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WAT ZEGT DE WETENSCHAP?  

‘We zijn aan de Faculteit Dier
geneeskunde van de Univer
siteit Utrecht al jaren bezig 
met pijnsignalen bij het paard 
meetbaar maken en vastleggen,’ 

trapt dr. Thijs van Loon af. Hij is universitair docent 
Gezondheidszorg Paard en veterinair anesthesioloog. 
‘Deel van mijn promotieonderzoek was pijn objec
tief meetbaar maken.  Dat deed ik samen met onder 
anderen dr. Machteld van Dierendonck, gastdocent en 
onderzoeker aan het departement Paard. Machteld en 
ik hebben het jaren geleden al voor onszelf bedacht, zo 
van, dat zou mooi zijn in de toekomst, een interactieve 
app, met input van de gebruikers. Eerst moesten we 
wetenschappelijk onderzoek doen voor een betrouw
baar onderliggend systeem.’ 

EERST PIJNSOORTEN TYPEREN
Je moet pijnsoorten eerst typeren om de pijn te kun
nen meten, legt de onderzoeker uit. ‘We onderscheiden 
onder andere paarden met koliek, pijn problemen aan 
het hoofd en acute orthopedische pijn. We gebruiken 
twee pijnscoresystemen. Het eerste is samengestel
de pijn, waarbij we naar het hele paard kijken, met 
gedragselementen, fysiologische elementen, reactie op 
aanraking. Het tweede is de gezichtsexpressie. Pijnsig
nalen aan het hoofd blijken bij veel diersoorten heel 
indicatief. Per type pijn kijken we welk systeem het 
betrouwbaarst is. Signalen in het gezicht zijn vergelijk
baar bij typen pijn, zoals spierspanning in het gezicht, 
spanning op de mondhoeken, opgetrokken neusgaten, 
stand van de oren.’ 

WETENSCHAP NAAR PUBLIEK
Het idee is om binnen die soorten pijn de pijn te 
herkennen, meetbaar te maken en op te nemen in een 

Een app die pijnsignalen  herkent 
en meetbaar maakt, in een 
 dialoog met zijn gebruikers. Dat 
klinkt ons als muziek in de oren.
TEKST LILIANNE VAN DEN BREKEL

app die eigenaren, dierenartsen en paraveterinairen 
kunnen gebruiken en uitwisselen. ‘De gebruiker volgt 
een aantal stappen en de score wordt vastgelegd in de 
app, die beschikbaar is in het Nederlands en het En
gels. De app brengt de wetenschap naar de gebruiker. 
Dat is ook de visie van de faculteit. Wetenschap moet 
toegankelijk zijn. Het is een ideële app, niet om geld 
mee te verdienen, maar om wetenschap uit te dragen 
en welzijn te verbeteren. Nu moet de gebruiker in de 
app die elementen nog zelf scoren, maar we willen dat 
dat geautomatiseerd gaat verlopen op basis van beeld. 
De app analyseert het beeld en laat daar een waarde 
uit rollen.’

SAMEN MET GEBRUIKERS
‘Om de app op de markt te brengen, hebben we 
externe financiering nodig. Omdat wij de app het liefst 
samen met de gebruikers verwezenlijken, hebben wij 
een crowdfundingsactie opgezet. De app moet echt 
een instrument worden dat zich ontwikkelt. Door 
de gratis app te gebruiken en mee te doen aan de 
crowdfunding, help je de volgende stap te zetten. Dit 
onderzoek richt zich op acute pijn. Een ander deel van 
het onderzoek richt zich op chronische pijn. at loopt 
nu. Als die data betrouwbaar zijn, kunnen die ook 
worden ingevoerd.’  

Dit is een  
ideële app, niet 

om geld mee 
te  verdienen, 

maar om 
 wetenschap 
uit te dragen 
en welzijn te 
 verbeteren’

Ons geweldige paard is een dankbaar onderwerp in de wetenschap. Paard&Sport brengt de 
leukste, verrassendste en nieuwste onderzoeken voor het voetlicht. Tips? redactie@knhs.nl

        PIJNAPP             waar je UU tegen zegt

HELP MEE EN GEBRUIK DE APP!
Wist je dat je door de gezichtsuitdrukkingen van een paard te 
analyseren kunt inschatten hoeveel pijn het heeft? Deze tech-
niek wil de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht 
in de toekomst in een smartphoneapp beschikbaar maken voor 
iedereen. Handig, want op je telefoon kijken, doe je toch al! 
Voor de eerste versie van de app is zo'n 30.000 euro nodig. De 
Paardenkamp in Soest steunt als een van de eersten het project. 
Voor dit soort projecten is ook externe financiering nodig. Het 
onderzoeksteam vraagt iedereen die paardenwelzijn belangrijk 
vindt, ook een bijdrage te leveren. Donateurs krijgen tussentijd-
se updates en feedback over de stappen die worden gezet en 
zijn straks de eersten die van de app gebruik kunnen maken. De 
app komt in het najaar beschikbaar. 

MEER WETEN?
Meer informatie over dit gave project 
en over hoe je kunt doneren vind je op  
www.vriendendiergeneeskunde.nl/
paardenemotie.


