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lichaamshouding Kijken naar 
de buik

alertheid

ademhaling, 
polsfrequentie

Pijnlijkheid 
bij aanraking



orenstand samengeknepen
oog

opgetrokken 
mondhoeken

gericht op 
omgeving?

grote open 
neusgaten



even 1 stap terug……



wat is pijn?

Pijn is een onaangename sensorische of emotionele
ervaring welke geassocieerd is met feitelijke of 

dreigende weefselbeschadiging



Dus: Pijn is ontzettend 
subjectief!!!!!!!!



VAS score

castratie Dujardin en van Loon (2011)



Samengestelde Pijnschalen bij het Paard
Ontleden van alle elementen die een uiting van pijn kunnen zijn:

- Gedragsvariabelen
- Zweten, krabben, rollen, liggen
- Ontlasten van een been, opgetrokken buik, niet willen eten, liggen

- Fysiologische variabelen
- Ademhaling
- polsfequentie

- Interactieve variabelen
- Reactie op geluid of visuele stimulus
- Reactie op aanraking

Scores in klassen, bijv. 0-1-2-3
opgetelde score is een totaal beeld voor de patient 



Samengestelde pijnschaal bij de individuele patiënt

van Loon et al. (2010)



Samengestelde pijnschaal bij geopereerde koliekpaarden

van Loon et al. (2014)



n = 72
r2 = 0.94
ICC = 0.98
P < 0.001

Line = median
Box = 25-75th %
Error bars 5-95th %

van Loon en van Dierendonck (2015)

EQUUS COMPASS: een samengestelde pijnschaal voor acute koliek







ferret grimace scale

horse grimace scale

rabbit grimace scale

piglet grimace scalerat grimace scale

mouse grimace scale





EQUUS FAP (van Loon en van Dierendonck 2015, 2016):
Equine Utrecht University Scale for Facial expression of Pain

Beoordelen hoofd paard op 9 criteria:

Hoofd Oogleden

Focus Neusgaten

Lippen en Mondhoeken

Spiertonus

Orenspel

Flehmen en/of gapen 

Tandenknarsen en/of kreunen

min. totale score: 0 – max. totale score: 18



EQUUS FAP bij schedelpijn

van Loon en van Dierendonck (2017)

n = 80
ICC = 0.92 
P < 0.001

control (n = 23) versus acute or 
postoperative facial pain (n = 23) 
*** = P < 0.001 



pijnscores na orthopedische chirurgie 
of bij orthopedisch trauma

van Loon en van Dierendonck (2019)



Gezichtsuitdrukkingen in een pijnschaal

Hoefbevangenheid (Dalla Costa et al. 2016)
Acute koliek (van Loon en van 
Dierendonck, 2015) Experimentele pijn (Gleerup et al. 2015)

Oogpijn (van Loon en 
van Dierendonck, 2017)

Na castratie (Dalla Costa 
et al. 2014)

Acute orthopedische pijn (van 
Loon en van Dierendonck, 2019)

Geinduceerde kreupelheid (van Loon 
en van Dierendonck, submitted)



The Horse Pain Face (HPF) 



Paard scoren

1



Ezel scoren

6
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Kom naar de EPWA stand om de nieuwe trainingsmodule te testen!!!



vragen???


