
Paarden doezelen ongeveer 2 uur per dag en slapen ongeveer 3 

tot 5 uur per dag, verdeeld in korte dutjes. Hiervan bestaan zo’n 

25 minuten per dag uit REM-slaap. Voor de REM-slaap is het ver-

eist dat het paard ligt op het borstbeen of languit op de zij. 

Omdat de starheid van de ruggengraat het het paard moeilijk 

maakt om weer op te staan, zal een paard alleen gaan liggen als 

het zich veilig voelt in zijn omgeving. Kan of durft een paard niet 

te liggen, dan komt het welzijn in het geding, het paard heeft dan 

Paarden zijn van nature vluchtdieren en hebben gedurende de evolutie lange benen ontwikkeld om 
hard te kunnen rennen ter ontkoming aan roofdieren. Om in geval van nood snel weg te kunnen ko-
men, slaapt een paard daarom ook vaak staand.  
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onvoldoende REM-slaap. Buiten de tijd dat het paard moet liggen 

voor de REM-slaap kan het paard blijven staan. 

Paarden brengen dus het grootste deel van hun leven door op hun 

vier benen. De zwaartekracht ‘trekt’ continu aan het paard en het 

is aan de vier benen om het paard veruit het grootste deel van de 

dag rechtop te houden, ook tijdens periodes van rust. Hoe doet 

het paard dat zonder heel veel energie te verspillen? 

Passieve sta-mechanisme
Om zo weinig mogelijk energie te verbruiken en dus minder snel 

vermoeid te raken wanneer het paard staat, heeft het paard een 

aantal anatomische bijzonderheden ontwikkeld. Deze bijzonder-

heden bestaan uit in elkaar grijpende pezen, spieren en ligamen-

ten. Deze structuren kunnen de gewrichten in de ledematen met 

een minimale inspanning ‘op slot’ zetten. Samen vormen ze het 

Een paard gaat alleen 

liggen als hij zich veilig

voelt

passieve sta-mechanisme, wat er voor zorgt dat een paard zonder 

veel krachtsinspanning rechtop kan blijven staan. De belangrijke 

spier rond de romp die betrokken is bij het passieve sta-mechanis-

me is de m. serratus ventralis. De spier ligt rond het schouderblad 

en bevat veel peesweefsel zodat, wanneer de benen gestabiliseerd 

zijn, het paard het gewicht van de romp kan laten rusten in deze 

spier. Het is de belangrijkste drager van de romp.

De vier benen van het paard bestaan uit hoekige botkolommen 

die zonder bewuste controle van de pezen, spieren en ligamenten 

eromheen zouden instorten. Zowel in het voorbeen als in het ach-

terbeen zijn spieren, pezen en ligamenten zo aangepast dat ze de 

gewrichten (m.u.v. de heup) passief kunnen fixeren.

Voorbeen
Wanneer het paard staat of onbelast beweegt, draagt het onge-

veer 60% van het lichaamsgewicht op de voorbenen. Dit is een al-

gemeen principe in de beweging van het paard: de voorbenen zijn 

voor het ondersteunen van de borstkas, terwijl de achterbenen de 

propellers zijn voor de voorwaartse beweging.  Boven de voorknie 

vinden we spieren, pezen en ligamenten, onder de voorknie zijn 

enkel pezen en ligamenten aanwezig. 

Het stabiliseren van het voorbeen begint ter hoogte van het 

schoudergewricht. Door de bouw van het voorbeen en het schou-

derblad en de omliggende spieren en pezen, kan de schouder in 

principe alleen voor- en achterwaarts bewegen.  De belangrijkste 

stabilisator om deze beweging te beperken is de m. biceps bra-

chii (de biceps). De pees van deze spier drukt aan de voorkant op 

het schoudergewricht. Wanneer het paard zijn lichaam ontspant, 

buigt het schoudergewricht en komt de pees van de m. biceps 

brachii strak te staan. Hierdoor trekt de spier net onder de el-

leboog deze wat naar voren zodat ook dit gewricht stabiliseert en 

niet meer kan buigen. De elleboog wordt voornamelijk gestabili-

seerd door de buigpezen. 

In het voorbeen is verder de 

meest opvallende aanpas-

sing de lacertus fibrosus.  

Dit is een klein strengetje 

peesweefsel dat de m. biceps 

brachii laat samengaan met 

de m. extensor carpi radi-

alis, de strekpees. Hierdoor 

ontstaat er aan de voorkant 

van het voorbeen een pezige 

verbinding van het schou-

dergewricht tot net onder 

de voorknie. De gefuseerde 

spieren stabiliseren de voor-

knie aan de voorkant van het 

been, zodat de voorknie niet 

kan buigen. Verder helpen de 

buigpezen aan de achterkant 

van de voorknie ook bij het 

stabiliseren van de voorknie.

De diepe buigpees (m. flexor 

digitalis profundus) en de 

oppervlakkige buigpees ( m. 

flexor digitalis superficialis) zorgen samen voor het stabiliseren 

van de voorknie en het kogelgewricht aan de achterkant van het 

voorbeen. Tussen het pijpbeen en de diepe buigpees loopt het 

checkligament (ligamentum accessorium). Deze zorgt voor onder-

steuning van de diepe buigpees. 

Helemaal onderaan in het been 

vinden we het hoefdraagap-

paraat. Dit apparaat  zorgt dat 

het kogel-, het kroon- en het 

hoefgewricht niet doorzakken 

onder invloed van het lichaams-

gewicht. Het bevat peesweefsel 

en ligamenten en geen spier-

vezels die vermoeid kunnen ra-

ken. De kogel moet ondersteund 

worden om te voorkomen dat 

deze te veel strekt wanneer het 

paard ontspant (de kogel treedt 

dan door richting de grond). De 

kogel moet daarom als het ware 

worden opgehangen. Hier helpt 

het ‘suspensory apparatus’ of 

Ongeveer 60% van het

gewicht wordt gedragen 

op de voorbenen
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het ‘ophangapparaat’ bij. Technisch gezien bestaat dit ophang-

apparaat uit een spier, de m. interosseus (we noemen hem vaak 

de tussenpees), maar hij is ontwikkeld tot een passieve veer. 

De takken van de ophangbanden (ligamenten) zijn eigenlijk de 

aanhechtingen van de m. interosseus op het bot. Als het paard  

het gewicht laat rusten op de kogel, voorkomen de ligamenten 

dat de kogel te ver doorzakt. Ook de diepe en de oppervlakkige 

buigpezen helpen hierbij. De beweeglijkheid naar opzij wordt 

vooral voorkomen door stevige collateraalbanden.

De hoeven van de voorbenen zijn breder en ronder dan die van de 

achterbenen zodat zij het gewicht beter kunnen dragen. 

Achterbeen 
Waar het voorbeen vooral dient voor het dragen van het gewicht, 

dient het achterbeen voor de voortstuwing. Het achterbeen is 

functioneel gezien langer dan het voorbeen omdat het de kracht-

centrale is die het paard vooruit drijft.

In het achterbeen valt vooral de knie op. In het achterbeen wordt 

het passieve sta-mechanisme ingeschakeld door een van de knie-

en ‘op slot’ te zetten. De knie kan dan niet meer buigen. Dit doet 

het paard door bepaalde spieren samen te trekken, de belangrijk-

ste spier hierbij is de m. quadriceps femoris. De spieren trekken de 

knieschijf (patella) omhoog, iets naar binnen en haken de knie-

schijf met het binnenste patellaligament over een knobbel aan de 

binnenkant op het dijbeen. Hierdoor kan de knie niet meer buigen. 

Het andere achterbeen kan nu op rust staan door de gewrichten 

licht te buigen en op de punt van de hoef te rusten. Ook gaat het 

paard tijdens het op rust staan vaak met de voorbenen wat naar 

voren staan zodat hij ‘in de pezen kan gaan hangen’. De heup aan 

de kant van het rustende been hangt lager dan de heup van het 

ondersteunende been. Omdat het wel een beetje krachtsinspan-

ning vraagt, zie je dat het paard om de paar minuten wisselt van 

rustend en ondersteunend achterbeen. 
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Om de knieschijf te deblokkeren tilt de quadriceps hem weer op, 

trekt een andere spier hem iets opzij zodat het binnenste patel-

laligament weer los wordt gehaakt en zo komt de knieschijf weer 

terug in zijn normale positie. Het deblokkeren van de knieschijf 

gebeurt heel snel. 

Bij jonge paarden komt patellafixatie regelmatig voor. Dit is  

eigenlijk niets anders dan de knie die ‘op slot’ staat, het lukt het 

paard alleen niet om hem weer te deblokkeren. Men denkt dat dit 

komt doordat jonge paarden nog weinig ontwikkelde spieren heb-

ben en de ligamenten van de knieschijf nog slap zijn. Het kan ook 

dat de knieschijf vast blijft zitten doordat de ligamenten over-

rekt zijn. Verder kan erfelijke aanleg een rol spelen, evenals de 

stand van het achterbeen. Meestal helpt het achterwaarts zetten 

van een paard om de knieschijf weer te deblokkeren. Wanneer 

de paarden sterker worden, verdwijnt de patellafixatie meestal.  

Soms is er echter een operatie nodig.

Naast de knie die op 

slot gezet kan worden, 

bevindt zich in het 

achterbeen ook het 

spanzaagmechanisme. 

Dit mechanisme zorgt 

ervoor dat de knie niet 

gebogen of gestrekt 

kan worden zonder 

ook de sprong te bui-

gen of te strekken.  Er 

zijn twee spieren bij 

dit mechanisme be-

trokken: de m. flexor 

digitalis superfiscialis 

op de achterkant van 

het been en de m. pe-

roneus tertius op de voorkant van het been.  Door de wijze waarop 

deze spieren werken, spiegelen de gewrichten elkaar. Als de knie 

gebogen is, is het spronggewricht ook gebogen. Is de knie ge-

strekt, dan is het spronggewricht ook gestrekt. Qua structuur zijn 

deze spieren meer peesachtig, ze bevatten meer peesweefsel en 

minder spiervezels. Daardoor  is het een soort passieve veer. De 

knie en de sprong bewegen dus als eenheid, als de knie op slot 

staat, staat de sprong ook op slot.  

De knie en het spronggewricht staan alleen op slot als het volle 

gewicht op één achterbeen rust, het andere achterbeen rust op de 

punt van de hoef. 

In het achterbeen zijn de structuren rond en onder de kogel ver-

gelijkbaar aan die van het voorbeen. Het achterbeen heeft net als 

het voorbeen een ophangapparaat rond de kogel dat bestaat uit 

dezelfde structuren als die in het voorbeen.

De hoeven van het achterbeen zijn langer en puntiger zodat ze 

de tenen in de grond kunnen drukken en het paard zo een goede 

afzet van de grond kunnen geven. 

Het paard heeft gedurende de evolutie dus niet alleen langere 

benen gekregen om hard weg te kunnen rennen voor een roofdier, 

maar ook speciale aanpassingen aan de benen die het mogelijk 

maken om te blijven staan zonder daarbij veel energie te verspil-

len. Dit maakt dat het paard staand kan slapen zonder door zijn 

benen te zakken. Wanneer er een roofdier in de buurt is, kan het 

paard zich gelijk uit de voeten maken en hoeft het niet eerst lang-

zaam en met veel spierkracht overeind te komen.  

Plaatjes zijn afkomstig uit: Horse Movement, Structure, Function and Re-

habilitation van Gail Williams, 2014. ISBN: 978-1-908809-11-7

Bij jonge paarden komt

de knie op slot slaan 

regelmatig voor
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