmann et al., 2003b). Ook de hogere 

cortisolspiegels bij luchtzuigers kunnen verklaard worden; het is mogelijk dat de cortisolwaarden bij 

luchtzuigers wel degelijk lager zijn dan voor ze deze stereotypie ontwikkelden (McGreevy en Nicol, 

1998c). Om een werkelijk effect van luchtzuigen op cortisolwaarden aan te tonen, zal een 

longitudinale studie bij jonge paarden, die nog geen luchtzuigen hebben vertoond, uitgevoerd moeten 

worden (McGreevy en Nicol, 1998c; Pell en McGreevy, 1999; Clegg et al., 2008).  

Verder zal, als luchtzuigen een manier is om met stress om te gaan, dit gedrag uitgelokt moeten 

worden in een stressvolle situatie (Bachmann et al., 2003b). Hoewel Bachmann et al. (2003b) juist 

minder luchtzuigen waarnamen na een stress stimulus, zagen Nagy et al. (2009) wel dat luchtzuigen 

werd uitgelokt door stress. Volgens deze laatsten zal verhinderen van luchtzuigen in zo’n stressvolle 

situatie leiden tot verhoogde stressparameters in vergelijking met dieren die wel gewoon kunnen 

luchtzuigen, wat inderdaad het geval was in hun studie. McGreevy en Nicol (1998c) konden echter 

pas een verhoging van cortisol vaststellen wanneer zowel luchtzuigen als eten werd verhinderd. Zij 

suggereerden dat de functie van luchtzuigen niet zuiver ligt in het reduceren van stress, maar dat 

luchtzuigen bijdraagt tot een normale spijsvertering (zie 1.2.1.2. Spijsverteringsfunctie). Er kan dus 

nog geen eenduidige conclusie worden getrokken rond een eventuele stressverminderende functie 

van luchtzuigen. 

1.1.4. Serotonerg systeem 

Lebelt et al. (1998) vonden naast hoge basale β-endorfinewaarden ook lage basale 

serotoninewaarden bij luchtzuigende paarden, hoewel niet significant. Serotonine heeft een inhiberend 

effect op dopaminerge neuronen in het centrale zenuwstelsel. Door een tekort aan serotonine is er 

minder inhibitie van deze neuronen en zou dit aanleiding kunnen geven tot stereotypieën. De 

verminderde frequentie van luchtzuigen na toediening van serotonine-agonisten die McDonnell (1998) 
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vaststelde komt hiermee overeen, hoewel het ook hier een gevolg kan zijn van een sedatief effect 

(Lebelt et al., 1998). 

 

1.2. MANAGEMENT 

Naast neurologische factoren kunnen ook managementsfactoren een rol spelen bij luchtzuigen. De 

mogelijke effecten van voeding, huisvesting en manier van spenen worden hieronder beschreven. 

1.2.1. Voeding 

Een krachtvoerrijk en ruwvoerarm dieet wordt geassocieerd met een verhoogde kans op luchtzuigen 

(Gillham et al., 1994; McGreevy et al., 1995a; Waters et al., 2002; Clegg et al., 2008). Een toename 

van luchtzuiggedrag kan worden gezien kort na opname van krachtvoer (Gillham et al., 1994; Clegg et 

al., 2008). Er bestaan verschillende theorieën over hoe een dergelijk dieet bijdraagt tot de kans op 

luchtzuigen. 

1.2.1.1. Onvoldoende grazen 

In de natuur besteden paarden een groot deel van hun tijd aan grazen. Wanneer paarden op stal 

gehouden worden, bestaat hun dieet vaak uit krachtvoer, waardoor eten minder tijd in beslag neemt 

en minder voedingsvezels opgenomen worden. Hoewel een krachtvoerrijk dieet aan de nutritionele 

behoeften van een paard kan voldoen, wordt de behoefte om te grazen hier niet mee voldaan, wat kan 

leiden tot luchtzuigen. Wanneer minder krachtvoer en meer ruwvoer wordt aangeboden, vermindert de 

kans op orale stereotypieën zoals luchtzuigen. De behoefte om te grazen kan dan worden vervuld 

door het eten van ruwvoer in plaats van door luchtzuigen (Cooper en McGreevy, 2002). Als het toch 

noodzakelijk is om krachtvoer te geven, is het volgens Cooper et al. (2005) beter om de hoeveelheid 

krachtvoer te verdelen over meerdere kleine porties. Zij zagen een daling van orale stereotypieën 

naarmate er meer porties per dag werden verstrekt. Volgens hen zorgt een dergelijk voedingsschema 

ervoor dat er beter wordt voldaan aan de behoefte om eetgedrag te vertonen, waardoor paarden die 

behoefte dus minder zullen uiten middels luchtzuigen. McCall et al. (2009) zagen echter dat wanneer 

ieder uur kleine porties krachtvoer werden verstrekt paarden vaker en langer gingen luchtzuigen. Zij 

concluderen dat de hoeveelheid krachtvoer belangrijker zou zijn dan het aantal maaltijden.  

Zowel Clegg et al. (2008) als Visser et al. (2008) betwijfelen de theorie dat luchtzuigen voortkomt uit 

de behoefte om te eten, aangezien zij luchtzuigen ook waarnamen terwijl er nog voedsel beschikbaar 

was. Clegg et al. (2008) suggereerden dat er misschien een verband is tussen luchtzuigen en caecale 

fermentatie (zie 1.2.1.3.2. Acidose van het distale maagdarmstelsel), terwijl Visser et al. (2008) 

luchtzuigen eerder als een respons op stress beschouwen.  

1.2.1.2. Spijsverteringsfunctie 

Volgens McGreevy en Nicol (1998c) heeft luchtzuigen een functie in de spijsvertering. Zij vonden geen 

verhoogde cortisolwaarden als alleen luchtzuigen werd verhinderd. Wel merkten zij op dat de paarden 

meer gingen eten wanneer zij niet konden luchtzuigen. Wanneer zowel luchtzuigen als het eten van 
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hooi werd verhinderd, was er wel een stijging van cortisol evenals een verlenging van de orocaecale 

transittijd, wat wijst op een verminderde motiliteit in het proximale maagdarmstelsel. Deze bevindingen 

wijzen erop dat luchtzuigen en eten als een gedeeltelijke vervanging voor elkaar gezien kunnen 

worden en dat luchtzuigen dus een rol speelt in de spijsvertering (McGreevy en Nicol, 1998c). 

McGreevy et al. (2001) bestudeerden de transittijd in het maagdarmstelsel van luchtzuigers en 

controlepaarden. Zij vonden een langere totale gastro-intestinale transittijd bij luchtzuigers en geen 

verschil in orocaecale transittijd, wat op lagere motiliteit in het distale maagdarmstelsel wijst. Een 

mogelijkheid is dat luchtzuigers een verminderde motiliteit van het maagdarmstelsel hebben en dit 

door luchtzuigen kunnen compenseren, wat alleen proximaal lijkt te lukken. Wanneer luchtzuigen 

verhinderd wordt, valt deze compensatie weg en resulteert dit in de verlenging van orocaecale 

transittijd die McGreevy en Nicol (1998c) waarnamen (McGreevy et al., 2001). Hoe luchtzuigen de 

motiliteit kan beïnvloeden is niet precies bekend. Wellicht gebeurt dit door een spoelend effect van 

speeksel dat bij luchtzuigen wordt aangemaakt (McGreevy en Nicol, 1998c). Ook kan, door het 

verwijden van het lumen van de slokdarm wat tijdens luchtzuigen gebeurt, via stretchreceptoren een 

prikkel gegeven worden die helpt de spijsvertering te regelen (McGreevy et al., 1995c). 

1.2.1.3. Gastro-intestinale irritatie 

Irritatie van het maagdarmstelsel wordt in verband gebracht met luchtzuigen. Zowel irritatie ter hoogte 

van de maag als meer distaal in het maagdarmstelsel zouden een rol spelen. 

1.2.1.3.1. Maagirritatie 

Normaal wordt tijdens het grazen de pH gebufferd door een constante aanvoer van voedsel en 

speeksel. Bij een dieet dat grotendeels bestaat uit krachtvoer gebeurt dit niet, wat kan leiden tot een te 

lage pH in de maag (Hothersall en Nicol, 2009). Om het verband tussen de gevolgen van een lage pH 

in de maag en luchtzuigen aan te tonen, voerden Nicol et al. (2002) een endoscopisch onderzoek uit 

van de maag bij veulens die recent waren gaan luchtzuigen. Zij vonden meer ulceraties en inflammatie 

in de maag van luchtzuigende veulens dan in de maag van veulens zonder deze stereotypie. Een deel 

van de veulens kreeg een dieet met antacida, wat zorgde voor een reductie in de hevigheid van de 

ulceraties. Luchtzuigen verminderde bij de meeste veulens, ook bij deze zonder antacida in het dieet, 

maar toonde een grotere vermindering bij de veulens die wel antacida aan hun voer toegevoegd 

kregen. Bij de veulens waarbij de ulceraties het meest in hevigheid waren afgenomen, werd ook de 

grootste vermindering in luchtzuigen gezien. Een andere studie toonde ook aan dat een toevoeging 

van antacida aan het dieet resulteert in een vermindering van luchtzuigen. Deze vermindering was het 

meest uitgesproken bij paarden die een hogere dosis antacida kregen en nam toe naarmate de 

antacida langer werden gegeven (Mills en Macleod, 2002). 

Hoewel uit deze resultaten niet geconcludeerd kan worden dat luchtzuigen daadwerkelijk een gevolg 

is van maagulcers, geven ze wel een duidelijk verband aan tussen maagulceratie en luchtzuigen. Een 

theorie is dat, als luchtzuigen daadwerkelijk een respons is op maagirritatie en -ulceratie, paarden 

door luchtzuigen de speekselklier proberen te stimuleren. Op deze manier wordt door de opgedreven 

speekselproductie de maag-pH gebufferd (Nicol et al., 2002). Moeller et al. (2008) bevestigden dat 
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door luchtzuigen de speekselproductie kan worden opgedreven. Om een bufferend effect te hebben 

op de maag-pH moet een voldoende grote hoeveelheid speeksel geproduceerd worden, wat niet 

onwaarschijnlijk is als paarden maar vaak genoeg luchtzuigen (Moeller et al., 2008). Hothersall en 

Nicol (2009) wijzen erop dat als luchtzuigen een poging is om de speekselproductie te verhogen dit 

waarschijnlijk niet succesvol is. Volgens hen wijst het herhalende karakter van de stereotypie eerder 

op een poging tot oplossing dan een echte oplossing. 

1.2.1.3.2. Acidose van het distale maagdarmstelsel 

Naast een verlaging van de maag-pH kan een krachtvoerrijk dieet resulteren in een lagere pH in het 

distale maagdarmstelsel (Willard et al., 1977; Johnson et al., 1998). In studies van Willard et al. (1977) 

en Johnson et al. (1998) vertoonden paarden meer abnormaal gedrag, zoals houtbijten, bij een 

krachtvoerrijk dieet dan wanneer zij ruwvoer kregen. Daarnaast vonden Johnson et al. (1998) dat hoe 

meer krachtvoer werd gegeven, hoe lager de faecale pH werd en hoe meer abnormaal gedrag werd 

vertoond. Wanneer virginiamycine toegevoegd werd aan het dieet normaliseerde de faecale pH en 

verminderde het abnormale gedrag. Acidose van het distale maagdarmstelsel lijkt dus invloed te 

hebben op abnormaal oraal gedrag, maar het mechansime is niet bekend (Johnson et al., 1998). 

Hoewel luchtzuigen geen van de abnormale orale gedragingen was in de studie van Johnson et al. 

(1998), suggereerden zij dat ook luchtzuigen beïnvloed kan worden door acidose van het distale 

maagdarmstelsel. Ook Clegg et al. (2008) suggereerden dat luchtzuigen eerder te maken heeft met 

acidose van het distale maagdarmstelsel dan met maagzweren. Zij zagen een piek in luchtzuiggedrag 

tussen 6 en 8 uur na de voedingstijd, wat overeenkomt met het tijdstip waarop voedsel in het caecum 

aankomt. Toch sluiten zij maagpijn niet helemaal uit als oorzaak van luchtzuigen. Het is namelijk ook 

mogelijk dat het effect van het krachtvoer dat de geïrriteerde maagwand bereikt zich opstapelt en zo 

pas later luchtzuigen uitlokt. 

Een aantal bevindingen spreekt tegen dat luchtzuigen te maken heeft met een lage pH in het distale 

maagdarmstelsel. Freire et al. (2008) bestudeerden het effect van virginiamycine specifiek op 

luchtzuiggedrag. Zij konden geen verandering aantonen na supplementatie met virginiamycine, wat 

erop wijst dat luchtzuigen niet door acidose van het distale maagdarmstelsel wordt veroorzaakt. 

Hoewel Nicol et al. (2002) bij luchtzuigende veulens een lagere faecale pH vonden dan bij normale 

veulens, zagen zij geen significant effect van behandeling met antacida op de faecale pH, noch werd 

er een verband gevonden tussen de faecale pH en gedrag. De betekenis van deze lagere faecale pH 

is dus nog niet geheel duidelijk. 

1.2.2. Huisvesting 

Het op stal houden van paarden beperkt de mogelijkheid tot een aantal natuurlijke gedragingen zoals 

grazen, beweging en sociaal contact (Hothersall en Nicol, 2009). Uit verschillende studies is gebleken 

dat de kans op stereotypieën vermindert wanneer paarden dagelijks toegang hebben tot een weide of 

paddock (Bachmann et al., 2003a; Christie et al., 2006). Dit wordt ondersteund door de bevindingen 

van McGreevy et al. (1995b), die een duidelijk verschil in prevalenties vonden in verschillende 

disciplines van de paardensport. Bij endurancepaarden komt minder abnormaal gedrag voor dan bij 
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dressuur- of eventingpaarden, die meer tijd op stal doorbrengen dan endurancepaarden. Bij dressuur- 

en eventingpaarden vonden zij een correlatie tussen de tijd die paarden op stal doorbrengen en het 

vertonen van abnormaal gedrag. Wanneer paarden op stal worden gehouden, kan de kans op 

luchtzuigen verminderd worden als paarden de mogelijkheid hebben om elkaar te zien en aan te 

raken (McGreevy et al., 1995a; Christie et al., 2006). Albright et al. (2009) vonden echter geen 

verband tussen de mate van sociaal contact en de kans op luchtzuigen. 

Verder speelt de stalbedding een rol; stro kan de kans op luchtzuigen verminderen, waarschijnlijk 

doordat het een bijkomende bron van voedsel is voor het paard (McGreevy et al., 1995a; Christie et 

al., 2006). 

1.2.3. Manier van spenen 

Het spenen van veulens speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van stereotiep gedrag. Tijdens 

het spenen verandert er veel voor een veulen; niet alleen wordt de band met de merrie verbroken, ook 

de huisvesting, voeding en sociale groep veranderen (Waters et al., 2002). Uit een studie van Waters 

et al. (2002) bleek dat spenen een belangrijke factor is bij de ontwikkeling van luchtzuigen; de periode 

waarin veulens begonnen met luchtzuigen (gemiddeld op 20 weken) viel samen met de periode 

waarin zij gespeend werden. 

Vooral de manier van spenen blijkt een rol te spelen in de ontwikkeling van stereotypieën, de leeftijd 

van spenen niet zozeer (Parker et al., 2008a; Waters et al., 2002). Wanneer veulens worden 

gespeend door het plots opstallen, geeft dit een hogere kans op abnormaal gedrag dan wanneer ze 

gespeend worden in een paddock (Waters et al., 2002). Ook Visser et al. (2008) vonden dat het 

plotseling individueel opstallen stressvol is voor jonge paarden, wat kan leiden tot de ontwikkeling van 

stereotypieën. Zij zagen dat 22% van de individueel opgestalde paarden waren begonnen met 

luchtzuigen, terwijl geen van de paarden die per twee gehuisvest werden dit gedrag was gaan 

vertonen. Verder blijkt dat natuurlijk spenen, wanneer de merrie het moment van spenen beslist, de 

kans op het ontwikkelen van abnormaal gedrag na het spenen vermindert (Parker et al., 2008a). 

Ook het soort voer dat na het spenen aan veulens gegeven wordt, is belangrijk. Het geven van 

krachtvoer na het spenen was de enige significante risicofactor voor luchtzuigen na correctie van 

confounders in de studie van Waters et al. (2002). Veulens die krachtvoer kregen na het spenen 

hadden een 4 keer hogere kans op het ontwikkelen van luchtzuigen dan de veulens die geen 

krachtvoer kregen. Hooi lijkt het meest geschikte voer te zijn voor veulens; ander voer dan hooi 

verhoogt de kans op abnormaal gedrag (Parker et al., 2008a). 

 

1.3. KOPIËREN VAN GEDRAG 

Hoewel eerdere studies geen bewijs vonden dat paarden kunnen leren door observatie (Baer et al., 

1983; Baker en Crawford, 1986; Clarke et al., 1996; Lindberg et al., 1999), blijkt uit een recentere 

studie door Krueger en Heinze (2008) dat paarden hier wel toe in staat zijn. Zij lieten paarden 

observeren hoe een ander paard een mens volgt. Dit volg-gedrag werd door de observerende 

paarden gekopieerd als zij een paard dat voor hen hoger in rang staat de mens hadden zien volgen. 
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Dit deden zij niet als ze een aan hen ondergeschikt of een onbekend paard hadden geobserveerd. 

Kopiëren van gedrag of leren door observeren lijkt dus af te hangen van de onderlinge status en of 

paarden elkaar kennen (Krueger en Heinze, 2008).  

Ondanks dit bewijs dat leren door observatie mogelijk is en het feit dat blootstelling aan een paard dat 

stereotiep of agressief gedrag vertoont als risicofactor werd gevonden voor luchtzuigen (Nagy et al., 

2008), lijkt het onwaarschijnlijk dat paarden luchtzuigen van elkaar overnemen. Uit verschillende 

studies is namelijk gebleken dat dit kopieergedrag praktisch nooit wordt waargenomen (Clegg et al., 

2008; Albright et al., 2009; Litva et al., 2010). Bovendien staat de hypothese dat paarden dit gedrag 

van elkaar overnemen haaks op de bevindingen van Christie et al. (2006) en McGreevy et al. (1995a) 

dat sociaal contact de kans op luchtzuigen vermindert (Cooper en Albentosa, 2005). Een mogelijke 

verklaring voor hoe stereotiep of agressief gedrag bij één paard luchtzuigen kan uitlokken bij een 

ander paard, is dat dit gedrag onrust veroorzaakt bij gevoelige dieren. De onrust zou dan luchtzuigen 

uitlokken, in plaats van dat het om zuiver kopiëren van stereotypieën gaat (Nagy et al., 2008). 

Toch wordt door veel paardeneigenaren gedacht dat paarden stereotypieën van elkaar overnemen 

(McGreevy et al., 1995b; McBride en Long, 2001; Albright et al., 2009; Litva et al., 2010). Vaak worden 

luchtzuigers daarom geïsoleerd van andere paarden, zijn deze paarden minder gewild en hebben ze 

een verminderde waarde (McGreevy en Nicol, 1998a). Als het ontbreken van sociaal contact een 

risicofactor is voor luchtzuigen, zou het isoleren van deze paarden juist luchtzuiggedrag in de hand 

kunnen werken (Cooper en McGreevy, 2002). Een reden waardoor gedacht wordt dat paarden 

luchtzuigen overnemen van andere paarden, is dat dit bij meerdere paarden op eenzelfde stal wordt 

gezien. Aangezien zij onderworpen zijn aan dezelfde omgeving, kan dit echter ook de uitlokkende 

factor zijn bij beide groepen (Houpt en McDonnell, 1993; Albright et al., 2009).  

 

1.4. PREDISPOSITIES 

In de literatuur wordt over een ras-, geslachts- en genetische predispositie gesproken voor het 

ontwikkelen van luchtzuigen. Zo komt luchtzuigen meer voor bij volbloeden en warmbloeden 

(Luescher et al., 1998; Bachmann et al., 2003a; Albright et al., 2009) en hebben trekpaarden en 

miniatuurpaarden minder kans op het ontwikkelen van dit abnormale gedrag (Christie et al., 2006). In 

de studie van Luescher et al. (1998) waren luchtzuigers vaker hengsten en ruinen dan merries, 

hoewel Brouckaert et al. (2002) geen geslachtspredispositie zagen. Vecchiotti en Galanti (1986) 

merkten een genetische predispositie op, aangezien zij een veel hogere prevalentie van luchtzuigen 

waarnamen in bepaalde families. Wellicht wordt niet zozeer het luchtzuigen zelf overgeërfd door 

bepaalde genen, maar wel een meer nerveus gedrag (Vecchiotti en Galanti, 1986).  

Er is echter een verband tussen ras en management en tussen geslacht en management. 

Warmbloeden en volbloeden worden vaak als sportpaard gebruikt en de manier waarop deze paarden 

gehuisvest worden draagt bij tot een groter risico op abnormaal gedrag. Hengsten worden bovendien 

vaak apart gehuisvest wegens risico op ongewenste dekking en agressie (Wickens en Heleski, 2010).  
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2. GEVOLGEN VAN LUCHTZUIGEN 

In de literatuur wordt luchtzuigen in verband gebracht met koliek, slijtage van de tanden, verslechteren 

van de algemene conditie en recenter met osteoartropathie van het temporohyoidale gewricht. In dit 

hoofdstuk worden deze mogelijke gevolgen besproken. 

2.1. KOLIEK 

Luchtzuigen wordt geassocieerd met een hogere kans op het krijgen van koliek in het algemeen 

(Malamed et al., 2010). Luchtzuigers lopen ook een groter risico op recidiverende koliekaanvallen 

(Archer et al., 2008; Scantlebury et al., 2011). Zo had 30% van de paarden die Brouckaert et al. 

(2002) opereerden om luchtzuigen te verhelpen regelmatig kolieksymptomen vertoond voor de 

operatie. Na de operatie vertoonde een ruime meerderheid (90%) deze symptomen niet meer, de 

overigen vertoonden minder vaak kolieksymptomen.  

Er zijn ook associaties aangetoond tussen luchtzuigen en twee specifieke vormen van koliek. 

Allereerst vonden Hillyer et al. (2002) een duidelijke associatie tussen luchtzuigen en colonobstructie 

en -distensie. De verlengde transittijd van het distale spijsverteringsstelsel bij luchtzuigende paarden 

die McGreevy et al. (2001) aantoonden zou deze associatie kunnen verklaren (Hillyer et al., 2002). 

De andere vorm van koliek waarvoor een sterk positief verband met luchtzuigen is gevonden, is  

beklemming van de dunne darm in het foramen epiploicum (Archer et al., 2004a; Archer et al., 2004b; 

Archer et al., 2008), wat een veel voorkomende oorzaak is van dunne darm strangulatie bij paarden 

(Archer et al., 2008). Van de populatie paarden die aangeboden werd met deze vorm van koliek was 

47% tot 68% luchtzuiger (Archer et al., 2004a; Archer et al., 2004b; Archer et al., 2008). De kans op 

beklemming bij paarden met dunnedarmletsels is 35 keer hoger bij luchtzuigers ten opzichte van niet-

luchtzuigers. Van de paarden met koliek hebben luchtzuigers een 8 keer grotere kans op beklemming 

in het foramen epiploicum dan andere vormen van koliek (Archer et al., 2004b). Een mogelijke manier 

waarop luchtzuigen deze vorm van koliek kan veroorzaken, is dat tijdens het luchtzuigen de intra-

abdominale druk verandert en zo de dunne darm richting het foramen epiploicum geduwd wordt 

(Archer et al., 2004a). Houtbijten en andere stereotypieën werden niet geassocieerd met een groter 

risico op deze vorm van koliek (Archer et al., 2008). 

Dit betekent echter niet dat er een causaal verband bestaat tussen luchtzuigen en koliek. Wellicht 

hebben koliek en luchtzuigen gemeenschappelijke predisponerende factoren en wordt zo de 

associatie verklaard. Verder onderzoek is nodig om de relatie tussen luchtzuigen en koliek te 

verduidelijken (Archer et al., 2004a; Malamed et al., 2010). 

 

2.2. SLIJTAGE VAN TANDEN EN VERSLECHTEREN VAN ALGEMENE CONDITIE 

Slijtage van de tanden is een gevolg van luchtzuigen wanneer paarden een object gebruiken om hun 

tanden op vast te zetten tijdens het luchtzuigen (kribbebijten). Bij erge slijtage kan dit leiden tot 

problemen bij het opnemen en kauwen van voeder, wat uiteindelijk tot een verminderde algemene 

conditie kan leiden (McGreevy en Nicol, 1998a; McGreevy et al., 2001). Bovendien rusten 

luchtzuigende paarden minder, spenderen ze minder tijd aan eten en verbruiken ze energie tijdens het 

luchtzuigen, wat kan bijdragen tot gewichtsverlies (Houpt en McDonnell, 1993; McGreevy et al., 2001).  
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Fig. 4. Slijtage van de snijtanden bij een luchtzuiger (Uit: Anonymous, 2012) 

 

2.3.  TEMPOROHYOIDALE OSTEOARTROPATHIE 

Recentelijk werd een associatie gevonden tussen luchtzuigen en osteoartropathie van het 

temporohyoidale gewricht en de daarmee geassocieerde neurologische symptomen.  

Osteoartropathie kan uiteindelijk tot ankylose van het gewricht leiden, wat zorgt voor inwerking van 

abnormale krachten. Dit kan op zijn beurt leiden tot fracturen van het stylohyoid of van het os 

petrosum, wat acute neurologische symptomen kan veroorzaken zoals uitval van verschillende 

kopzenuwen. Ook hier is niet precies bekend hoe het verband tussen luchtzuigen en  osteoartropathie 

van het temporohyoidale gewricht verklaard kan worden. Wellicht zorgt luchtzuigen voor het ontstaan 

van deze osteoartropathie. Meer waarschijnlijk zorgt luchtzuigen bij reeds (door een andere oorzaak) 

aangetaste paarden voor het ontstaan van acute neurologische symptomen door de krachten die 

tijdens het luchtzuigen inspelen op het geankyloseerde gewricht (Grenager et al., 2010). Het blijkt dat 

paarden tijdens luchtzuigen veel kracht uitoefenen. Bij het buigen van de nek wordt een kracht 

uitgeoefend die genoeg is om 30 kg te tillen (Houpt, 2012).  
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3. BEHANDELING 

Er zijn verschillende manieren waarop luchtzuigen kan worden verhinderd. Dit kan zowel door het 

gedrag fysiek onmogelijk te maken als door het toedienen van farmaca, die hier onder besproken 

worden. Ook de gevolgen van deze methodes worden besproken. Tenslotte worden aanpassingen in 

het management als oplossing beschreven.  

3.1. METHODES TER PREVENTIE 

3.1.1. Luchtzuigbanden 

Luchtzuigbanden zijn nog steeds de meest gebruikte methode om luchtzuigen tegen te gaan (Houpt 

en McDonnell, 1993; McGreevy en Nicol, 1998a; McBride en Long, 2001; Nagy et al., 2009).  

Een luchtzuigband is een leren band die rond de keel wordt aangebracht en druk uitoefent wanneer 

het paard zijn nek buigt om te gaan luchtzuigen (Houpt en McDonnell, 1993; McGreevy en Nicol, 

1998a). Normaal ademen of slikken wordt niet verhinderd als de band op de juiste wijze is 

aangebracht (McGreevy en Nicol, 1998a; McGreevy en Nicol, 1998b). Sommige luchtzuigbanden 

hebben metalen pinnen om het paard nog meer te straffen. Ook het gebruik van elektronische 

banden, gebruikt om honden te trainen, is beschreven. Deze kunnen aangepast worden aan de nek 

van het paard, waarna via een afstandsbediening het luchtzuigen bestraft kan worden door middel van 

een elektrische schok (Houpt en McDonnell, 1993).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Luchtzuigband (Uit: 

Anonymous, 2005) 

Fig. 6. Luchtzuigband met pinnen (Uit: Mills, 2005) 
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3.1.2. Operaties 

Er zijn verschillende operaties beschreven om luchtzuigen te verhinderen. Deze technieken hebben 

allemaal als doel de spieren uit te schakelen die nodig zijn om te kunnen luchtzuigen (Schofield en 

Mulville, 1998). 

Een bilaterale neurectomie van de ventrale tak van de nervus accessorius (die de musculus 

sternomandibularis innerveert) is beschreven, maar met slechte resultaten (Firth, 1980; Owen et al., 

1980). De originele operatie van Forssell bestaat uit een partiële myectomie van de musculus 

sternocephalicus, sternothyrohyoideus en omohyoideus. Het verwijderen van de musculus 

sternocephalicus geeft echter een deformatie van de nek (Bruere, 1966). De gemodificeerde operatie 

van Forssell geeft een beter cosmetisch resultaat dan de originele operatie en bestaat uit een partiële 

myectomie van de musculus sternothyrohyoideus en omohyoideus en een neurectomie van de 

ventrale tak van de nervus accessorius. De slagingspercentages variëren van 22% tot 71,4%  (Greet, 

1982; Turner et al., 1984; Schofield en Mulville, 1998; Brouckaert et al., 2002). Brouckaert et al. (2002) 

meldden als nadelen van de gemodificeerde operatie van Forssell dat deze ingrijpend is voor het 

paard, dat er grote delen spierweefsel worden verwijderd en dat een lange hospitalisatie vereist is. 

Verder vermagerden veel paarden na de operatie, wat zich na enkele maanden herstelde. Als 

complicaties van deze operatie vermeldden zij bloeden uit de operatiewonde, ademhalingsproblemen 

door oedeem van de farynx en opstapeling van wondvocht. Delacalle et al. (2002) voerden deze 

operatie uit met een Nd:YAG laser op 10 paarden en boekten hiermee een succes van 100%. De 

auteurs verklaren dit succes door de meer rostrale lokalisatie van de myectomie, waardoor er minder 

kans is dat fibreus weefsel gevormd wordt tussen de spieruiteinden. Ook zorgde het gebruik van een 

laser voor minder kans op reïnnervatie van de zenuwen en minder seroom- en hematoomvorming, wat 

weer voor minder vorming van fibreus weefsel zorgt. 

3.1.3. Verhinderen van vastgrijpen 

Het vastgrijpen van oppervlakken met de snijtanden kan verhinderd worden door deze oppervlakken 

in te smeren met een voor het paard onsmakelijke substantie of door deze onder stroom te zetten. 

Ook muilkorven kunnen aangewend worden, waarbij het paard nog wel kan eten en drinken, maar 

geen oppervlakken meer kan vastgrijpen. Deze methodes verhinderen het luchtzuigen zelf niet, alleen 

het vastgrijpen van oppervlakken met de snijtanden (Houpt en McDonnell, 1993). 

3.1.4. Farmaca 

Verschillende studies hebben gebruik gemaakt van farmaca om luchtzuiggedrag te stoppen of te 

verminderen. Zo dienden Dodman et al. (1987) en McBride en Cuddeford (2001) opoïd-antagonisten 

toe, McDonnell (1998) serotonine-agonisten en Rendon et al. (2001) een NMDA-receptorblokker. 

Hoewel na toediening van deze stoffen wel een vermindering van luchtzuiggedrag werd gezien, is dit 

geen geschikte methode ter preventie van luchtzuigen aangezien een constante toediening vereist is, 

wat de kosten en de benodigde arbeid doet oplopen. Bovendien zijn er geen studies uitgevoerd naar 

neveneffecten en toxiciteit bij paarden (Wickens en Heleski, 2010).  
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3.2. GEVOLGEN VAN PREVENTIE 

Er is een aantal redenen waarom het verhinderen van luchtzuigen vermeden moet worden. Allereerst 

kan het gebruik van een luchtzuigband leiden tot huidbeschadiging. Paarden raken vaak gewend aan 

de druk van de band en daarom wordt de band steeds iets strakker gedaan, wat kan leiden tot 

drukwonden (Nagy et al., 2009). Ook kan het verhinderen van luchtzuigen het ontwikkelen van een 

andere stereotypie in de hand werken (McGreevy en Nicol, 1998a). Tijdens een stress-test van Nagy 

et al. (2009) vertoonden luchtzuigers die hierin verhinderd werden inderdaad andere orale 

stereotypieën, zoals tongspelen. Bovendien is het verhinderen van luchtzuigen symptoombestrijding; 

de onderliggende oorzaak wordt hiermee niet aangepakt (Cooper en McGreevy, 2002). Het is vanuit 

het oogpunt van dierenwelzijn onverantwoord om luchtzuigen te verhinderen als dit een manier is om 

met stress om te gaan of als luchtzuigen bijvoorbeeld een functie in de spijsvertering heeft (McGreevy 

en Nicol, 1998a). Uit een onderzoek door McGreevy en Nicol (1998b) bleek dat wanneer een 

luchtzuigband aangebracht was en deze later verwijderd werd, paarden juist meer luchtzuiggedrag 

vertoonden dan voorheen. Deze verhoogde terugval zou te maken hebben met een toename in 

motivatie om lucht te zuigen tijdens het dragen van de luchtzuigband. Deze toename in motivatie wijst 

erop dat luchtzuigen een bepaalde functie heeft. Houpt (2012) toonde recentelijk aan hoe belangrijk 

luchtzuigen kan zijn voor paarden; de motivatie om lucht te zuigen bleek even groot te zijn als de 

motivatie om te eten. Daarnaast is het aanbrengen van een luchtzuigband op zich al stressvol voor 

paarden, ook al zou de hypothese dat luchtzuigen stress vermindert niet correct zijn (McBride en 

Long, 2001). Dit blijkt uit een onderzoek van McBride en Cuddeford (2001), die na het aanbrengen 

van een luchtzuigband een stijging van cortisol zagen, zowel bij luchtzuigers als bij een controlegroep. 

Brouckaert et al. (2002) meldden zelfs agressief gedrag bij het aanbrengen van de luchtzuigband. In 

het bijzonder moeten elektronische banden en het gebruik van stroom om luchtzuigen te verhinderen 

afgeraden worden. Uit onderzoek over het gebruik van elektronische banden bij honden is gebleken 

dat de schokken pijn, angst en stress veroorzaken en dat het welzijn hiermee aangetast wordt 

(Schilder en van der Borg, 2004).  

Luchtzuigen moet dus niet verhinderd worden. Om de slijtage aan de snijtanden te beperken, kan een 

zacht substraat verstrekt worden om vast te kunnen grijpen (McGreevy en Nicol, 1998b). 

 

3.3. AANPASSEN MANAGEMENT 

De methode die algemeen erkend wordt als de meest succesvolle om luchtzuigen te verminderen is 

paarden meer buitenbeloop te geven met onbeperkt aanbod aan ruwvoer en sociaal contact met 

soortgenoten (McGreevy en Nicol, 1998a). Uit de studie van McBride en Long (2001) bleek inderdaad 

dat aanpassingen van het management, om zo de onderliggende oorzaak van stereotypieën te 

verwijderen, succesvol waren. De aanpassing die het meest werd gedaan was de paarden minder 

lang op stal laten staan, wat in 75% van de gevallen succesvol was. Ook speelgoed in de stal, vaker 

beweging geven, de stal veranderen, meer hooi beschikbaar stellen en voor sociaal contact zorgen 

waren succesvol. Vooral speelgoed dat oraal gedrag zoals likken stimuleert, kan luchtzuiggedrag 

verminderen (Whisher et al., 2011). Toch blijven sommige paarden luchtzuigen ondanks dat het 

management aangepast is (Cooper en McGreevy, 2002). Het stereotiep gedrag kan namelijk los 
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komen te staan van de oorspronkelijke oorzaak (Mason, 1991). Desondanks krijgen management-

aanpassingen zoals meer buitenbeloop en sociaal contact de voorkeur, aangezien zo de blootstelling 

aan mogelijk frustrerende omstandigheden op stal beperkt wordt (Cooper en McGreevy, 2002). Om 

deze reden moet ook de aandacht gevestigd worden op het voorkomen van stereotypieën bij jonge 

paarden (McGreevy et al., 1995a). Zo zou ideaal gezien het spenen op een natuurlijke manier (door 

de merrie bepaald) moeten gebeuren, worden veulens best niet in een stal of schuur gespeend en 

worden ze na het spenen bij voorkeur zoveel mogelijk op een weide gehouden, krijgen ze ad libitum 

ruwvoer en wordt krachtvoer geleidelijk in het dieet geïntroduceerd (Parker et al., 2008a; Waters et al., 

2002). 
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DISCUSSIE 

 

Over luchtzuigen en stereotypieën bij paarden is veel geschreven in de wetenschappelijke literatuur. 

Toch is er nog altijd geen opheldering over de precieze onderliggende oorzaak van dit soort gedrag en 

hebben studies vaak tegenstrijdige resultaten opgeleverd. Door de talrijke verbanden die zijn 

aangetoond tussen luchtzuigen en verschillende managementfactoren is het duidelijk dat luchtzuigen 

een multifactoriële oorzaak heeft. Eén precieze oorzaak van luchtzuigen valt dan ook niet aan te 

wijzen. 

Een lastig punt van onderzoek naar mogelijke oorzaken, is dat vaak wel verbanden zijn aangetoond, 

maar dat de betekenis van deze verbanden niet altijd even duidelijk is. Een voorbeeld hiervan is het 

verband tussen maagzweren en luchtzuigen dat Nicol et al. (2002) aantoonden. De conclusie dat 

luchtzuigen een direct gevolg is van deze maagzweren kan niet met zekerheid worden getrokken. Dit 

geldt ook voor het verband dat aangetoond is tussen luchtzuigen en koliek. Hier wordt aangenomen 

dat de koliek een gevolg is van het luchtzuigen in plaats van een oorzaak. Voordat aangenomen kan 

worden dat koliek een gevolg is van luchtzuigen, zal een causaal verband tussen luchtzuigen en 

koliek aangetoond moeten worden.  

Een ander punt dat de interpretatie van sommige resultaten bemoeilijkt, is het soort epidemiologisch 

onderzoek dat is uitgevoerd. Een beperking bij dwarsdoorsnede-studies om risicofactoren voor 

luchtzuigen aan te tonen, is dat stereotypieën los kunnen komen te staan van hun oorspronkelijke 

oorzaak. De omstandigheden waarin het paard verkeert op het moment van een dwarsdoorsnede-

studie hoeven dus niet noodzakelijk de omstandigheden te zijn die het luchtzuigen ooit hebben 

veroorzaakt. Om deze reden zijn meer longitudinale onderzoeken nodig. Bij follow-up studies kunnen 

jonge paarden worden opgevolgd voordat zij een stereotypie hebben ontwikkeld en dus kan de 

stereotypie nog niet los zijn komen te staan van de oorspronkelijke oorzaak. Zo heeft longitudinaal 

onderzoek uitgevoerd door Waters et al. (2002) en Parker et al. (2008a) al belangrijke inzichten 

gegeven over het moment waarop luchtzuigen zich ontwikkelt (gemiddeld op 20 weken in de studie 

van Waters et al. (2002)) en de omstandigheden waarin dit gebeurt.  

Ook onder paardeneigenaren bestaat veel onduidelijkheid over luchtzuigen. Verveling, stress en 

gewoonte of verslaving worden door hen als oorzaak van luchtzuigen genoemd (Litva et al., 2010). 

Vaak wordt er geprobeerd dit gedrag te bestrijden zonder dat men de onderliggende oorzaak 

wegneemt. Niet alleen hebben deze methoden vaak geen succes, ook het welzijn van de paarden kan 

hierdoor in het gedrang komen. Hoewel McBride en Long (2001) de klinische gevolgen van 

luchtzuigen te verwaarlozen noemden, kan volgens Houpt (2012) luchtzuigen wel serieuze gevolgen 

hebben. Om deze reden is het toch belangrijk dat paarden ontmoedigd worden om lucht te zuigen. De 

beste manier om dit te bereiken is door het management te veranderen. Het is immers duidelijk dat de 

oorzaak daar gezocht moet worden. Op deze manier wordt het probleem bij de wortel aangepakt en 

wordt niet enkel het gedrag verhinderd, terwijl de motivatie om lucht te zuigen blijft bestaan. Meer 

duidelijkheid over factoren die het luchtzuigen uitlokken kan wellicht zorgen voor meer aandacht voor 

het onderliggende probleem en een beter welzijn voor luchtzuigende paarden.  
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