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Voorwoord
Cesar Millan, de bekende held in de hondenwereld. Alsof hij kan toveren dat honden zich gedragen bij
hem. Eén van zijn eerste casussen die op televisie te zien was, was een vrouw die een hond had
aangeschaft voor haar paniekaanvallen. Ze had een vorm van straatvrees en kreeg vaak
paniekaanvallen wanneer ze zich onder de mensen voegde. Met de aanschaf van haar hond hoopte
ze dat ze meer naar buiten durfde te gaan en zich minder paniekerig zou voelen in het openbaar. Dit
zou kunnen werken, wanneer de hond hiervoor opgevoed of opgeleid is. Wanneer je als beginner
meteen van je hond verwacht dat hij zich overal en altijd netjes gedraagt, en je daarbij ook nog eens
helpt met je paniekaanvallen, kon je nog wel eens flink de mist in gaan. De vrouw bezat totaal geen
kennis over of had geen ervaring als hondeneigenaar. Dit resulteerde bij haar in een hond met
probleemgedrag. Wanneer Cesar om hulp wordt gevraagd, helpt hij zowel de hond als het baasje,
waarbij hij de eigenaar meer leert over zijn hond. In dit geval had zij meer hulp nodig dan de hond. Hij
leerde haar hoe ze rustig, zelfverzekerd en assertief kon zijn, zodat ze haar hond onder controle kon
houden. Hierbij was uiteindelijk niet alleen de hond gebaat, maar ook zij. Omdat zij zo graag haar
hond wilde helpen en het beste met hem voor had, zorgde ze ervoor dat ze altijd rustig, zelfverzekerd
en assertief was. En laat ze dat nu net nodig hebben, om van haar paniekaanvallen af te komen. Ze
had haar hond aangeschaft om haar te helpen bij haar paniekaanvallen, maar na de lessen van Cesar
had ze hem daar niet meer voor nodig. Uiteindelijk heeft de hond haar geholpen, maar niet zoals ze
verwacht had; hij heeft haar geholpen door haar een spiegel voor te houden. Door probleemgedrag te
vertonen, liet hij haar zwakke houding zien. Wilde zij dit probleemgedrag oplossen, dan moest ze haar
zwakke houding veranderen in een sterke houding. En dan zou ze ook geen paniekaanvallen meer
hebben. In haar eigen woorden: “Van alle therapieën die ik voor deze paniekaanvallen heb gehad, dit
is de beste therapie die ik gehad heb.”
Dat is voor Nadine het moment geweest dat ze besefte dat dieren een grote rol spelen in zowel de
mentale als fysieke gezondheid van de mens en de weg daar naar toe. Wanneer ze hier meer op ging
letten, viel het haar steeds meer op wat dieren teweeg kunnen brengen. Breng een hond binnen in
een zaal met wat mensen en het brengt ze bij elkaar, de sfeer wordt vriendelijker en zachtaardiger.
Zet een kind op een paard of een ezel en kijk hoe het gaat lachen. Menig mens voelt zich warm
worden van binnen wanneer hij in de ogen van een puppy of een kitten kijkt.
‘Als ik uit de bus stap, kijk ik om mee heen, op zoek naar een teken van de ezel. De bus rijdt verder,
maar ik zie eigenlijk geen spoor van welk dier dan ook. Als ik omwonenden vraag naar Ezelstal Hans
en Grietje, wijzen ze me de weg die ik nog ruim een paar honderd meter moet volgen. Het is een
warme dag in april en ik vind het wel fijn om even te wandelen, maar ik kijk ondertussen ook op mijn
horloge. Nog 5 minuten voor het gesprek. Ik ben onderweg naar mijn sollicitatiegesprek voor een
stageplek bij de ezelstal. Ik heb gehoord dat ze hier therapie uitvoeren met verstandelijk
gehandicapten en daarbij de ezel inzetten. Als ik door de poort kom, zie ik de ezels al staan, ik zit dus
in elk geval goed. Ik vraag bij een medewerker naar Brigitte en die geeft aan dat ze er elk moment
kan zijn. Ik loop op mijn beurt door naar de ezels en meteen zijn er zes paar oren op mij gericht. Ik
merk meteen het enthousiasme van deze dieren en ik kom geen aandacht tekort.
Dan komt Brigitte aan en schudt mij de hand. Ze ziet dat ik al enigszins kennis maak met de ezels. Ze
vraagt me om mee te lopen, zodat we aan het gesprek kunnen beginnen. Ik ben nog wel wat
zenuwachtig, maar voel al dat dit dé plek is waar ik graag wil zijn. Brigitte vraagt mij waarom ik deze
plek heb gekozen en ik heb mijn antwoord al een hele tijd klaar liggen, namelijk dat ik mijn passie
voor dieren wil combineren met de zorg voor cliënten. Ik zie Brigitte lachen en ze stelt me nog een
paar vragen over mijn ervaring met dieren en cliënten. Het duurt eigenlijk niet lang en na een aantal
praktische zaken mag ik dan eindelijk de wei in. Ik word bij de voerbak direct omringd door ezels en
voel hoeveel warmte ze uitstralen. Ik ben er niet echt op gekleed, maar heb er geen moeite mee om in
de modder te stappen. Eén ezel knabbelt aan mijn jas en al gauw heb ik door dat het toch echt niet de

bedoeling is en ik neem het tikje op de neus en een ‘foei’ meteen over van Brigitte. Een andere ezel
staat me van veraf te observeren en komt langzaam dichterbij. Hij is een ‘kat-uit-de-boom-kijker’, net
als ik. Ik had op dat moment niet durven zeggen hoeveel deze ezel voor iemand kan betekenen. Na
mijn bezoekje in de wei vertelde Brigitte me dat ik was aangenomen als stagiaire en dat ik aan het
begin van het derde collegejaar kon starten. Ik kon mijn geluk niet op; eindelijk een plek waarvan ik
zeker wist dat het goed zat.’
Daisy wist al langer dat ze op de één of andere manier haar liefde voor dieren wou combineren met
het werkveld. Tijdens de opleiding Social Work zijn er verschillende doelgroepen voorbij gekomen,
maar voor haar was nog niet duidelijk welke de voorkeur genoot. De enige voorwaarde die zij zich nu
heeft gesteld is dat ze met cliënten wil werken in de omgang met dieren. Het liefst wil zij werken met
ezels, omdat ze in het stagejaar gezien heeft hoeveel deze dieren voor een cliënt kunnen betekenen.
Bovendien heeft ze daar nu dus al een belangrijke ervaring opgebouwd die ze graag nog verder wil
uitbreiden.
Paardentherapie en dolfijnentherapie was al enigszins bekend; Curaçao en Florida staan bekend om
hun dolfijntherapie voor verstandelijke gehandicapten. Maar het zijn niet alleen deze dieren die iets
voor de mens kunnen betekenen. We zijn tegenwoordig ver afgedwaald van de natuur en haar
wonderen en krachten, terwijl we zoveel van haar kunnen leren. Daarom wordt het tijd om Moeder
Natuur terug te halen naar onze wereld, uiteindelijk zal zij het meeste kunnen betekenen voor onze
gezondheid en de toekomst die ermee samenhangt.
Maar om dit te bereiken is het onderzoeken van dier-ondersteunde therapieën niet voldoende. Het
werkveld is zich aan het ontwikkelen, maar is nog niet bekend bij de gemiddelde Nederlander.
Wanneer mensen er wel iets van gehoord hebben zijn ze cynisch; wat kan een dier nou bereiken bij
een cliënt, wat een mens nou niet kan doen? Animal Asissted Therapy wordt nog niet herkend en
erkend, zoals het nodig is, terwijl het dat wel verdient. De studenten voelde zich geroepen om een
bijdrage te leveren om AAT op de kaart te zetten. Ze wilden niet alleen onderzoeken en zich
verdiepen in de vormen van AAT, maar ook gaan ondernemen in het werkveld, zodat ze de wereld
van AAT konden openen voor de rest van Nederland. Daarom gaan ze als eigen opdrachtgever een
boek schrijven over deze nieuwe methode, misschien wel de eerste in zijn soort.
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Samenvatting
Er is ondervonden dat er een gebrek is aan Nederlandse literatuur over de methode Animal Assisted
Interventions (AAI). Het gevolg hiervan is dat AAI nog redelijk onbekend is bij het publiek en hierdoor
ook niet de erkenning krijgt die het verdient. In buitenlandse literatuur is veel over verschillende
vormen van AAI onderzocht en omschreven. Er bestaat echter nog geen concreet wetenschappelijk
bewijs voor de overtuiging dat AAI effectief genoeg is om legitiem in te zetten in de gezondheidszorg.
Door middel van studie van zowel Nederlandse als buitenlandse literatuur en interviews met
professionals in het werkveld, is er informatie vergaard en uit de verwerking hiervan is een concreet
overzicht gekomen in de vorm van een uittreksel. Hierin staan de belangrijkste resultaten, conclusies
en aanbevelingen. Deze zijn onderverdeeld in vier leefgebieden; lichamelijk functioneren, psychisch
functioneren, sociaal functioneren en zingeving en dagbesteding, waarin de volgende vier dieren aan
bod komen: de ezel, de hond, de dolfijn en het paard.
Op het gebied van lichamelijk functioneren brengen alle vier de dieren je lichamelijk in beweging
door bijvoorbeeld het wandelen of het zwemmen. Bovendien zorgen de dieren voor ontspanning van
de spieren. Over het algemeen is bekend dat lichamelijke beweging en ontspanning goed is voor de
algehele gezondheid van de mens.
Op het gebied van psychisch functioneren wordt duidelijk dat dieren de gemoedstoestand van een
persoon feilloos aanvoelen en zij reageren hier instinctief op, waarbij ze erop gericht zijn om de mens
te helpen.
Bij sociaal functioneren komt het erop aan dat alle vier de dieren sociale wezens zijn die als sociaal
netwerk kunnen dienen voor de mens. Ze kunnen hierbij de mens sociaal ondersteunen, vooral
wanneer andere mensen dat niet doen.
Op het gebied van zingeving en dagbesteding zorgen de dieren ervoor dat je iets om handen hebt en
hiermee je dag zinvol kunt besteden. Daarnaast kunnen de dieren ook meer betekenis geven aan je
leven.
De kracht van de dieren zit in het instinctief reageren, de directe, eerlijke en ondubbelzinnige
feedback. Verder kan men in het dier een stuk veiligheid en zekerheid vinden omdat het niet
oordeelt.
Door middel van succesverhalen en beelden uit de praktijk wordt de theorie ondersteund.
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Deel A
Scriptie & Proces

Inleiding
Tijdens de verdieping in Animal Assisted Interventions (AAI) als voorwerk van het afstudeertraject,
zijn de studenten erachter gekomen dat er geen Nederlandse boeken beschikbaar zijn over dit
onderwerp. Dit bracht hun op het idee om zelf een boek te gaan schrijven, dat een overzicht zou
geven van de vormen van AAI. Wanneer er een Nederlands boek beschikbaar zou zijn voor het
publiek, ziet men in hoe belangrijk en effectief deze vorm van therapie kan zijn.
Op deze manier zal AAI meer bekendheid krijgen. Het werkveld staat nog in de kinderschoenen en is
in ontwikkeling. Of die ontwikkeling snel of langzaam verloopt is onbekend, omdat men weinig over
AAI hoort. Er komen steeds meer beoefenaars van deze therapievorm bij, maar de
wetenschappelijke onderzoeken en hun resultaten laten op zich wachten. Vanwege het gebrek aan
voldoende wetenschappelijk bewijs en de onbekendheid van dit werkveld, wordt AAI vaak niet
vergoedt door zorgverzekeraars, uitzonderingen daar gelaten. Met het schrijven van dit boek willen
ze AAI de bekendheid en erkenning geven die het verdient. Ze willen de mensen, zowel cliënten,
professionals als zorgverzekeraars, laten inzien hoe belangrijk AAI is. Daarnaast hopen de studenten
ook de cynische mensen te overtuigen dat dieren vaak meer bij mensen kunnen bereiken, dan de
mensen zelf.
In het derde collegejaar heeft Daisy stage gelopen bij Ezelstal Hans & Grietje, centrum voor
asinotherapie (ezeltherapie). Tijdens deze stage heeft zij de kans gehad om van dichtbij mee te
maken wat een dier bij de cliënt teweeg brengt. Voordat zij aan de stage begon, wist ze al dat ze
dieren en hulpverlening wilde combineren, omdat ze toen al onder de indruk was van de krachten
van de dieren. Bij Ezelstal Hans & Grietje heeft zich dit verder ontwikkeld en doordat ze zelf heeft
ervaren hoe effectief AAI kan zijn, staat zij volledig achter deze vorm van therapie. Hierdoor is ze des
te meer gedreven om AAI over te brengen op anderen.
Ze wist dat één van haar medestudenten net zo’n passie voor dieren had als zij, met name interesse
in de kynologie (de studie van de hond). Eén van de hobby’s van Nadine is zich verdiepen in de
psychologie van de honden en wat erbij komt kijken. Hierbij kwam ze er ook achter wat honden voor
mensen en hun gezondheid kunnen betekenen. In de praktijk zag ze steeds vaker hoe honden en
andere dieren de mensen ondersteunden bij hun mentale en fysieke gezondheid, zoals te lezen is in
het voorwoord. Ook zij werd er een groot voorstander van om dieren en hulpverlening te
combineren. Daarnaast zijn ze allebei er van overtuigd dat interventies met behulp van dieren de
gezondheidszorg kunnen verbeteren en op een bepaalde manier ook goedkoper kan maken, doordat
dieren op korter termijn effectiever kunnen zijn dan andere hulpmiddelen, zoals medicatie.
Al eerder fijn samengewerkt te hebben, zijn ze elkaar tegen gekomen voor een nieuwe
samenwerking, dit keer voor het afstudeertraject. Het standpunt was duidelijk; het afstudeertraject
zou in ieder geval als onderwerp AAI hebben. Daisy was sowieso van plan om af te studeren bij
Ezelstal Hans & Grietje, met de wil om ezeltherapie bekender te maken. Dit komt ook ten goede aan
haar stagebegeleidster, Brigitte Wijnen, tevens nu hun opdrachtgeefster, zodat zij ook andere
mensen kan bereiken die baat hebben bij ezeltherapie. Omdat Nadine ervan overtuigd was dat AAI
veel mensen kon helpen, wilde ook zij AAI meer bekendheid geven. Op deze manier zijn de
studenten en de opdrachtgever elkaar tegemoet gekomen, door een opdracht te bedenken waarbij
therapie met behulp van ezels en honden, maar ook andere dieren, onder de aandacht van het
publiek wordt gebracht.
Er is informatie voor het afstudeertraject verzameld aan de hand van eigen ervaringen,
literatuurstudies, interviews met professionals en praktijksessies. Telkens zijn hiervan delen
opgeschreven, zodat de informatie direct op papier is vastgelegd. De eigen ervaringen zijn opgedaan
tijdens stage, maar ook in de privésfeer. Er werd bijvoorbeeld al waargenomen dat dieren een
bepaalde kracht hebben waardoor de mens zich beter gaat voelen. Deze eigen ervaringen zijn in het
boek verwerkt en hebben gezorgd voor de nodige inzichten in de verschillende vormen van therapie.
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Daarnaast hebben de literatuurstudies veel tijd in beslag genomen, dit komt er mede door dat de
literatuur in het Engels of Duits geschreven is. Ook hier komt dan weer het gebrek aan Nederlandse
literatuur naar boven. Ook hebben er interviews met professionals plaatsgevonden, om zo veel
mogelijk informatie te verkrijgen over de praktische uitvoering van AAI. Bij een enkeling kreeg men
de kans om een praktijksessie te observeren.
De opbouw van deze scriptie wijkt af van de gemiddelde scriptie. Aangezien er een boek wordt
geschreven waarin de inhoud van de scriptie voorkomt, bestaat deze scriptie uit twee delen. Deel A
bestaat uit de procesbeschrijving van het afstudeertraject; hierin wordt onder andere beschreven de
probleemdefinitie, methodische werkwijze en analyse van data. Deel B bestaat uit het uittreksel van
het toekomstige boek. Hierin komen de resultaten, conclusies en aanbevelingen naar voren.
Deel B is tevens opgedeeld in twee delen met ieder zijn eigen hoofdstukken. Deel I gaat over AAI in
het algemeen, zoals de termen en de theoretische kaders. Deel II gaat specifiek over de verschillende
therapievormen. Deze is opgesplitst in vier leefgebieden, te weten lichamelijk functioneren,
psychisch functioneren, sociaal functioneren en zingeving/ dagbesteding. Per leefgebied worden vier
dieren behandeld, namelijk de ezel, de hond, het paard en de dolfijn.
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Hoofdstuk 1
Het verkennen van het domein
Het domein van de afstudeeropdracht werd verkend aan de hand van de 6W-formule, welke
hieronder beschreven is.
Het probleem
Er zijn twee problemen waarbij de ene het gevolg is van de ander; er werd geconstateerd dat er een
gebrek is aan Nederlandse literatuur over het onderwerp AAI, met uitzondering van boeken over
therapie met paarden. Deze vorm van AAT is al iets verder ontwikkeld, waardoor er hierover wel al
enige literatuur te vinden is. Door het gebrek aan literatuur, is AAI ook minder bekend is bij het
publiek. Doordat er ook een groot gebrek is aan wetenschappelijk bewijs hiervoor, krijgt AAI niet de
erkenning die zij vinden dat het verdient. Zelf hebben de studenten in de praktijk kunnen ervaren dat
het effectief en van groot belang kan zijn voor de gezondheidszorg en haar cliënten.
Probleemeigenaar
In eerste instantie is het een probleem van de professionals die deze vormen van therapie
beoefenen. Als er een grotere doelgroep wordt aangesproken, waardoor meer cliënten vraag hebben
naar deze therapie, kunnen de professionals meer cliënten helpen. Nu is de doelgroep nog beperkt,
terwijl meer cliënten baat kunnen hebben bij AAI. Op deze manier werkt het probleem door op de
cliënten van de gezondheidszorg. De kans bestaat dat zij effectiever geholpen kunnen worden door
de inzet van dieren. Nu AAI nog onbekend is blijft de hulp aan hun achter.
Ontstaan van het probleem
Wereldwijd gezien is het probleem ontstaat ver terug in de tijd, toen de grondlegger van AAI, Boris
Levinson, zijn eerste presentatie gaf over AAI tijdens de bijeenkomst van de American Psychological
Association in 1960. Toentertijd werd hij uitgelachen door zijn collega’s, een indicatie dat AAI
onderschat en niet (h)erkend werd (Fine, 2011, pp. XVI).
Echter, richt zich deze afstudeeropdracht op het Nederlandse publiek. Om er achter te komen
wanneer de eerste persoon erachter kwam dat er een gebrek aan Nederlandse literatuur was, zou
men op zoek moeten gaan naar de eerste Nederlander die AAI ontdekte. Dit is vrijwel onmogelijk.
Het is daarom onduidelijk wanneer dit probleem in Nederland is ontstaan, wel is het duidelijk dat het
al langere tijd speelt. Voor de studenten zelf is het probleem aan het einde van het derde collegejaar
ontstaan, wanneer zij zich wilden verdiepen in AAI.
Reden en urgentie van het probleem
Omdat er twee problemen zijn, is er gekeken naar de urgentie. Wanneer het eerste probleem
opgelost wordt, wordt het tweede ook automatisch aangepakt. Het tweede probleem heeft echter
een grotere urgentie, omdat het een abstracter probleem is. Het probleem van literatuur is ‘simpel’
aan te pakken door er zelf literatuur over te schrijven. Dit doet zich voor op mesoniveau, het gaat
hierbij namelijk om het overbrengen van kennis en theorie op instellingen en haar professionals en
cliënten. Het tweede probleem doet zich voor op macroniveau, want het betreft dan de gehele
maatschappij (zorgverzekeraars, professionals binnen de gezondheidszorg, cliënten en hun sociale
kaart). (Kuiper & Zijsling, 2010)
Kort samengevat is het dus een probleem omdat meer cliënten effectiever geholpen kunnen worden
dan nu het geval is. Veel cliënten hebben geen kennis van dieren in de zorg en weten niet dat zij
mogelijk op een andere manier geholpen kunnen worden. De inzet van dieren in de zorg voor
mensen kan voor een grote omslag zorgen binnen de gezondheidszorg. Deze vorm van therapie kan
op korte termijn effectiever zijn dan bijvoorbeeld medicatie. Op die manier kunnen mensen dus
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efficiënter geholpen worden en komen zij mogelijk eerder uit de hulpverlening, wat dus weer gunstig
is qua financiën.
Locatie van het probleem
Het probleem doet zich door heel Nederland voor. Veel professionals binnen het werkveld van AAI
merken dat er een tekort is aan Nederlandse literatuur. Omdat AAI effectief kan zijn voor bijna alle
doelgroepen binnen de gezondheidszorg, is het van belang dat deze therapievorm meer wordt
ingezet binnen de gehele gezondheidszorg. Daarom is Deel B van de scriptie ingedeeld in de vier
leefgebieden; lichamelijk functioneren, psychisch functioneren, sociaal functioneren en
zingeving/dagbesteding. Zo wordt de gehele gezondheidszorg behandeld.
Relevante bronnen ter verheldering
In het Handbook on Animal Asissted Therapy (2011) wordt vaak benoemd dat het werkveld van AAI
zich niet verder kan ontwikkelen wegens gebrek aan wetenschappelijk onderzoek en bewijs. Ook in
de Duitse literatuur wordt gesproken over de wil om het dier in te zetten, maar daarnaast ook het
gebrek aan bewijzen om het rond te krijgen bij bijvoorbeeld de zorgverzekeraars. (Greiffenhagen &
Buck-Werner, 2007) Er staat in deze bronnen niet beschreven dat er een gebrek is aan Nederlandse
literatuur. In principe zou er uit Nederlandse bronnen bekend moeten worden dat er een gebrek is
aan literatuur, maar omdat er over het onderwerp geen Nederlandse boeken te lezen zijn, is het
eigenlijk nergens terug te vinden. De enige bronnen die er zijn, zijn de professionals zelf binnen het
werkveld.
Profilering als Social Worker
Om werkzaam te zijn binnen AAT is het van belang dat je zowel kennis over en ervaring met mensen
en dieren hebt. Als Social Worker zijnde, bezitten de studenten de kennis over en ervaring met
mensen in de hulpverlening. Als zij AAT willen uitvoeren, bezitten ze in ieder geval al de helft van de
competenties. Een Social Worker is iemand die bruggen bouwt tussen mensen en dat is precies wat
dieren ook doen, vandaar dat de combinatie zijn vruchten zal afwerpen. Het sociaal pedagogisch
profiel staat bekend om haar muzisch-agogische methodieken. Hierbij zijn muziek, beeldend vormen,
drama en spel en beweging een ondersteunend hulpmiddel om bijvoorbeeld beter contact te maken
met cliënten. Dieren zijn een perfect ondersteunend middel om contact te krijgen met de cliënten.
De studenten zien de vormen van AAI ook als een vorm van muzisch-agogisch werken, omdat het
dier als middel wordt ingezet. Vaak reageren cliënten eerder op een dier, vanwege de
onbevooroordeelde houding en onvoorwaardelijke kameraadschap.
Door het schrijven van het boek laten de studenten zien dat zij de competenties bezitten om zich als
volwaardig Social Worker te profileren. Zij combineren de kennis van doelgroep met de kennis van
therapie met dieren en laten zien dat zij een groot deel van het werkveld van AAI kunnen
beschrijven. Het boek bewijst dat de studenten competent zijn om het beroepenveld binnen te
treden.
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Hoofdstuk 2
Het stellen van een doel
Het doel waarop wordt gericht is het gebrek aan Nederlandse literatuur op te lossen, dit door middel
van het schrijven van een boek. Hiermee wilt men bereiken dat AAI meer bekendheid krijgt en de
erkenning die het verdient.
De doelstelling is in SMART op papier gezet:
Aan het einde van het studiejaar hebben we een boek geschreven over een deel van AAI. We hebben
het meetbaar gemaakt, omdat we een deel willen schrijven. Alles schrijven is onmogelijk, dus we
moeten ons onderwerp op bepaalde gebieden afbakenen. Zo hebben we ons toegespitst op de dieren
ezels, paarden, honden en dolfijnen. Daarnaast bespreken we niet alles per doelgroep, maar kijken
we meer naar verschillende gebieden waarin verschillende doelgroepen terugkomen. Bijvoorbeeld op
fysiek gebied komt de rehabilitatie van lichamelijk gehandicapten terug.
Gedurende het traject is de doelstelling bijgesteld. Het doel was meer tijdsgebonden, waardoor het
doel niet geheel realistisch was. Daar waar men binnen een paar maanden een boek wilden
schrijven, doen professionals er jaren over.
De doelstelling is opnieuw geformuleerd:
Aan het einde van het studiejaar hebben we het gebrek aan Nederlandse literatuur opgelost door het
schrijven van een uittreksel van het boek dat wij na het afstudeertraject uit willen geven. Dit door
middel van het vergaren van informatie via literatuurstudie en interviews en het vergaren van
praktijkverhalen van cliënten en professionals. Hierbij hebben wij ons nog steeds toegespitst op de
vier dieren ezel, hond, paard en dolfijn. Daarnaast behandelen deze vier dieren aan de hand van de
vier leefgebieden, welke zijn lichamelijk functioneren, psychisch functioneren, sociaal functioneren en
zingeving/ dagbesteding.
Het doel om de bekendheid van AAI te vergroten zal pas bereikt worden na het afstudeertraject.
Men heeft er namelijk voor gekozen om dan pas het boek af te ronden en uit te geven via een
uitgeverij. Op deze manier komt het boek op de markt terecht en is het beschikbaar voor het publiek.
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Hoofdstuk 3
Het methodisch onderbouwen
Omdat deze scriptie afwijkt van de gemiddelde scriptie, is hier ook geen sprake van een gemiddelde
onderzoekmatige of projectmatige aanpak. Er is een eigen manier van aanpak gevormd, welke wel
grotendeels overeen komt met de projectmatige aanpak.
Oriëntatiefase
Tijdens deze fase is begonnen met de ideeformulering. Hierin is kort beschreven wat de
probleemsituatie is, wat men wilt bereiken en hoe dat gedaan wordt. Veel hoefde er niet op de
opdracht te georiënteerd te worden. Omdat de studenten in principe hun eigen opdrachtgever zijn
en hun eigen opdracht bedacht hebben, was al veel duidelijk. Bij het maken van de
domeinverkenning werd nog eens alles concreet op papier gezet, waaruit verder gewerkt kon
worden. Toen al werd er een planning gemaakt voor het hele jaar, met alle stappen die ondernomen
moesten worden om het doel te bereiken. Deze planning is te vinden in bijlage (…) Men heeft
gedurende het traject geleerd dat het niet gemakkelijk is om altijd volgens de planning te werken. Bij
belangrijke beslissingen of het plannen van interviews met professionals, werd er het één en ander
gewijzigd.
De eerste stap die ondernomen is, is het zoeken naar literatuur, waarvan de eerste boeken vermeld
staan in het afstudeervoorstel. Daarnaast is besproken wat het belang is van het benaderen van
professionals. Men weet uit ervaring dat de praktijk binnen het werkveld dubbel zoveel waard is als
theorie die je alleen uit boeken kunt halen. Daarom hebben de studenten gepland om interviews te
houden, ter versterking van de theorie.
Ter afronding van deze fase is de ideeformulering ingeleverd, welke is goedgekeurd.
Definitiefase
Nadat de ideeformulering was goedgekeurd, kon deze uitgewerkt worden als afstudeervoorstel. Het
werken aan het afstudeervoorstel maakte de opdracht nog concreter en duidelijker. Hierbij werd de
doelgroep afgebakend en ook de inhoud van het boek gekaderd. Zodoende is men erover eens
geworden dat de therapievormen niet aan de hand van iedere doelgroep worden besproken. Veel
doelgroepen hebben baat bij AAI, waardoor het onrealistisch werd om alle doelgroepen te
behandelen. Er is toen gekozen voor de indeling in vier leefgebieden. Deze indeling is gekozen aan de
hand van het Pentagram van Pythagoras, waarin vijf domeinen van ons dagelijks leven zijn te
onderscheiden; lichaam, geest, sociale omgeving, leren en werken. Lichaam, geest en sociale
omgeving zijn de basale levensfuncties en daar komen twee domeinen bij om te kunnen overleven,
namelijk leren en werken. Er is voor gekozen om deze laatste twee samen te voegen onder het
leefgebied dagbesteding/zingeving (Hamann, 2007).
Nadat het afstudeervoorstel definitief was, heeft er een tripartietegesprek plaatsgevonden tussen de
studenten, de opdrachtgever en de afstudeercoach. Het tijdstip van het gesprek wijkt af van die van
de projectmatige aanpak, omdat bij een projectmatige aanpak het gesprek pas plaats vindt na de
ontwerpfase. Echter was de strategie en het ontwerp in de definitiefase in grote lijnen al duidelijk.
De gehele indeling van het boek ziet er als volgt uit: Deel I: algemene stuk over AAI met termen,
geschiedenis, de stand van zaken, theoretische onderbouwing en welzijn. Deel II: Verdeling van de
leefgebieden over vier hoofdstukken, namelijk Lichamelijk functioneren, Psychisch functioneren,
Sociaal functioneren en Dagbesteding/ Zingeving. Per hoofdstuk worden er vier dieren behandeld,
namelijk de hond, de ezel, de dolfijn en het paard. Vanuit persoonlijke interesse is er gekozen voor
één dier per student, dus een vrije keuze. Daarnaast zijn er voor twee andere dieren gekozen,
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waarvan de therapie al redelijk bekend is in Nederland, dus de dolfijn en het paard. Nadine heeft
zodoende gewerkt aan het onderdeel honden- en paardentherapie en Daisy heeft gewerkt aan het
onderdeel ezel- en dolfijntherapie. Het algemene gedeelte over AAT en achtergrondinformatie
hierover is wel gezamenlijk door de studenten geschreven.
De derde (meest) belangrijke stap was dat er op zoek werd gegaan naar betrouwbare bronnen voor
een interview. Omdat beide studenten staan ingeschreven bij Stichting AAIZOO, is er binnen deze
kring gezocht naar professionals voor een mogelijk interview. Van hieruit zijn veel reacties gekomen
en is er contact gehouden voor mogelijke interviews.
Daarnaast is er nog gezocht naar een uitgever die mogelijk het boek wil uitgeven, omdat dit in eerste
instantie als doel werd gesteld. Via literatuur die men zelf gelezen heeft, is er gekeken naar de
uitgeverijen en op welk genre deze vooral richten. Van hieruit is er een lijst opgesteld met potentiële
uitgeverijen. Zodoende werd er contact gelegd via e-mail met daarin het idee van het boek en de
voorlopige indeling, met als uiteindelijk doel het maken van een afspraak bij één van de uitgeverijen.
Gedurende de hele definitiefase is er al begonnen met de literatuurstudie. Eén van de criteria van de
literatuurstudie is dat er ook gebruik gemaakt moet worden van buitenlandse literatuur. Dit is hier
zeker aan de orde geweest, omdat er bijna alleen buitenlandse literatuur over het onderwerp te
vinden is. Zodoende is er in de Duitse en Engelse taal gelezen.
Tijdens deze fase hebben de studenten op de opleiding de keuzemodule AAT gevolgd. Deze module
heeft hun de kans geboden om zelf te ervaren hoe een praktijksessie Hippotherapie en EAT (beiden
zijn vormen van therapie met paarden) in zijn werk gaat.
Strategiefase en ontwerpfase
Tijdens de strategiefase heeft de grove planning uit de oriëntatiefase verder vorm gekregen en is het
concreter gemaakt. Hierbij werd duidelijk welke eerste stappen genomen moesten worden. In
principe zijn er vier hoofdactiviteiten: literatuurstudie, interviewen, praktijkverhalen vergaren en het
schrijven van de scriptie. Eén van de eerste activiteiten die uitgevoerd is, is de literatuurlijst
aanvullen en hiermee verder aan de slag gaan. Verder werd er gekeken naar wie het beste
geïnterviewd kon worden met betrekking tot de verschillende dieren. Er is bewust voor gekozen om
per dier één professional te interviewen, omdat er anders teveel tijd in beslag werd genomen en het
geheel onoverzichtelijk werd. Er is een mail rondgestuurd aan alle AAIZOO-leden met de vraag of zij
praktijkverhalen hebben om in het boek te plaatsen.
Zoals eerder al beschreven staat, was het ontwerp al duidelijk, want dit bestaat uit vier basisstappen.
Het enige dat er nog concreet gemaakt werd, is het publicatievoorstel voor de uitgeverijen. Dit
publicatievoorstel houdt in dat een auteur een globale weergave geeft van zijn boek. Hierin komt
bijvoorbeeld te staan: de aanleiding, kern van het boek, doel van het boek, doelgroep en vorm en
opzet. Aan de hand van dit publicatievoorstel, kan een uitgeverij bepalen of zij de samenwerking met
de auteur(s) wilt aangaan of niet.
Voorbereiding van de uitvoering
Tijdens de voorbereidingsfase zijn er interviews gepland met verschillende professionals. Zo is men
onder andere afgereisd naar Doetinchem en Harderwijk om deze professionals te kunnen spreken.
Van tevoren zijn de interviewvragen al opgestuurd, zodat de professionals zich al konden
voorbereiden. Bij het interview over dolfijntherapie heeft er zich de mogelijkheid voorgedaan om
een praktijksessie te observeren. Tevens heeft Daisy ook praktijksessie met de ezels kunnen
observeren en ervaren tijdens haar stagejaar.
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Er is hierbij gebruik gemaakt van het semi-gestructureerde interview; het onderwerp van het gesprek
was AAI op het vakgebied van de professional en er kwamen een aantal hoofdvragen aan de orde.
Andere vragen kwamen tijdens het gesprek nog naar voren en door de flexibele structuur konden
deze gesteld worden (Harinck, 2009, pp. 94).
Naast het plannen van afspraken met de professionals, is er ook een afspraak gemaakt met Uitgeverij
Elmar. Hiervoor heeft men een bezoek aan het kantoor in Delft gebracht. Tijdens dit oriënterend
gesprek is veel helder geworden over de uitgeverijwereld. Zo hebben is er geleerd dat er met veel
factoren rekening gehouden moet worden, zoals schrijfstijl, doelgroep, markt verkennen en indeling
van het boek. Na deze afspraak is men tot de conclusie gekomen dat er meer bij komt kijken dan past
binnen het afstudeertraject. Daarnaast werd het duidelijk dat de rechten bij Hogeschool Zuyd zouden
liggen als het boek binnen het afstudeertraject uitgegeven wordt. Deze twee aspecten hebben er toe
geleid dat er besloten is om het boek pas na afronding van de opleiding uit te geven.
Men heeft antwoord gekregen op de e-mail die in de strategiefase gestuurd is aan de AAIZOO-leden.
Hierbij zijn er van velen ook artikels ontvangen met bruikbare informatie binnen de verschillende
vakgebieden van AAI.
Uitvoering en nazorg
In de uitvoeringsfase is alle informatie die vergaard is uit interviews en literatuurstudie gefilterd,
zodat alleen de relevante informatie over blijft om in de scriptie te zetten. Daarnaast zijn werd de
literatuurstudie nog intensiever. Door de interviews heeft men meer inzicht gekregen in
praktijksituaties, waardoor de stof beter tot zich genomen kon worden. De ontvangen
succesverhalen zijn op een zodanige manier verwerkt, dat deze passen in de scriptie. Hiervoor is ook
de goedkeuring gevraagd van de eigenaar.
Bovendien heeft er een nieuwjaarsbijeenkomst van Stichting AAIZOO plaatsgevonden om de plannen
van het komende jaar (2012) door te spreken. Ook hier was men voor uitgenodigd en daar is het idee
over het boek gepresenteerd aan de aanwezige leden. Daarnaast is hier genetwerkt en is duidelijk
geworden dat leden van AAIZOO zelf bezig zijn met het schrijven van een handboek over AAI. De
professionals zijn hier al ruim twee jaar mee bezig. Door het feit dat zij al jaren aan hun handboek
bezig zijn en het korte tijdsbestek van het afstudeertraject, werd er beseft dat het doel niet geheel
realistisch was. Er is daarom bewust het besluit genomen om het boek na het afstuderen in zijn
geheel te schrijven en voor het afstudeertraject een uittreksel te maken. Doordat alleen de grote
lijnen in het uittreksel worden besproken, is dit relevant genoeg om de opdracht te volbrengen. De
verwerking van de gegevens die voor deze grote lijnen gebruikt zijn, zijn ondergebracht bij de
analyse.
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Hoofdstuk 4
Het analyseren
Zoals reeds vermeld is, zijn er drie manieren gebruikt om gegevens te verzamelen, namelijk
interviews afnemen, de literatuurstudie en observatie bij praktijksessie. De gegevens van de
interviews hebben zijn gefilterd, waarbij de relevante informatie eruit is gehaald en deze is
samengevat. Voorbeelden van deze samenvatting zijn terug te vinden in bijlagen 1 en 2. Van de
literatuur die bestudeerd is, is er ook een samenvatting van de meest relevante informatie en hierbij
is genoteerd waar welke informatie terug te vinden is. Uit de observatie van de praktijksessies zijn
eigen conclusies getrokken, waarna deze aan de hand van de literatuur zijn getoetst. De bevindingen
bleken overeen te komen met de theorie. Bij het schrijven van het uittreksel zijn de samenvattingen
van de interviews en de literatuurstudie bij de hand gehouden om hiernaar terug te kunnen
verwijzen.
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Hoofdstuk 5
Het groepsproces
Inleiding
In mei 2011 heeft Nadine Daisy benaderd voor het samen werken aan de scriptie. Allebei hebben ze
dezelfde passie voor dieren en uit eerdere bijeenkomsten is gebleken dat ze uitermate goed kunnen
samenwerken. Een idee voor de scriptie was er nog niet, wel wilden ze allebei een onderwerp in de
richting van dieren. Daisy liep op dat moment stage bij Ezelstal Hans & Grietje, een centrum voor
ezeltherapie. Nadine is in juni 2011 op bezoek gegaan bij Daisy, waar ze verder hebben gepraat over
het afstudeertraject. Er is toen al uitgekomen dat het over therapie met dieren zou gaan. Eén van de
eerste ideeën was om een effectmeting van ezeltherapie te doen. Deze opdracht was echter te
wetenschappelijk van aard, waardoor ze verder zijn gaan kijken. In dezelfde maand hebben ze op
school nog een keer afgesproken. Toen is er uit gekomen dat het een streven is van allebei om een
boek te schrijven. Aangezien er geen Nederlandse literatuur over het onderwerp AAT was, kwam dit
goed uit. Ze zijn het toen eens geworden om een boek over AAT te schrijven, om zodoende deze
vorm van therapie meer bekendheid te geven in Nederland. Vervolgens hebben ze een afspraak
gemaakt met hun SLB’er om te bespreken wat de mogelijkheden zijn omtrent deze opdracht. Van te
voren was al bekend dat Brigitte Wijnen hun opdrachtgever zou worden, omdat het onderwerp AAT
al vast stond. Eind augustus 2011 zijn ze bij Daisy thuis bij elkaar gekomen om de opdracht verder te
bespreken en zich voor te bereiden op het komende collegejaar. Er was toen al een begin gemaakt
aan de ideeformulering, welke eind september is ingeleverd. Toen de ideeformulering was
goedgekeurd, hebben ze een uitgebreide planning gemaakt voor de rest van het jaar. Daarna zijn ze
gaan werken aan het afstudeervoorstel. Wanneer dit werd goed gekeurd, konden ze echt aan de slag
gaan.
Samenwerking
Omdat er van tevoren al vaker was samengewerkt tussen de twee studenten, was het ook nu niet
moeilijk om een begin te maken. Toen de planning gemaakt was, zijn de studenten aan de slag
kunnen gaan door ieder hun eigen inzet te tonen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de
manier van werken, zoals punctueel zijn, verantwoordelijkheid nemen, aan de afspraken houden en
vertrouwen op elkaars kwaliteiten. Over het gehele proces zijn de afspraken nagekomen door de
studenten. Doordat beiden perfectionistisch zijn aangelegd, is er van laksheid geen sprake geweest
en is alles op de geplande tijdstippen uitgevoerd. Als de taak wegens omstandigheden niet op tijd
kon worden uitgevoerd, werd er niet moeilijk gedaan om nieuwe afspraken te maken. Het
vertrouwen op elkaars kwaliteiten ging vanzelf, omdat ze dezelfde manier van werken hebben en
veel overeenkomende kwaliteiten bezitten. Op deze manier weten ze wat ze van elkaar kunnen
verwachten en kunnen ze beter op elkaar afstemmen.
Omdat er vrij weinig over het onderwerp bekend is, hebben de studenten besproken dat ze in
principe alles samen willen vormgeven. Gezien de breedte van het onderwerp is er gekozen voor een
vormgeving aan de hand van vier leefgebieden, namelijk: lichamelijk functioneren, psychisch
functioneren, sociaal functioneren en zingeving/dagbesteding. Binnen deze vier leefgebieden worden
vier dieren behandelt, namelijk: de hond, de dolfijn, de ezel en het paard. Vanuit persoonlijke
interesse is er gekozen voor één dier per student, dus een vrije keuze. Daarnaast zijn er voor twee
andere dieren gekozen, waarvan de therapie al redelijk bekend is in Nederland, dus de dolfijn en het
paard. Nadine heeft zodoende gewerkt aan het onderdeel honden- en paardentherapie en Daisy
heeft gewerkt aan het onderdeel ezel- en dolfijntherapie. Het algemene gedeelte over AAT en
achtergrondinformatie hierover is wel gezamenlijk geschreven.
Socioloog en bedrijfskundige Bartjan Pennink beschrijft een samenwerking als optimaal wanneer er
aan de volgende voorwaarden wordt voldaan; Het hebben van:
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 Een gemeenschappelijk doel
 Een gemeenschappelijk beeld
 Een gemeenschappelijk draagvlak
 Gemeenschappelijk vertrouwen in de ander met betrekking tot toekomstig gedrag
Aan deze punten kan voldaan worden wanneer men iets gemeenschappelijks heeft en er
gecommuniceerd kan worden om iets gemeenschappelijks te creëren. (Pennink, 1997)
Als men deze punten bekijkt bij de studenten zijn er een aantal overeenkomsten. Wanneer gekeken
wordt naar wat ze gemeenschappelijk hebben, is dit de grote passie voor dieren en deze te willen
inzetten om mensen te helpen. Het schrijven van het boek komt voort uit het creëren van het
gemeenschappelijke. Het gemeenschappelijke doel van de samenwerking is om AAT op de kaart te
zetten. Het beeld dat zij samen hebben is dat AAT uitermate effectief is, maar nog erg onbekend is en
onderschat wordt. Door ambitie en enthousiasme van beiden om AAT bekend te maken en om het
afstudeerproject zo goed mogelijk af te ronden is er een gemeenschappelijk draagvlak gecreëerd.
Beide studenten hebben belang bij een gunstige afloop van het afstudeertraject en voelen zich
tegelijkertijd min of meer verantwoordelijk voor de relatie met de ander.
Als we deze theorie vergelijken met die van Jan Remmerswaal heeft deze studentgroep een sterke
identiteit ontwikkeld. Doordat ze een gezamenlijk doel voor ogen hebben, worden ze aangetrokken
tot dezelfde taak (inhoudsniveau), namelijk AAT bekender maken. Door gemeenschappelijk beeld en
draagvlak is er één en dezelfde werkwijze ontstaan waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt
(procedureniveau). Deze dragen bij aan de identiteit van de groep. De studenten hebben elkaars
kwaliteiten weten te herkennen en benutten. Doordat ze nu helder beschreven hebben hoe hun
relatie eruit ziet, komt ook de kracht van de groepsidentiteit naar voren (interactieniveau). De
afstudeeropdracht is ontstaan uit een gezamenlijke passie die de studenten opnieuw met elkaar
verbindt op bestaansniveau. In principe zijn ze hun eigen opdrachtgever, omdat ze zelf hun opdracht
hebben gekozen. Tegelijkertijd ervaren ze druk vanuit de opleiding en de uitgeverijwereld. Tussen
deze twee omgevingen hebben ze een balans kunnen vinden door bewuste besluiten te maken
(contextniveau), zoals het boek pas te schrijven en uit te geven na het afstudeertraject. De
samenwerking is aangegaan vanwege elkaars steun, de fijne manier van samenwerken, de
gezamenlijke passie en een gezamenlijk carrièrebeeld (zingevingniveau). Hiermee is de identiteit van
de groep bepaald. (Remmerswaal, 2008, pp. 260-261)
Communicatie
Ook over de communicatie zijn er afspraken gemaakt. In ieder geval staat als vaste afspraak dat er op
maandagen en woensdagen gezamenlijk aan de afstudeeropdracht gewerkt wordt op de
schoollocatie. De tijd die overbleef naast de lessen werd opgevuld met het werken aan de
afstudeeropdracht. Daarnaast is het ook van belang geweest om afspraken te maken met betrekking
tot bereikbaarheid. Er is via e-mail contact gehouden als het ging over algemene informatie of
afspraken op lange termijn. Voor de urgentere afspraken hebben ze telefonisch contact gehad, zodat
er meteen iets aan de planning aangepast kon worden. Het bespreken van relevante informatie en
het schrijven van de verschillende onderdelen van de afstudeeropdracht is telkens op school
gebeurd. Als er thuis verder is gewerkt aan een onderdeel, werd dit via de mail of op school met
elkaar besproken.
Op inhoudsniveau konden ze elkaar goed aanvullen. Wanneer iemand met een idee kwam, kon de
ander daaraan verder werken. Beiden konden open en eerlijk tegenover elkaar zijn en alles
bespreekbaar maken. Op betrekkingsniveau konden ze elkaar aanvoelen en werd er een veilige sfeer
gecreëerd, waardoor er prettig gewerkt kon worden. Ze beschouwen elkaar als gelijkwaardige en
betrouwbare collega’s. (Remmerswaal, 2008)
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Probleemoplossing & besluitvorming
Binnen de afstudeeropdracht zijn er een aantal problemen geweest waardoor de studenten bepaalde
beslissingen hebben moeten nemen om deze op te lossen.
Het eerste probleem waar tegenaan gelopen werd was de plaatsing in een afstudeerkring. Ze waren
ingedeeld in de afstudeerkring Geestelijke Gezondheidszorg omdat daar alle opdrachten met
betrekking tot dieren bij elkaar waren ondergebracht. Omdat de doelgroep binnen hun opdracht veel
breder is en het kader van waaruit gewerkt wordt anders van aard is, hebben ze besloten om van
afstudeerkring te willen veranderen. Ze waren van mening dat de opdracht beter zou passen binnen
ZZP Sociaal Ondernemen. Om een oplossing hiervoor te vinden hebben zij het afstudeerbureau
benaderd met de vraag of zij van afstudeerkring konden veranderen. Naar aanleiding van een
motivatiebrief hebben ze uiteindelijk de switch kunnen maken naar de afstudeerkring waarin de
afstudeeropdracht beter tot zijn recht komt.
Men wilde eerst een boek schrijven en dat uiteindelijk uitgeven. Na een gesprek met de uitgeverij
werd duidelijk dat het steeds moeilijker werd om het boek uit te geven. Zodoende liepen ze tegen
het probleem aan dat zij niet genoeg ervaring hadden met het schrijven van een boek en nog geen
kennis hadden over de markt hiervoor. Binnen de opleiding werd bovendien vernomen dat als het
boek binnen het afstudeerproject zou worden uitgegeven, de rechten bij Hogeschool Zuyd zouden
liggen en niet bij de studenten als auteurs. Op dat moment is er besloten om het boek niet uit te
geven binnen het collegejaar, maar pas als de opleiding in zijn geheel is afgerond.
Wat daar nog mee samenhing is het feit dat het schrijven van een boek meer tijd en werk in beslag
neemt dan voorheen gedacht. Eerst heerste er een enorme drive om aan het boek te werken en was
er een zodanig strakke planning dat het realistisch en haalbaar was om het boek te schrijven en uit te
geven. Uit de praktijk is gebleken dat er echter veel meer tijd nodig is, want daar waar ze dachten het
binnen een paar maanden te kunnen klaren, zijn professionals er vaak jaren mee bezig. Tevens gaat
het door plannen van interviews en het volgen van de overige lessen met de daarbij horende
opdrachten anders in zijn werk, omdat je afhankelijk bent van anderen. Nadat de interviews met de
professionals plaats hadden gevonden, bleek dat er eigenlijk teveel werk lag om het nog binnen het
collegejaar te verwerken. Zodoende is er besloten om het boek in te korten tot een soort uittreksel.
In principe staat hier alle belangrijke informatie in, maar dan beknopter omschreven. Ze streven
ernaar om deze beknopte versie na de opleiding nog uit te werken en het boek alsnog uit te geven.
Macht en invloed
Binnen de afstudeeropdracht is er sprake geweest van een gelijke machtsverdeling tussen de twee
studenten. Dit is tot stand gekomen door de optimale samenwerking waarin de ze beide een open en
constructieve houding ten opzichte van elkaar hadden. Omdat er vertrouwen is in elkaars kwaliteiten
werd er afwisselend naar elkaars idee geschikt. Wanneer ieder bij zijn eigen standpunt wilde blijven,
werd er naar een compromis gezocht, zodat beide belangen werden gehoord. (Pennink, 1997)
Over het grote geheel gezien zat men op één lijn, waardoor er geen macht of invloed uitgeoefend
hoefde te worden. Er was eerder sprake van opbouwende feedback. Beiden hebben belang bij een
gunstige afloop van het afstudeertraject, waardoor de samenwerking goed tot stand is gekomen.
Rolhantering
Binnen het vormgeven van een rol is er de indeling gebruikt van creatief denker Edward de Bono.
Aan de hand van een zestal hoeden (de Bonohoeden) beschrijft hij zes verschillende invalshoeken om
naar een probleem te kijken. De hoeden opgezet zijn geworden tijdens het afstudeertraject zijn;
 De rode hoed; deze hoed staat voor het denken op basis van emoties, vermoedens en
intuïtie. Voor beide studenten geldt dat zij hun opdracht hebben gevonden en bedacht op
basis van intuïtie en emoties. Ze hebben beide een nauwe relatie met het onderwerp en het
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gevoel dat hier iets mee gedaan moest worden. Op basis van intuïtie werd duidelijk dat beide
studenten stemden voor het onderwerp AAT.
Ook tijdens de interviews die gehouden zijn, kwam de rode hoed naar voren. Voor het
werken met dieren en cliënten binnen AAT is een zekere vorm van emotie en gevoel niet
onwaarschijnlijk.
 De zwarte hoed; deze hoed staat voor het denken als ‘de advocaat van de duivel’. Er wordt
nagegaan waarom iets niet zou werken. Deze hoed heeft ze geholpen om hun gebieden
duidelijk af te bakenen. Deze gebieden zijn: de doelgroep, de dieren voor inzet bij therapie
en de inhoud van het boek. Dit was nodig, omdat de opdracht anders veel te uitgebreid zou
worden. Door duidelijk na te gaan wat niet kan, werd duidelijk wat wel haalbaar was.
 De gele hoed; deze staat voor helderheid, optimisme en het zien van kansen. Deze hoed
heeft ze geholpen om door het gehele traject positief te blijven denken. Doordat er vooral
gekeken is naar kansen, zijn er voor problemen gemakkelijker oplossingen of compromissen
gevonden. Als er een zekere vorm van stress kwam opzetten bij één of beide studenten,
hielp de gele hoed om optimistisch te blijven en te denken in termen die wel kunnen. Op die
manier heeft de gele hoed vooral gezorgd voor geruststelling en doorzettingsvermogen.
 De blauwe hoed; deze staat voor structuur, afstandelijk en gecontroleerd denken. Deze hoed
hebben de studenten benut door af en toe afstand te nemen van de opdracht. Door afstand
te nemen en het geheel te overzien werd duidelijk waar nog knelpunten zaten. Ook werd op
die manier kritische feedback gegeven op de geschreven stukken.
(Bono, de, 2011)

Daarnaast hebben beiden ook functionele rollen vervuld, zowel taakrollen als procesrollen.
Elke rol die hieronder valt, is niet door of de één of de andere student vervult. Wegens
overeenkomstige werkwijze, beeld, doel en kwaliteiten, zijn ze door beiden vervult.
De taakrollen zijn van belang voor het uitvoeren van de groepstaak. Enkele voorbeelden van de
taakrollen die tijdens het afstudeertraject naar voren zijn gekomen, zijn initiatief en activiteit; het
voorstellen van oplossingen, inbrengen van nieuwe ideeën en het opnieuw definiëren van het
probleem, is van wezenlijk belang om verder met de afstudeeropdracht te komen. Er is vaak kritisch
naar de opdracht gekeken, problemen zijn ondervonden en hiervoor werd een oplossing gezocht. Op
deze manier werd de afstudeeropdracht opnieuw gedefinieerd.
Een ander voorbeeld van een vervulde taakrol is het zoeken van meningen; beide studenten hebben
bij elkaar onderzocht wat de ander dacht over en voelde bij een bepaald idee of voorstel. Dit werd
voortdurend gedaan, zodat ze zo goed mogelijk op elkaar afgestemd waren, en hun relatie open en
eerlijk kon blijven.
De taakrol coördineren is ook vaak vervuld; tussen bepaalde ideeën werd een verband gebracht en
vaak werden deze voorstellen ook samengebracht. Wanneer de ene student met een idee kwam,
dacht de ander er verder over na, waardoor ze een nog beter idee eruit kregen.
Wanneer gekeken wordt naar de procesrollen, zijn ook daarvan veel vervuld. Deze zijn van belang
voor het verbeteren en onderhouden van het sociaal-emotionele klimaat in de studentengroep.
De rol aanmoedigen is vaak voorgekomen, vooral wanneer de stress toenam. Voor een optimale
samenwerking werd voor zowel de collega als de persoon die erachter zat, belangstelling getoond.
Het volgen hoort hier ook bij; ze hebben belangstelling gehad voor elkaars mening en ideeën en deze
ook bedachtzaam geaccepteerd.
Daarnaast zijn er ook rollen die zowel taak- als procesrollen zijn. Eén van de meest vervuld rol
hiervan is diagnosticeren; hierbij werden knelpunten vastgesteld en wat hierbij de meest geschikte
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volgende stap is. Een voorbeeld hiervan is het besluit over het schrijven van een boek of een
uittreksel.
Van disfunctionele rollen, gedragsvormen die juist niet functioneel zijn, is geen sprake geweest.
Beide studenten hebben bijvoorbeeld geen agressie of concurrentie naar elkaar getoond. De
samenwerking verliep op zo’n manier vloeiend, dat er geen enkele disfunctionele rol vervuld werd.
(Remmerswaal, 2008, pp. 240-242)
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Verwijzing naar Deel B
Zoals eerder vermeld, wijkt deze scriptie af van de gemiddelde scriptie. Gewoonlijk wordt er nu
verder gegaan met de theoretische en praktische verdieping, gevolgd door resultaten, conclusies,
aanbevelingen en discussie. In deze scriptie wordt dit anders weergeven, aangezien er een uittreksel
als product is toegevoegd (Deel B). In dit product wordt tevens de verdieping beschreven en de
resultaten vermeld die eruit gekomen zijn. Daarnaast wordt hierin ook de conclusies weergegeven en
worden de aanbevelingen duidelijk gemaakt.
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Deel B
Uittreksel
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Deel I
Algemene informatie over Animal Assisted Interventions (AAI)
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Hoofdstuk 1
Termen en definities
Voordat we vertellen wat AAI inhoudt en kan betekenen voor mensen, zullen we eerst naar de
definitie van AAI kijken en wat hieronder valt. Er is namelijk nog veel onduidelijkheid over de termen
en ze worden vaak (onterecht) door elkaar gebruikt.
AAI staat voor Animal Assisted Interventions, oftewel dier-ondersteunende interventies. In het
Handbook on Animal Assisted Therapy is AAI gedefinieerd als volgt.
AAI: iedere interventie die bewust dieren inzet of samenwerkt met dieren als onderdeel van een
therapeutisch of correctief proces of milieu.
AAI is een overkoepelende naam voor alle dier-ondersteunende interventies. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen therapie en activiteiten. Veel activiteiten worden tegenwoordig al snel
therapie genoemd. Een duidelijk voorbeeld dat het belang van dit onderscheid aanduidt is de cliniclown. De clini-clown bezoekt ziekenhuizen om de patiënten op te vrolijken, niet meer en niet
minder. Dit bezoek noem je dan ook niet clown-ondersteunende therapie. Dier-ondersteunende
therapie wordt Animal Assisted Therapy (AAT) genoemd. AAT is de meest bekende naam, maar bevat
niet alle interventies die men met de dieren in de zorg uitvoert. AAT is, zoals de naam al zegt, een
vorm van therapie. Niet iedereen mag zomaar therapie verlenen aan anderen. Het is hierbij van
belang dat een professional AAT verleent en niet een enthousiaste vrijwilliger. Uit de definitie van
AAT zal blijken waarom.
Animal Assisted Therapy: AAT is een doelgerichte interventie waarbij een dier, dat aan speciale eisen
voldoet, een integraal deel uitmaakt van het behandelingsproces. AAT wordt gestuurd of verleend
door een professionele hulpverlener met gespecialiseerde expertise en uitgeoefend binnen zijn of haar
vakgebied. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: specifieke doelenstellingen voor iedere individu en
een meetbare vooruitgang.
Animal Assisted Activities(AAA) hoeven niet door een professional uitgevoerd te worden. Zoals de
naam als doet vermoeden bestaat AAA uit activiteiten en niet uit therapie. De definitie van AAA zal
dit verhelderen.
Animal Assisted Activities: AAA verschaft mogelijkheden voor motiverende, leerzame, recreatieve en/
of therapeutische voordelen voor het verbeteren van de kwaliteit van het leven. Dier-ondersteunende
activiteiten worden uitgevoerd in een diversiteit van omgevingen door speciaal getrainde
professionals, paraprofessionals en/ of vrijwilligers, in samenwerking met dieren die voldoen aan
speciale eisen. Belangrijke uitgangspunten zijn: afwezigheid van specifieke behandeldoelen;
vrijwilligers en hulpverleners hoeven niet gedetailleerde aantekeningen te nemen; de bezoeken zijn
spontaan.
Daarnaast heb je nog een andere vorm waarbij het speciaal om de educatie gaat. Deze vorm wordt
ook wel Animal Assisted Education(AAE) of Animal Assisted Pedagogy (AAP) genoemd. Bij beide
namen komt het erop neer dat dieren ingezet worden om de leerontwikkeling te vorderen, vaak
komt dit voor bij speciaal onderwijs.
Animal Assisted Education: AAE kan uitgevoerd worden door een schoolleerkracht die de kennis bezit
over de betrokken dieren. Maar wanneer AAE uitgevoerd wordt door leerkracht van het speciale
onderwijs, een sociaal pedagoog, of een leerkracht die onderwijs geeft in de justitiële zorg, dan is het
wel therapeutisch van aard en is er sprake van een doelgerichte interventie. Deze professionals
ontvangen hiervoor wel loon, zoals therapeuten dat verdienen.
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Om het eenvoudig te houden spreken we in dit boek alleen over AAT en AAA. Wanneer we praten
over beiden termen samen, gebruiken we de term AAI.
Bij paarden zijn de termen weer iets anders, omdat zij vallen onder een andere jurisdictie. Zij hebben
de termen Hippotherapie en Equine Assisted Therapy (EAT). Wat deze termen inhouden wordt in
Deel II uitgelegd. Wel kan er duidelijk gemaakt worden dat deze twee vormen en AAT twee
overeenkomsten bezit:
1. Bij de interventie wordt gebruik gemaakt van dieren
2. De interventie wordt uitgevoerd door of onder toezicht van een professionele hulpverlener,
die werkt binnen zijn vakgebied.
(Fine, 2011)
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Hoofdstuk 2
Geschiedenis van AAI
Tot op het moment waar we nu zijn, hebben zich vele ontwikkelingen gedaan op het gebied van AAI.
De eerst publieke presentatie over AAI vond al plaats in 1960 in de Verenigde Staten. Tijdens een
bijeenkomst van American Psychological Association (APA) in New York was er een onbekende
jongeman, een kinderpsycholoog, die het podium betrad. Zijn naam was Boris Levinson en
uiteindelijk is hij benoemd tot de grondlegger van AAI. Zijn woordje werd de eerste formele
presentatie over AAI voor een nationaal publiek. Hij werkte met een zeer problematisch kind en had
ondervonden dat wanneer hij zijn hond Jingles mee nam naar de therapiesessies, deze sessies veel
productiever waren. Andere kinderen die moeite hadden met communiceren leken meer op hun
gemak en deden werkelijk pogingen om een gesprek te voeren wanneer de hond aanwezig was.
De ontvangst van zijn lezing was in eerste instantie niet positief en de sfeer in de zaal deed het
psychologische beroep geen goed. Levinson vond het frustrerend dat zijn collega’s het maar een
lachwekkende zaak vonden. Dit zou het onderzoek naar en de ontwikkeling van AAI stagneren,
wanneer men niet er achter gekomen was dat de eerste bevindingen van AAI al veel verder terug in
de tijd gedaan zijn. Ze worden zelfs teruggeleid naar één van de grootste namen in de psychologie;
Sigmund Freud. Zo’n vijftien jaar na zijn dood zijn er verschillende nieuwe biografieën van hem
gepubliceerd. Hierin stond beschreven dat hij vaker zijn hond Jofi mee naar zijn
psychotherapeutische sessies bracht. In eerste instantie was dit bedoeld om Freud zelf op zijn gemak
te stellen. Echter ondervond hij dat de aanwezigheid van zijn hond zijn cliënten door de sessies heen
hielp. Het leek hem dat zijn patiënten gewilliger waren om openlijk te praten wanneer de hond in de
kamer was, ook over pijnlijke onderwerpen. Hij begon vaker zijn hond mee te brengen naar zijn
sessies en ging observeren welke effecten de hond nog meer had op de cliënten. Wanneer de
cliënten op het punt kwamen dat zij de bron van hun problemen gingen ontdekken, komen ze vaak in
een fase van weerstand terecht, alsof ze zichzelf willen beschermen tegen de psychologische pijn.
Freud ondervond dat wanneer patiënten in deze fase terecht kwamen, de uitingen van deze
weerstand minder heftig waren wanneer de hond in de kamer aanwezig was. Middels zijn
observaties kwam hij er ook achter dat de hond een gevoel van veiligheid, acceptie maar ook
geruststelling aan de patiënten gaf.
Als we kijken naar de presentatie die Levinson gaf tijdens de APA-bijeenkomst in 1960 heeft hij
hetzelfde fenomeen beschreven als Freud had ondervonden. Steeds meer professionals waren ervan
overtuigd dat AAI kon werken, alsof de biografie van Freud een soort bekrachtiging was. Niet lang
daarna, in 1969, kwam het eerste, baanbrekende boek van Levinson uit over AAT, “Pet-Oriented Child
Psychotherapy”.
Nu Freud heeft toegezegd dat hij vindt dat dieren bruikbaar zijn binnen de hulpverlening en het boek
van Levinson uit gegeven was, stopte het uitlachen en werd er serieus mee aan de slag gegaan.
De eerste professionals die een programma voor AAT opzetten waren psychiaters Sam en Elizabeth
Corson. In de psychiatrische unit van de Ohio State University opende zij in 1977 de eerste dierondersteunende behandeling.
Het ijkpunt waarbij de waarde van AAI werd vastgelegd, tenminste voor de mensen in de geestelijke
gezondheidszorg, werd gecreëerd door ecoloog Alan Beck en psychiater Aaron Katcher. Zij gebruikte
psychologische metingen om aan te tonen dat wanneer men in aanraking kwam of alleen al in de
aanwezigheid was van een vriendelijke hond, er meteen veranderingen plaatsvonden in de
psychologische reacties.
AAI heeft sinds de presentatie van Levinson in 1960 heel veel ontwikkelingen ondergaan, maar we
zijn er nog lang niet. Er is meer voor nodig om het werkveld van AAI te legitimeren, zodat het door
iedereen serieus genomen wordt (Fine, 2011).
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Hoofdstuk 3
Ontwikkelingen en stand van zaken
Pet Facilitated Therapy was een nieuwe discipline. Dierondersteunde zorg is voor het eerst in GrootBrittannië geprobeerd en uitgevoerd. Ook de eerste onderzoeken naar deze vorm van therapie zijn
van daaruit gestart. Al in de afgelopen eeuwen wist men dat ‘een dier het hart goed doet’. Deze
oude wijsheid moest voor de moderne, wetenschappelijke maatschappij herontdekt worden.
In de praktijk kwam er een revolutie; men zag in dat een dier niet alleen vlees opleverde, maar ook
kon helpen en genezen. De praktijk kwam echter sneller op gang dan de theorie, dus
wetenschappelijke bewijzen bleven achter. De praktische inzet van dieren als helper en genezer en
de verzameling van wetenschappelijke bewijzen leek voor veel mensen een onmogelijkheid.
Het onderzoeksveld moest afgebakend worden en het moest een naam krijgen.
Aan de ene kant zijn we ver van het dier ontvreemd door de cultuurgeschiedenis. Aan de andere kant
wordt duidelijk hoeveel we op de dieren lijken en hoeveel van ons leven we met hun delen.
Pas laat ontwikkelde zich een houding die wij vandaag de dag ecologisch noemen: verantwoording,
zorg en voorzorg voor een natuurlijke wereld. We staan nu in een positie dat we zoveel over de
dieren weten dat we onzeker worden over onze toenmalige omgang met hun. Vandaag de dag
worden onze ogen geopend voor verbindingen die een grote gemeenschappelijkheid tussen mens en
dier vertonen. Dieren zijn er niet meer alleen als inzet om te werken voor de mens, maar nu ook
nuttig door er gewoon te ‘zijn’.
Gemeenschappelijkheid met dieren is niet alleen pedagogisch en therapeutisch effectief, maar ook
op zichzelf zinvol. Dieren helpen onze zwaar beschadigde samenleving tot bezinning op tegenkracht:
als correctie van de moderne hoogmoed, die datgene in gevaar brengt, wat we toch beheersen
willen: de natuurlijke basis van het leven.
Alleen al de aanwezigheid van een dier is genoeg om stress af te bouwen. Dieren geven een gevoel
van zekerheid en vertrouwen. De oorzaken van de psychologische werking van dieren op de mens
zijn tot heden nog niet duidelijk. Er zijn talloze hypothesen, maar bewijzen zonder twijfel zijn er maar
weinig. Dat is echter geen hindering voor het succesvol therapeutisch inzetten van dieren.
Het is moeilijk om factoren binnen de mens-dierrelatie te meten. Onderzoeken zijn niet voorzien van
ondersteunende literatuur. Vaak is dat ook niet mogelijk, omdat ze eerder toevallig ontstaan. Men
kan niet voorspellen wat ieders reactie op een dier is en het is daarom moeilijk om een onderzoek
op te starten. Men komt er vaak per toeval achter welke effecten een dier kan hebben op de
menselijke psyche. Dit soort situaties ontstaan spontaan.
Het onderzoek is onderhand wel veel verder gekomen. Intussen kennen we veel factoren die onze
verhouding tot de dieren bevestigen.
(Greiffenhagen & Buck-Werner, 2007)
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Hoofdstuk 4
Algemeen theoretische onderbouwing
Inleiding
Op het gebied van AAI zijn er een aantal theorieën ontwikkeld, waarmee men probeert te verklaren
waarom AAI zo effectief is. Deze theorieën worden in dit hoofdstuk één voor één uitgelegd en
hebben betrekking op alle dieren. Van hieruit is AAI ontstaan en gaat het verder.
De Biophilia hypothese
De biophilia hypothese is een mooi woord voor een theorie die uitgaat van de liefde voor de natuur
en zijn levende wezens. Deze hypothese werd door Edward O. Wilson en Stephen Kellert
geïntroduceerd in 1984. Philias, dat onderdeel is van het woord biophilia, zijn positieve en
aantrekkelijke gevoelens die mensen ervaren tegenover andere wezen en activiteiten in de
natuurlijke omgeving. Een philia is het tegenovergestelde van phobia, het woord dat vaak gebruikt
wordt voor angst. (Jelinek, 2011)
Wilson en Kellert gaan er van uit dat de mens de neiging heeft om zich aangetrokken te voelen tot,
aandacht te hebben voor en kennis te hebben van hun natuurlijke omgeving en levende wezens.
Deze hypothese komt voort uit een evolutionaire visie: mensen vergroten zo hun kans op overleving.
Wanneer zij dit doen kan dat ook een rustgevend effect hebben op het lichaam van mensen. Hier
kunnen dieren onderdeel van zijn, maar het komt dan niet per se door de dieren. Het is bekend dat
dieren een rustgevend effect hebben op mensen, maar dit is nergens wetenschappelijk bevestigd.
Individuele ervaring en cultuur hebben ook invloed op de reactie van mensen op dieren. (Fine, 2011,
pp. 37)

Leer-theorie
Deze theorie is bedacht door Brickel in 1985. Hij gaat ervan uit dat activiteiten die plezierig zijn,
bekrachtigend werken en vaker zullen plaatsvinden in de toekomst. Onplezierige activiteiten die
spanning opleveren, zoals pijnlijke of vernederende bezoeken aan de therapeut, kunnen resulteren
in vermijdings- of terug getrokken gedrag. Zoals positieve ervaringen bekrachtigend werken, zorgt
vermijding van pijn en ongemak voor negatieve bekrachtiging, omdat men ervoor wilt zorgen dat
men zo min mogelijk met de pijnlijke prikkel wordt geconfronteerd.
Omdat dieren negen van de tien keer plezier met zich meebrengen, worden therapeutische
ervaringen met dieren als positief ervaren waardoor de sessies bekrachtigd worden. Voor mensen,
en vooral voor kinderen is dit een goede reden om dieren in te zetten in de hulpverlening. Ze worden
op deze manier gemotiveerd om naar de hulpverlening te gaan, iets wat vaak moeilijk is. (Fine, 2011,
pp. 38)

Psycho-analytische theorie
Verschillende onderzoekers, zoals Reichert in 1998 en Serpell in 2000, hebben ondervonden dat AAI
vanuit de psycho-analytische theorie werkt. Mensen zijn beter in staat om te praten over moeilijke
gedachten, gevoelens, motivaties, conflicten of gebeurtenissen wanneer ze deze projecteren op een
echt of fictief dier. Reichert (1998) laat dit in een voorbeeld goed zien uit haar klinische ervaring met
een seksueel misbruikt kind. (Fine, 2011)

Ik vertelde een kind dat Buster (een hond) een nachtmerrie had gehad. Ik vroeg toen aan het kind,
“Waarover denk je dat Buster’s nachtmerrie ging?” Het kind zei toen, “De nachtmerrie ging over
bang zijn om pijn te worden gedaan door iemand die gemeen is.”
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Gebieden van de psychologische effecten
Over het algemeen zijn de psychologische effecten die men onderzocht heeft, te verdelen over vier
gebieden:
 Effecten op eenzaamheid en depressiviteit
 Socialiserende effecten
 Motiverende effecten
 Psychologische en kalmerende effecten
Effecten op eenzaamheid en depressiviteit
Alleen al de aanwezigheid van een dier is genoeg om stress af te bouwen. Huisdieren zijn een bron
van humor, vreugde en spel in het leven van mensen. Zij bieden troost en bescherming tegen
eenzaamheid en tegen het gevoel minderwaardig en buitengesloten te zijn. De blijdschap door het
dier kan eenzaamheid helpen verwerken. Dieren leiden namelijk af van slechte bevindingen en
helpen omgaan met ziekte of depressie en de gevolgen hiervan. Ze ondersteunen de zogenoemde 12
levensactiviteiten. Ze zorgen voor zekerheid, contact, beweging, bezigheid, orde en netheid.
Mensen (vooral ouderen) zijn vaak op zichzelf aangewezen en kinderen komen weinig op bezoek of
men heeft er geen. Er kan dan een vorm van eenzaamheid ontstaan. Bij eenzaamheid komt vaak ook
verveling voor, iets waar een dier bij kan helpen. Omdat het dier zorg nodig heeft, wordt er ook een
indeling van de dag gecreëerd.
De dieren kunnen zich niet met de problemen van mensen identificeren. Daarmee dragen ze het leed
van de mensen relatief bedaard mee. Daarmee bedoelen we dat ze onvoorwaardelijk dichtbij zijn
(door lichamelijke aanwezigheid) en moeilijke situaties makkelijk uithouden. Vaak zien we dat bij
cliënten de levenswil wordt versterkt door de nabijheid van een dier. Dat is zeker bij mensen met een
depressie van grote waarde. Het dier zorgt ook hier voor zingeving door een vaste dagindeling en
vaste tijdstippen van bijvoorbeeld voeren en uitlaten (Greiffenhagen & Buck-Werner, 2007).
Het dier vervult een rol van een soort vervangende menselijke partner. De mensen kunnen tegen
iemand praten en hebben iets om voor te zorgen. Tevens zorgt een dier ervoor dat er meer sociale
contacten in gang worden gezet. Anderen reageren op het dier en via het dier komen ze dan in
contact met elkaar.
Socialiserende effecten
Een dier speelt een grote rol bij het sociale proces van de mens. Als een mens door een dier
vergezeld wordt, tuint de mens vriendelijker, zo is uit onderzoek bewezen. Verder is het zo dat de
dieren iets hebben, een eigen openheid, die leidt tot het maken van contact. Wandel je bijvoorbeeld
met een ezel over straat, dan heb je meer kans om aangesproken te worden dan dat je zonder ezel
wandelt. Ook hier is onderzoek naar gedaan met hondenbezitters in het park. Hieruit bleek dat de
mensen elkaar veel vaker benaderen als zij worden vergezeld door hun trouwe viervoeter. Dit kan
tevens ook nog komen door het feit dat de mensen al het vermoeden hebben dat ze iets met elkaar
gemeen hebben. Ze komen elkaar tegen op straat en hebben beiden hun hond bij zich; dan ontstaat
er al sneller een gesprek omdat er een overeenkomst is. Ze hebben namelijk allebei een hond en dat
kan al het begin scheppen van een band of in elk geval de start van een gesprek.
Uit onderzoek is bekend geworden dat een huisdier zelfs in staat is tot het redden van een huwelijk.
Men is ervan overtuigd dat het dier het saamhorigheidsgevoel in het huwelijk versterkt. Het
belangrijkste hierbij, en dat klinkt een beetje droog, is dat het dier gespreksstof levert. Door de
aanwezigheid van het dier en diens taferelen gaan partners met elkaar in gesprek. Dat is al het begin
van het proces; men praat in ieder geval al weer tegen elkaar. Het huisdier is een bruggenbouwer
tussen mensen en doet dit puur door zichzelf te blijven (Greiffenhagen & Buck-Werner, 2007).
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Motiverende effecten
Het dier kan vaak gezien worden als een volwassen vertrouwenspersoon. Hoewel het dier de
informatie niet begrijpt, voelt het wel intuïtief de stemmig aan van zijn menselijke partner. Doordat
het dier er eenvoudigweg ‘is’ voor de mens, geeft dit het gevoel van warmte, nabijheid en begrip.
Het contact tussen mens en dier is er één van zich verstaanbaar maken zonder woorden. Dat is zeer
belangrijk en bovendien een grote motivatie. Omdat het dier niets terug zegt en eenieder accepteert
voor wie hij is, maakt dat het aangenaam om in zijn buurt te blijven. De problemen van de mens
worden tegen het dier verteld, soms letterlijk, en het dier biedt op zijn beurt een enorme steun en
toeverlaat. Vooral voor mensen die zich tegenover anderen niet goed weten te uiten hebben baat bij
het werken met dieren, omdat je bij de dieren je verhaal op je eigen manier kwijt kan.
Toen ik negen jaar was, is mijn vader plotseling overleden. Sinds die tijd, het is nu 13 jaar geleden, is het
verwerken nog steeds bezig. Ik denk ook dat het nooit zal ophouden. Je geeft het een plaats, dat wel, maar
toch is het iedere keer weer moeilijk als er een feestdag, verjaardag of sterfdag voorbij komt. Ieder jaar is dat
het geval en ik kan er niet aan ontkomen, dat is een feit. Op zo’n specifieke dag heb ik het altijd weer even
moeilijk. Gelukkig heb ik een lieve moeder en vriend waarbij ik dan mijn ei kwijt kan. Ik heb echter ook een van
zo’n dagen meegemaakt toen ik nog stage liep binnen de asinotherapie (ezeltherapie) die ik niet meer zal
vergeten. Natuurlijk bied de troost van familie en vrienden mij veel steun, maar de troost van een dier komt op
een heel ander level. Ik liep op een donderdag in de wei en op die dag zijn er geen cliënten aanwezig, dus is het
aan mij de taak om gewoon de ezels te verzorgen en aan mijn schriftelijk werk te gaan. Ik had die ochtend al
moeite met de dag, omdat het normaal gesproken de verjaardag van mijn vader was. Ik liep de wei in om de
ezels te gaan voeren en ik was heel bewust met de datum bezig. Ik opende het hek om de ezels eruit te laten en
ze liepen netjes in een rijtje naar de wei waar het hooi lag. Behalve één. Het was ezel Boy die ik inmiddels al tot
mijn favoriet had benoemd. Normaal gesproken is hij niet te houden als ze eten krijgen, dus ik vroeg me af
waarom juist hij bleef staan. Hij liep naar me toe en bleef dicht tegen mij aan staan. Op dat moment brak alles
los; ik heb hem omhelsd, ben op mijn knieën bij hem gaan zitten en heb flink kunnen uithuilen. Al die tijd is Boy
stil bij me blijven staan en toen ik weer redelijk bedaard was, liep hij samen met mij naar de rest die allang
stonden te smullen van het verse hooi, zonder ook maar sneller te gaan lopen dan mijn eigen tempo. Deze ezel
voelde aan wat ik nodig had: een dikke knuffel zonder woorden. Ik wist al dat dieren een grote impact konden
hebben, maar deze gebeurtenis en vooral deze ezel, hebben een speciaal plekje gekregen.
Daisy Wintraecken
Auteur

Omdat het dier zo openhartig is en dus niets terug zegt, werkt dit motiverend voor sommige cliënten.
Het werken met een dier zal daarom meer kunnen bereiken dan het praten met een therapeut. Het
dier geeft ook het gevoel dat je echt door iemand begrepen wordt en dat is zeer belangrijk. Zeker bij
cliënten met bijvoorbeeld een depressie kan dit van grote waarde zijn.
Het enige wat ons nog rest te vertellen is dat een dier er al uitnodigend uitziet. Het uiterlijk van een
dier werkt op zich al motiverend voor de cliënt om er iets mee te doen. Verder behoeft een dier ook
zorg en door met een dier te werken wordt het verantwoordelijkheidsgevoel van de cliënt
gestimuleerd. Als dit in de therapie wordt gestimuleerd, zal de cliënt ook in de privésfeer meer zin
krijgen om iets te doen. Het dier werkt dus niet alleen als motivatie en stimulator binnen de therapie,
maar heeft ook zijn ‘helende’ nawerkingen als de cliënt aan het einde van de dag naar huis gaat.
Psychologisch en kalmerende effecten
Over het algemeen is al bekend dat dieren een rustgevend effect op mensen hebben, en hierbij blijft
het niet alleen bij het aaien van een hond of kat. Er is zelfs gebleken bij patiënten in een wachtkamer
van een tandarts, dat het kijken naar vissen in een aquarium kalmerend werkt en ervoor zorgt dat
men spanningen los kan laten. Daarnaast is ondervonden dat mensen met Alzheimer en die nog
steeds thuis wonen, rustiger zijn met een dier in hun gezelschap. Een patiënt die kalmer is, is zonder
twijfel minder stressvol en vermoeiend voor een hulpverlener, die het risico loopt op een burnout in
deze uitdagende situatie. Tijdens een groepssessie voor dissociatieve patiënten in 1995 is gebleken
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dat een hond zorgt voor een kalmerend effect en wees de therapeut op patiënten die gespannen
waren. Uit een ander onderzoek in 1997 heeft men ondervonden dat dieren de aandacht van
kinderen met ADHD vasthouden en hun aandacht naar buiten stuurde.
Er is veel bewijs gevonden over dieren die mensen kalmeren die vaker beroertes krijgen. Mensen die
frequent een beroerte krijgen, leven vaak voortdurend in angst omdat ze niet weten wanneer deze
beroerte komt opzetten. Er worden honden speciaal getraind om deze mensen te ondersteunen en
het is gebleken dat ze de mensen een gevoel van kalmte geven. Hierbij werd ook ontdekt dat honden
konden aanvoelen wanneer een beroerte op kwam zetten, zodat de persoon zich erop kon
voorbereiden. Ze hebben niet alleen ontdekt dat honden konden waarschuwen voor een beroerte
maar dat de frequentie van de beroertes afnam tot wel de helft van het aantal dat voorheen nog
voorkwam.
Ze hebben ook onderzoek gedaan naar het oxytocine-gehalte wanneer men interactie met een hond
onderging. Oxytocine staat bekend om haar kalmerende effecten. Ze hebben bij vrouwen het
oxytocine-gehalte vergeleken wanneer zij samen met een hond waren en wanneer zij aan het lezen
waren. In de aanwezigheid van de hond ging hun oxytocine-gehalte duidelijk omhoog, in
tegenstelling tot het lezen, hierbij ging het gehalte van de stof zelfs omlaag. (Fine, 2011)
Wat dieren zo krachtig maakt, en mensen niet
Tenslotte zijn er nog andere redenen die duidelijk maken waarom dieren zo effectief kunnen zijn
binnen onze hulpverlening. Omdat dieren nog zo dicht bij de natuur staan, bezitten zij krachtige
eigenschappen waarmee zij iets kunnen bereiken bij mensen, dat de mensen zelf niet kunnen doen.
Ten eerste voelen dieren veel beter de energie en de gemoedstoestand van mensen aan dan mensen
zelf. Ze zijn hier zeer sensitief voor, omdat ze vaak ook via dit kanaal communiceren. De mens is
hiervan vervreemd; zij reageren meer intellectueel of emotioneel dan instinctief of spiritueel. De
mens is heel gericht op de boodschap en vooral op de woorden van deze boodschap. Omdat wij
vooral op woorden gericht zijn, is het voor ons makkelijk om de woorden anders te laten zijn dan wat
wij eigenlijk bedoelen, denken of willen zeggen. Dieren kennen geen dubbele boodschap en reageren
daarom hierop. Ze willen duidelijkheid en zorgen dat ze die krijgen. Je kunt simpelweg niet tegen een
dier liegen. Doe je dat wel, dan lieg je alleen tegen jezelf en niemand anders.
Daarnaast zijn dieren ook niet gevoelig voor status, uiterlijk of wat dan ook. Een dier ziet alleen jouw
energie, je gemoedstoestand en wat je eigenlijk wilt overbrengen. Hij zal je dan ook nooit
veroordelen op hoe je er uit ziet of welke auto je rijdt. Hij weet niet of je een hoge
managementfunctie bekleedt of dat je een putjesschepper bent; iedereen is voor een dier gelijk wat
dat betreft.
Omdat een dier niet van dubbele boodschappen houdt en hij je niet zal veroordelen, zal je precies
dat van hem terug krijgen, wat je nodig hebt: directe, open en eerlijke feedback op jouw
gemoedstoestand en gedrag. Het kan heel zwaar en confronterend zijn, maar het dier bedoelt het
vanuit zijn instinct goed en geeft de feedback omdat hij voor jou wilt zorgen en uiteindelijk alleen
maar beter wilt maken.

Mijn zus en ik wonen samen en zij heeft pas een puppy aangeschaft. Allebei zijn we gek van honden en zijn we
er ook mee opgegroeid. Honden zijn niet alleen een passie van me, ze worden steeds meer een hobby en ik
hoop uiteindelijk ook mijn werk. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om me te verdiepen in de hond en zijn
gedrag. Natuurlijk ben ik ook bekend met de bekende hondenfluisteraar Cesar Millan. Nou vind ik het één en
ander wat hij gelooft overdreven, maar voor een groot deel sta ik achter zijn theorie. Stiekem probeer ik wel
eens wat techniekjes uit op de honden van mijn vrienden en met succes tot nu toe, één hond heb ik zelfs van
zijn angst voor zwemmen afgeholpen. Toen dus de puppy van mijn zus in huis kwam, was ik ervan overtuigd
dat ik samen met haar de hond goed kon opvoeden en de roedel kon leiden, zoals Cesar dat altijd benadrukt.
Veel van zijn adviezen en andere tips en trucs heb ik in de praktijk gebracht en het werkt wonderbaarlijk goed.
Van het onderzoek voor mijn afstudeeropdracht, en van voorheen al, wist ik wat honden voor een effect
konden hebben. Maar ik had niet verwacht dat ik mezelf bij zo’n kleine pup zo hard zou tegen komen en dat
het zo zwaar zou vallen.
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Van kinds af aan heb ik al problemen met mijn assertiviteit en daar ben ik me heel bewust van. Ik ben, wat ze
noemen, subassertief en maak vaak ruimte voor anderen waarbij ik mezelf wegcijfer. Tijdens mijn opleiding
ben ik erachter gekomen dat het met mijn subassertiviteit erger gesteld was dan ik in eerste instantie dacht. Ik
dacht altijd dat ik gewoon een heel zorgzaam type was en dat ik graag voor de mensen in mijn omgeving
zorgde en ze gelukkig wilde maken, ook al moest ik daar ‘even’ voor opzij stappen. Dat is heel lang goed
gegaan, totdat het me ging opbreken. Door mijn opleiding en vooral mijn stage in het derde jaar, kwam ik er
steeds meer achter wat ik graag wilde in en met mijn leven. Telkens wanneer ik die richting uit wilde gaan, leek
het alsof anderen mij tegen hielden. Echter kwam dit doordat ik gewoon weg niet zei wat ik wilde, omdat ik
gewend was om dat niet aan te geven; anderen gingen voor. Hierdoor is zelfs mijn relatie van vier jaar bijna tot
een einde gekomen. Ik heb het geluk gehad dat mijn vriend zoveel om mij gaf dat hij voor onze relatie wilde
vechten en mij wilde helpen met mijn subassertiviteit. Toen ging ik langzaam maar zeker beseffen dat deze
subassertiviteit echt een blokkade voor mij aan het worden was; het bracht relaties in gevaar. Ik ben me er
meer mee bezig gaan houden en me erin gaan verdiepen en dat heeft veel geholpen. Ik vond dat ik goed op
weg was en ik had het idee dat ik er wel kwam; het had tijd nodig. Totdat ik het verschil zag in hoe de kleine
pup van acht weken reageerde op mijn zus en op mij. Mijn zus mag dan ook niet assertief genoeg zijn, hij
luisterde beter naar haar dan naar mij. Bij mij ging hij eerder kattenkwaad uithalen en ging hij vaker
opspringen, happen en bijten. Ik raakte er op een gegeven moment zo gefrustreerd van, dat ik bij mezelf te
raden ben gegaan wat zijn gedrag naar mij toe veroorzaakte. Ik heb toen een moment voor mezelf gepakt en
ben na gegaan hoe ik mij gedroeg bij hem, wat voor een houding ik had, hoe ik reageerde op het bijten en
happen en wat ik daarbij dacht. Ik wist dat ik het niet leuk ging vinden wat ik tegen zou komen, maar wilde ik
van zijn gedrag af, dan moest ik er doorheen en mijn eigen gedrag veranderen. Het eerste wat mij opviel wat ik
verkeerd deed was mijn lichaamshouding naar hem toe; ik stond krom, een beetje onhandig en onzeker en
draaide telkens van hem weg wanneer hij op sprong en hanpte. Mijn gemoedstoestand? Onzeker,
ongemakkelijk, ik wilde vluchten en raakte langzaam gefrustreerd. Ik had niet het zelfvertrouwen om assertief
op te treden en te laten zien dat ik het gedrag niet pikte. En toen kwam de klap; zelfs naar honden toe, mijn
favoriete wezens op deze wereld, was ik niet assertief. Omdat ik dat niet wilde, ben ik aan mijn zelfbeeld gaan
werken door te denken dat ik gerust ruimte mag innemen en dat ook ik het recht heb om iets te willen en om
iets te mogen zeggen. En nou zeg ik je, het helpt. Door tegen mezelf te zeggen dat ik het voor het zeggen heb
bij de pup, wordt ik zekerder en assertiever en luistert de pup ook beter naar me. Soms zelfs nog beter dan mijn
zus. Nooit gedacht dat ik nog iets kon leren van een hond, waarvan ik dacht dat ik zelf wel wist hoe het zat. Ik
ben een groot voorstander van AAI, maar doordat ik het nu zelf heb ondergaan en heb ervaren hoe het voelt
wat één zo’n dier bij je kan bereiken, puur uit zijn instinct, is het mijn missie om dit over te brengen op de rest
van Nederland. De betekenis van deze ervaring is voor mij zo mooi en van zo’n grote waarde, dat het niet in
woorden uit te drukken is.
Nadine Mulderij
Auteur uittreksel
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Hoofdstuk 5
Welzijn
Dieren behoren tot de natuur, leven in hun eigen wereld, die door ons geaccepteerd en
gerespecteerd moet worden. Het dier biedt zichzelf aan als helper en cotherapeut of de mens vraagt
of het dit wil en dat is ook prima, mits er voor de dieren ook een plek is om zich terug te trekken. Een
dier moet ook zijn eigen vrijheid kunnen beleven en niet overrompeld te worden met het ‘menselijk
leed’. Ook dieren kunnen als het ware overwerkt zijn, doordat ze teveel met de emoties van de mens
worden geconfronteerd. Naar onze mening is het dan aan het dier om aan te geven als het niet meer
wil, maar tevens ook aan de professional om te bewaken dat het dier niet te vaak wordt ingezet.
Dieren die binnen de therapie ‘werken’ mogen tijdens de therapie niet worden beroofd van hun
bewegingsvrijheid.
Vaak is het dier een volwassen vertrouwenspersoon. Hoewel het dier de feitelijke informatie niet
begrijpt, voelt het wel intuïtief de stemming aan van de menselijke partner. Als de mens niet genoeg
gevoelens kwijt kan bij een menselijke (gespreks)partner, wordt het dier slachtoffer van menselijke
ontoegankelijkheden. Omdat er voor de mens geen toegang is tot een ander mens, om welke reden
dan ook, wordt het dier overspoeld met alle verhalen en de daarbij horende emoties. Er kan een
pathologische liefde voor het dier ontstaan. Deze positie brengt een hoeveelheid aan
verantwoordelijkheden met zich mee. Het dier wordt onnodig opgezadeld met het leed van de mens.
Bij alle voordelen die dierondersteunde therapie de mens biedt, mag het dier zeker niet vergeten
worden. Het dier heeft immers dé rol als sociale partner van de mens op te treden. Er moet daarom
ook aan het dier tegemoet gekomen worden. Niemand mag een dier zonder enige reden pijn doen,
laten lijden of schade toebrengen. Wanneer de toestand waarin het dier zich bevindt verslechterd,
kan er gesproken worden van schade berokkenen.
De gezondheid van het dier moet goed in acht gehouden worden. Een advies is om in ieder geval een
jaarlijkse check-up te laten doen bij de dierenarts. Het welzijn van het dier moet voor het behandelen
van de cliënt gaan. Het dier speelt immers een zeer belangrijke rol in het leven van de cliënt en om
de hechte band te onderhouden, is het noodzakelijk dat het ook met het dier goed gaat.
(Greiffenhagen & Buck-Werner, 2007)
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Deel II
Specifieke informatie over het werken met ezel, hond,
dolfijn en paard binnen AAI
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Inleiding
De dieren die besproken worden
De therapieën die in dit boek aan de orde komen, zijn allen gebaseerd op het werken met getrainde
dieren. Het zou scheef zijn om te denken dat elke ezel, hond, dolfijn of elk paard ingezet kan worden
als therapiedier. Voordat dit mogelijk is, gaat er vaak een jarenlange training aan vooraf,
uitzonderingen daargelaten.
We zullen eerst een introductie geven van de vier dieren die in dit boek worden behandeld, namelijk
de ezel, de hond, de dolfijn en het paard. In deze introductie is te lezen welke karaktereigenschappen
een dier heeft, welke rassen onder andere geschikt zijn voor inzet bij therapie en welke cliënten
gebaat zijn bij de therapie.
In de hoofdstukken 1, 2, 3 en 4 worden achtereenvolgens vier leefgebieden behandeld, namelijk
lichamelijk functioneren, psychisch functioneren, sociaal functioneren en zingeving/dagbesteding. In
deze hoofdstukken is te lezen hoe de dieren van nut kunnen zijn als een soort cotherapeut binnen
therapie. Ook zijn hierin casussen opgenomen van professionals en cliënten.
De ezel
De ezel is een rustig, bezonnen, tolerant en loyaal dier. Dit is iets dat men na een kort verblijf bij een
ezel al kan merken. Wat een ezel daarnaast nog meer bijzonder maakt, is zijn betrouwbaarheid,
fijngevoeligheid en liefdevolle toenadering. Deze karaktereigenschappen maken hem dan ook een
geschikt dier om mee te werken binnen de therapie. Wie een wei binnenstapt die vol staat met ezels,
zal merken dat er grote aandacht en nieuwsgierigheid uitgaat naar de mens. Een ezel vindt het
prettig om omringd te zijn door mensen en geniet bovendien van de aandacht.

Ezels die in een kudde leven, trainen elkaar. Vaak is er de zogenoemde basiskudde en als daar dan
een nieuwe ezel bijkomt, hetzij dat er een veulen wordt geboren of een nieuw ‘lid’ in de groep, wordt
hem/haar duidelijk gemaakt wat de ‘regels’ zijn. De groep leert bepaalde noodzakelijke goede
gewoontes aan, zoals bijvoorbeeld niet schrikken bij vreemde geluiden of bewegingen. Dit doen ze
dus zelf, zonder training van de mens (Wijnen, n.d.).
Er zijn een aantal rassen te noemen die geschikt zijn voor het gebruik binnen de therapie, zoals de
Poitou (zachtaardige en aanhankelijke Franse reuzenezel), de Grand Noir du Berry (zachtaardige
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Franse reuzenezel die gemakkelijk is in de omgang) en kleine grijze ezels, die gemakkelijk inzetbaar
zijn bij kinderen. Wat over het algemeen een belangrijke eigenschap van de ezel is, is zijn
uithoudingsvermogen. Dit maakt hem een zeer geschikt dier om in te zetten binnen de therapie. Er
zijn een drietal karaktertypen te onderscheiden: de zeer zekere ezel, de ‘goed- in-zijn-vel’- ezel en de
onzekere ezel. De zeer zekere ezel weet wat hij wil en zal zijn begeleider graag testen. Het
uithoudingsvermogen wordt als het ware op de proef gesteld. Het is de bedoeling om uiteindelijk tot
een compromis te komen. De ezel die goed in zijn vel zit, werkt op basis van vertrouwen. Het is aan
de begeleider om dit vertrouwen ook in de ezel te hebben, op die manier kan er gerekend worden op
een waardevolle samenwerking. Ten slotte is er nog de onzekere ezel die overbluft moet worden.
Deze ezel weet dus niet zeker wat hij wil en heeft een duidelijke leider nodig. Als begeleider de taak
om de ezel te overbluffen door duidelijk aan te geven wat de bedoeling is. Door de ezel een stukje
zekerheid te geven in wat hij moet doen, durft hij te volgen en mee te werken (Wijnen, n.d.).
De ezel als cotherapeut
Om te beginnen, willen we benadrukken dat een ezel niet alleen een cliënt kan helpen. Ook de
‘gezonde’ mens kan baat hebben bij het werken met een ezel. Een ezel kan bijvoorbeeld heel goed
ingezet worden bij sessies van mindfulness, meditatie en coaching. Het is dus niet zo dat een ezel
alleen ingezet wordt bij mensen met een beperking. In principe kan er gesteld worden dat de ezel bij
elke persoon als cotherapeut kan functioneren. Voor de cliënten wordt hij een kameraad,
leermeester of een hulp voor ontspanning.
Dat een ezel koppig is, zoals dat vaak geroepen wordt, is eigenlijk niet waar. Integendeel, hij is juist
erg slim. Juist door deze slimheid is het zo dat een ezel sommige situaties niet vertrouwd. Wat doet u
in een situatie die u niet vertrouwd? Stilstaan en nadenken, zouden wij zeggen. Dat is precies wat
een ezel dan ook doet. Geef hem bedenktijd en dan wordt duidelijk of hij iets niet wil of juist wel. Wij
zien de ezel dan ook niet als eigenwijs, maar als een dier met een eigen-wijsheid!
Binnen de therapie zien we dat de ezel tijdens activiteiten stil blijft staan. Hij zal zolang stil blijven
staan totdat hij aangeeft dat het genoeg is geweest. Dit geeft de ezel aan door weg te lopen. Er kan
ook met een ezel gewerkt worden die vastgebonden staat aan het touw. Wij zijn echter van mening
dat het prettiger werkt om een ezel vrijwillig mee te laten doen. Het is belangrijk om ook aan het
welzijn van het dier te denken. De ezel kan ook een keer geen zin hebben, net zoals de mens. Het is
aan ons om zijn natuur te respecteren en accepteren. Een ezel kan zelf aangeven wanneer hij er
genoeg van heeft. Het is belangrijk om voor de ezel een leefweide te creëren waarin hij zich terug
kan trekken. Als hij niet meer mee wil werken, wordt het gerespecteerd en kan hij naar de leefweide
gaan om uit te rusten. Het is zeer belangrijk dat deze leefweide dus apart wordt gehouden van de
weide waarin gewerkt wordt, om het welzijn van de ezel te garanderen. In de leefweide wordt dus
nooit gewerkt.
De therapie die met de hulp van een ezel wordt uitgevoerd, noemen we asinotherapie. Binnen deze
therapie worden een aantal belangrijke onderdelen belicht. De twee belangrijkste zijn eigenlijk de
‘pansage’ en de ‘portage’. Deze begrippen houden het verzorgen van de vacht in en het wiegen op de
ezel. In hoofdstuk 1 en 2 volgt meer uitleg hierover.
De hond
Zolang men al kan herinneren hebben mens en dier samen geleefd. Hierbij gaat het van gebruik als
vervoersmiddel tot het hebben van een liefhebbend huisdier. Van alle dieren is de hond het meest
voorkomende huisdier, naast de kat. Vroeger werden honden al ingezet om het terrein te bewaken
en het huis en gezin te beschermen. Tijdens het jagen waren het trouwe helpers. Tegenwoordig
kunnen honden nog steeds veel betekenen voor mensen. Ze worden niet alleen gewaardeerd voor
hun werk als bewaker, beschermer of jager maar ze nemen ook een belangrijke plek in als lid van de
familie. Mensen die zijn opgegroeid met een hond zouden hun huis leeg noemen wanneer er geen
31

hond meer aanwezig zou zijn. Veel mensen beleven zeer veel plezier aan hun huisdier. En dan
hebben we het nog niet gehad over de onvoorwaardelijke liefde die je van ze krijgt. Ze komen je
troosten wanneer je je verdrietig voelt, vrolijken je op met hun capriolen wanneer je een slecht
humeur hebt en de wereld ziet er dan ineens een stuk beter uit. Tegenwoordig krijgt de hond steeds
meer erkenning voor zijn bijdrage aan ons welbevinden. We geven ze niet alleen erkenning hiervoor,
maar zetten hun gave ook in om andere mensen te kunnen helpen. Van bewaker, tot huisdier tot
psychosociaal hulphond, de hond kan heel veel voor ons betekenen.

"Dogs are our link to paradise. They don't know evil or jealousy or discontent. To sit with a dog on a hillside on
a glorious afternoon is to be back in Eden, where doing nothing was not boring--it was peace."
Milan Kundera
Tsjechische schrijver

De speciale band tussen mens en hond
De hond kan op veel verschillende manier waardevol voor ons zijn. Maar hoe kan dat? Waarom kan
de hond op zoveel gebieden iets voor ons betekenen en een ander dier niet? Wat is er zo speciaal
aan dit dier en de band die wij ermee hebben?
Om dit te beantwoorden gaan we terug naar de voorouders van de hond; de wolf. De hond is een
afstammeling van de wolf en ook al verschillen honden tegenwoordig veel van de wolf, er zijn nog
een aantal overeenkomsten herkenbaar. Als we kijken naar een roedel wolven en de communicatie
onderling, kunnen we veel leren. Voor een goede samenwerking tussen de wolven moeten er
bijvoorbeeld goede afspraken zijn. In een roedel wolven heeft ook iedereen zijn eigen taak. Ze
vechten ook niet constant om een hogere plaats want dit kost te veel energie en levert alleen ruzie
op. Wil een roedel wolven overleven moet er een strenge en goede hiërarchie zijn. Iedereen heeft
zijn eigen plek in de roedel. Is er een wolf in de roedel die zich hier niet aan houdt en voor stress of
onenigheid zorgt, dan wordt hij verjaagd. Als een wolf zich zo slecht gedraagt dat hij of zij hiermee de
roedel in gevaar brengt, dan wordt hij indien nodig zelfs gedood. Wanneer een wolf zijn taak niet
meer aankan omdat hij b.v. gewond is, dan vult een ander die plek op en wordt de betreffende wolf
ranglaagste. (Wolves Unlimited, 2009)
In een roedel komt dan ook geen agressie voor. Agressie onder wolven en honden ontstaat wanneer
er een hek om hun heen staat en ze niet weg kunnen. Wanneer er een uitval in een roedel voorkomt
is dit zeer per ongeluk en een hoge uitzondering. Wolven lossen hun conflicten op met hun
lichaamstaal en de geur die ze afgeven. Daar kunnen wij mensen nog wat van leren.

Bron: Topdog Hondenbegeleidingstraining (2011)
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Charles Darwin kwam met het gezegde ‘survival of the fittest’, ofwel de sterkste zal overleven. Dit
interpreteren wij mensen vaak verkeerd. ‘De sterkste’ nemen wij letterlijk en dan denken we aan het
dier met de meeste lichamelijke kracht. Maar dit is niet wat Sir Darwin hiermee bedoelde. Je kan
lichamelijk zo sterk zijn als je wilt, als jij je niet aan je omgeving kunt aanpassen, zal jij niet overleven.
Survival of the fittest wil zeggen dat het dier wat zich het beste kan aanpassen aan de omgeving, zal
de grootste kans hebben om te overleven. Wolven hebben een grote kans om te overleven omdat zij
over een groot aanpassingsvermogen beschikken. Zij houden hun roedel sterk door hun roedelleden
goed aan te voelen. Wanneer zij merken dat de gemoedstoestand van een roedel lid verzwakt,
proberen zij deze weer beter te maken door interventies toe te passen op de juiste momenten. Hun
aanpassingsvermogen is groot omdat zij ook een empathisch vermogen bezitten. Etholoog Frans de
Waal is ervan overtuigd dat het invoelingsvermogen van onze huishonden veel beter ontwikkeld is
dan bij de primaten waarnaar hij onderzoek heeft gedaan. (Mos, 2011)
Er is nog een andere reden waarom de band tussen hond en mens zo speciaal is en dit verschilt met
de wolf. Honden zijn zowat de enige dieren die ons recht in de ogen aan (durven) kijken om te
begrijpen hoe wij ons voelen. Wolven zullen wegkijken en hun hoofd wegdraaien en dit geldt vaak
ook voor andere dieren. (NGC, And man created dog, 26-02-2012)
De dolfijn
De dolfijn is een loyaal, nieuwsgierig en intelligent dier. Meestal leven dolfijnen in een groep, ook wel
school genoemd. Onderling helpen zij elkaar in geval van nood. De zwakkeren worden beschermd en
de dolfijnen houden elkaar in de gaten. Bovendien is de dolfijn de enige diersoort die zijn zieke of
gewonde soortgenoten helpt. Wat erg bijzonder is, is de hoge mate van energie die deze dieren
hebben. Zij zijn in staat om deze energie met anderen te delen, mede ook met de mens. Omdat de
dolfijn zo loyaal en intelligent is plus het feit dat hij zijn energie wil delen met de mens, maakt hem
een geschikt dier om in de therapie mee te werken. Dolfijnen komen graag naar de mens toe. Door
hun loyaliteit geven ze veel, maar verwachten hier niets voor terug. Het contact tussen mens en
dolfijn verloopt altijd op vrijwillige basis. Uit ervaring is gebleken dat er vrijwel altijd een band
ontstaat, doordat de dolfijn de mens opzoekt.
In Nederland worden dolfijnen die afgeschermd leven van de open zee ingezet bij de therapie. Uit
verschillende verhalen blijkt echter ook dat er met wilde dolfijnen succes geboekt kan worden. In
Eilat (Israël) is er bijvoorbeeld een open afscherming gemaakt. Dat wil zeggen dat wilde dolfijnen
binnen of buiten de grenzen kunnen treden wanneer zij dit willen. Er is gebleken dat de dolfijnen
vrijwel altijd vrijwillig weer terug komen om contact te maken met de mens. Er zijn in de ‘afrastering’
gaten gemaakt, zodat de dolfijnen vrij zijn om het centrum weer te verlaten of binnen te komen. Dat
ze ondanks deze vrijheid toch terug blijven komen naar de mens, laat hun loyaliteit zien. Ze willen de
mens graag helpen en vinden het fijn om in contact met hen te blijven (Verkerk, n.d., p. 23).
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Dat dolfijnen zieke mensen, met name kinderen, helpen is inmiddels allang bekend. Er zijn heel wat
dolfijntherapiecentra, de meeste in Florida, waar men autistische en gehandicapte kinderen uit de
hele wereld naar toe stuurt om beterschap of genezing te vinden. In de Verenigde Staten is het zo
dat sommige artsen hun patiënten doorsturen naar dolfijntherapie en dat er
ziektekostenverzekeringen zijn die zelf de kosten vergoeden (Schott & Weiss, 2005).
Een dolfijn roept affectie op bij de mens. Dit komt door zijn vriendelijke uiterlijk en zijn gerichtheid
op contact. Het lijkt bij een dolfijn alsof hij constant glimlacht en dat geeft ook bij de mens spontaan
de reactie om te gaan glimlachen. Verder maakt een dolfijn direct oogcontact met degene waarmee
hij het contact aan wil gaan.
Door de eeuwen heen is gebleken dat de dolfijn een redder in nood is. Hierbij willen we benadrukken
dat hij niet alleen cliënten heeft geholpen, maar ook letterlijk de mens in nood. Zo zijn er verhalen
over schipbreukelingen die een paar uur in de zee hebben gedobberd en die uiteindelijk door
dolfijnen zijn voortgeduwd naar de kust. Zelfs in zakelijke verslagen, zoals de statistieken van het
Amerikaanse leger is te lezen hoe neergeschoten piloten in de Atlantische Oceaan zijn geholpen door
dolfijnen. Niet alleen de mens kan rekenen op hulp van de dolfijn. Ook dieren kunnen de loyaliteit
van de dolfijn verwachten, zo ook de hond Turbo; Turbo was weggelopen en al ruim 15 uren zoek. Op
de straten werd overal gezocht, maar de Doberman was nergens te vinden. Buren van Turbo’s baasje
hoorden gespetter in het water van het kanaal en zagen de hond vergezeld door twee dolfijnen. De
dolfijnen hadden hem zolang boven water weten te houden en wisten de mensen te alarmeren. De
hond werd uit het ondiepe water gehaald en is gered (Gessler, 2011).
De combinatie van de aanwezigheid van de dolfijnen, het sociale gedrag, hun hoge intelligentie, de
stressreducerende werking van het water en de nieuwe spannende omgeving, maakt het voor de
cliënten gemoedelijk om dolfijntherapie te ondergaan. De karaktertrekken van de dolfijn kunnen we
samenvatten in een aantal woorden: zachtaardig, hulpvaardig, humoristisch, vrolijk en gelukkig.
Iedereen die in contact is geweest met dolfijnen kan dit rijtje nog aanvullen met zijn eigen
interpretaties. Geen twijfel mogelijk.
Het paard
Het paard heeft net als de hond al jarenlang samengeleefd met de mens. Hierbij heeft het dier
verschillende rollen voor ons vervult, in diverse levensgebieden. Gefunctioneerd als strijddier in de
oorlogen, als lastdier of vervoersmiddel, in de landbouw aan het werk gezet en als recreatiemiddel
voor het vermaak van de mens. In het begin van de 20e eeuw was men al begonnen met
onderzoeken naar de therapeutische effecten van het paardrijden, waarbij psychologische en
pedagogische aspecten aan bod kwamen. In 1909 werd een wetenschappelijk onderzoek
gepubliceerd van de art R. Pieckenbach. Volgens hem was het paardrijden goed voor de versteviging
van het skelet, voor soepelere gewrichten, om de eetlust te bevorderen en voor algehele toename
van krachten. Daarnaast benoemde hij ook positieve effecten op psychosomatisch gebied.
De Deense amazone Lis Hartel heeft paardrijden met een beperking uitgevonden, toen ze zelf
gehandicapte raakte door polio in de jaren vijftig. Veel inspanning en een ijzersterk wil zorgde ervoor
dat zij de rug van het paard weer beklom en terugkwam in de dressuurwereld.
Maar ook voor niet-beperkte ruiters zou paardrijden goed zijn voor lichaam en geest en zo is
Centered Riding ontstaan in 1985. Het is gebaseerd op klassieke dressuur en het doel van de
methode is om heldere communicatie tussen paard en ruiter te verkrijgen. Hierbij is het van belang
om erg bewust van je lichaam te zijn, voordat je iets van je paard kan verwachten. Doordat je kennis
over balans en beweging krijgt en over de anatomie van zowel mens als paard, krijg je inzicht in hoe
de geest het lichaam kan beïnvloeden en welk effect dit op het paard heeft. Veel elementen van deze
methode zijn terug te vinden in het therapeutisch werken met paarden van nu.
Het spiegelende effect wat een paard geeft, kan goed gebruikt worden in een therapeutische setting.
Het draait hierbij om bewustwording van je eigen gedrag en het genereert de mogelijkheid om de
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effecten van je eigen gedrag te zien. De aspecten die terug komen in het therapeutisch werken met
paarden is bewustwording van je eigen lichaam, gekoppeld aan het voelen en doorgronden van de
bewegingen van het paard. (Nelstein, 2009)
Therapeutisch werken met paarden in Nederland
De meest bekende naam in de wereld van therapeutisch werken met paarden, is Ulrieke Thiel. Zij is
een Oostenrijkse psychologen die al een jaar of twintig in Nederland woont. Zij heeft het
therapeutisch paardencentrum Hippocampus opgericht. Dit centrum leidt mensen op voor drie
soorten therapie met paarden, die we later zullen uitleggen. Zij is de eerste die een Nederlandse
opleiding tot Equitherapeut SHP-E (NL) heeft opgezet.

“Dat zo’n groot dier zoveel gevoel kan hebben voor wat in mensen omgaat verrast me steeds weer.
Toch ligt het voor de hand: een paard is een sociaal dier, het leeft in een groep, en moet op minieme
lichaamssignalen reageren. De binding met de kudde is van levensbelang. Een paard heeft plezier in
bewegen en daar maken we gebruik van. We moeten zijn vertrouwen winnen: dat mensen op een
dierenrug mogen zitten is abnormaal. Een prooidier gaat er vandoor zodra het iets op zijn rug voelt.
Ee paard staat het toe, als het ervoor is opgeleid.”
Ulrieke Thiel
Psycholoog en therapeut
Hippocampus
Daarnaast ken Nederland ook Johan Miessen, de paardenfluisteraar van ons land. Hij staat in nauw
contact met de natuur en begrijp de taal van paarden. Omdat hij goed met de paarden kan
communiceren, helpt hij hiermee kinderen met problemen. (Ferru, n.d.)

“Paarden interesseert het niks als je anders bent, want er is geen oordeel. Als je een fout maakt, laat
het paard zelf merken dat het niet goed voelt. Ze houden je een spiegel voor en reageren meteen op
wat je doet en niet op wie je bent of hoe je er uit ziet. Kinderen vinden een paard ongelooflijk
fascinerend. Alles wat je geeft, krijg je duizend keer terug.”
Johan Miessen
Paardenfluisteraar
De kracht van het paard
Door zijn grote verschijning heeft een paard een grote aantrekkingskracht op ons. Doordat hij groot,
krachtig en tegelijkertijd zacht en teder is, doet hij een groot appel op onze zintuigen. Het paard kan
ons op verschillende manier helpen. Het kan ons spiegelen en confronteren, stimuleren en uitdagen,
en dwingt ons over te geven aan ervaringen zodat we barrières kunnen overwinnen. (Nelstein, 2009)
Volgens psychologen Inge Umbgrove en Géza Kovács, beide werkzaam bij de Psychologenpraktijk
SPEL Waterland-Amstelland, zijn het de volgende eigenschappen die de inzet van het paard zo
bruikbaar maakt:



Het paard spiegelt je huidige gemoedstoestand. Spanningen bij de mens veroorzaken ook
spanningen bij het paard.
Het paard heeft moeite met dubbele boodschappen. Hij zal hierop reageren, de confrontatie
die hiermee wordt veroorzaakt is makkelijker van een paard te accepteren.
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Paarden oefenen een bepaalde aantrekkingskracht op de mens uit, tegelijkertijd boezemt hij
ook enige angst in door zijn grootte.
Bij het (her)vinden van balans en het in beweging komen, kan het paard zowel letterlijk als
figuurlijk de mens helpen. Het paard kan de mens dragen.
De sociale interactie van paarden onderling in een kudde, komt grotendeels overeen met de
sociale interactie van mensen. Hierdoor krijg het een modelfunctie.

Vormen van therapie met paarden
Er bestaan verschillende vormen van therapie met paarden, waarbij de één meer nadruk legt op het
fysieke vlak en de ander op het psychische vlak. Over het algemeen zijn er vijf te onderscheiden:






Hippotherapie – fysiotherapie op het paard
Rijtherapie – paardrijden voor gehandicapten
Equine Assisted Therapy (EAT) – orthopedagogisch paardrijden of voltigeren
Equine Assisted Psycho-therapy (EAP) – psycho-therapeutische paardrijden
Huifbedrijden – paardrijden voor zwaar lichamelijk gehandicapten. (Van Huizen & LambersJukema, 2009)

Hippotherapie, rijtherapie en huifbedrijden worden besproken in het hoofdstuk Lichamelijk
Functioneren. EAT en EAP worden toegelicht in het hoofdstuk Psychisch Functioneren. Hieronder is
een schematische weergave van wat de verschillende vormen van therapieën inhouden.

36

Activiteiten met het paard
Er zijn verschillende activiteiten die men kan inzetten met her paard. Dit is afhankelijk van het doel,
de opleiding van de therapeut en het verloop. Er worden geen leeftijdgrenzen getrokken wat de
doelgroep betreft, iedereen kan ermee geholpen worden. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen de
volgende activiteiten als interventie ingezet worden:
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Observatie: Het gedrag van paarden observeren in kuddeverband, zodat men dit als spiegel
kan gebruiken. Hierin kan de mens zich herkennen binnen groepsverband, positionering,
grensafbakening, enzovoort.
Verzorgen: de verzorging van het paard wordt gekoppeld aan de kennismaking en een
werkelijke ontmoeting tussen mens en paard.
Gedragen en bewogen worden: de mens wordt gelongeerd op een ongezadeld paard, een
voltigesingel zorgt ervoor dat de bewegingen van het paard goed voelbaar zijn. Door
gedragen en bewogen te worden door een levend wezen en op hetzelfde moment in direct
contact te zijn, wordt men zich bewust van het eigen lichaam en emoties.
De weg naar rijden: de weg naar het rijden op zichzelf begint door gelongeerd te worden
terwijl men op een zadel zit, dan leert men te leiden via de teugels, vervolgens rijden achter
een andere ruiter en uiteindelijk als ruiter zelfstandig controle hebben over het paard.
Paarden die getraind zijn en geduldig van nature, helpen de ruiter stapjes te maken naar
assertiviteit, zelfwaarneming en onafhankelijkheid.
Spelvormen en partneroefeningen: dit gebeurt in een kleine groep met en op het paard.
Grondwerk: oefeningen en opdrachten met paarden, individueel of in de groep uit te voeren.
(Nelstein, 2009)
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Hoofdstuk 1
Lichamelijk functioneren
Onder lichamelijk functioneren verstaan wij alles dat met het bewegen van het lichaam te maken
heeft. Ook de lichamelijke functies ‘horen’ en ‘zien’ rekenen wij tot deze categorie. Er zijn mensen die
door verschillende oorzaken minder kunnen functioneren op lichamelijk gebied. Daarbij kan men
denken aan letsel na een ongeval, een aangeboren spierziekte of een bepaalde handicap waardoor
men minder goed lichamelijk kan functioneren.
Wat wij echter ook in dit hoofdstuk mee willen nemen is het feit dat een mens nu eenmaal behoefte
heeft aan ontspanning. Letterlijk het ontspannen van de spieren. Het maakt daarbij niet uit hoe oud je
bent of dat je een handicap hebt of niet. Waar het om draait is de hulp die een dier kan bieden bij het
lichamelijk functioneren. Dit is iets waar ieder mens (onbewust) behoefte aan kan hebben.

§ 1.1 De ezel
Hoe de ezel van betekenis kan zijn
Op het gebied van lichamelijk functioneren kan de ezel op verschillende manieren ingezet worden. Er
kan hierbij gedacht worden aan lichamelijke ontspanning, bewegen, versterken van de motoriek en
het aansterken van bepaalde spieren.
Wat erg belangrijk is bij het werken met ezels is dat de mens een duidelijke lichaamstaal uitstraalt.
Omdat ezels onderling ook communiceren op basis van lichaamstaal is het logisch dat de ezel dit het
eerste oppikt. Voor de mens is het dus handig om ook hiermee aan de slag te gaan. Bij duidelijke
lichaamstaal heeft de ezel hier respect voor en dat zal blijken uit zijn gedrag. Het is aan de mens om
de ezel te leren zijn verantwoordelijkheden te kennen en na te komen. (Klotz, 2008)
Portage (wiegen op de ezelsrug)
Het Franse woord ‘portage’ betekent letterlijk: wiegen. Binnen de asinotherapie betekent dit dat de
cliënt op de rug van de ezel wordt gelegd. Er worden dan verschillende houdingen uitgeoefend
totdat de cliënt aangeeft wat het prettigst is. Als een cliënt het zelf niet aan kan geven is het de taak
aan de begeleiders om te ontdekken waar de cliënt zich prettig bij voelt. Afhankelijk van grootte,
gewicht en mobiliteit van de cliënt wordt het werken met de ezel hierop aangepast. Bij kleine
kinderen is het gemakkelijk om ze op de ezel te leggen. Eenmaal de positie gevonden, begint men
het kind letterlijk te wiegen. Aan weerszijden van de ezel staat een begeleider en één aan het hoofd.
De begeleiders aan de zijkanten beginnen langzaam tegen de ezel te drukken, waardoor hij letterlijk
begint te schommelen of wiegen. De hoeven van de ezel blijven echter op de grond staan, waardoor
het lijkt of hij danst. De begeleider aan het hoofd van de ezel, zorgt ervoor
dat de ezel ontspannen is en leidt de andere begeleiders tijdens de sessie.
Het wiegen tegen
Het kind kan het monotone geluid van het kauwen van de ezel horen en
en op de ezel
voelt de warmte van de vacht. Hierdoor ontspannen de spieren. Het kind
ontspant spasmen
kan even de spanningen loslaten en het kan zelfs gebeuren dat het in slaap
en versterkt
valt door deze volledige ontspanning. Bij iemand die bijvoorbeeld een
andere, minder
aangeboren spierziekte heeft waarbij het moeilijk is om de spieren te
sterke, spieren.
ontspannen, kan een portage dus goed helpen. Zelfs bij deze cliënten is
ontspanning van de spieren waar te nemen. Bij wie we eerst verkrampte
handen zien, die niet kunnen openen, zien we later een (bijna) gestrekte
hand door de ezelvacht glijden.
Bij een cliënt die wegens omstandigheden niet op de ezelsrug gelegd kan worden, zijn er echter ook
mogelijkheden om het lichamelijk ontspannen te bevorderen. Zij kunnen dicht bij de ezel zitten en
hetzelfde effect creëren door met hun gezicht tegen de warme ezelvacht te liggen. Zo horen ook zij
39

het monotone kauwgeluid en ervaren ook zij de warmte. Bovendien kunnen ze de ezel ook knuffelen
door de armen om de nek te slaan of door met het bovenlichaam over de ezelsrug heen te hangen.
Op die manier kunnen ze bepaalde spieren ontspannen en ervaren hoe rustig en kalm de ezel is. Net
zoals de cliënt die op de ezelsrug de warmte ervaart, gebeurt dit ook bij de cliënt die tussen de ezels
in zit. Hij voelt zich door de warmte en de rust van de ezel ook ontspannen. Vooral in de winter is dit
een erg aangename sessie om uit te voeren. Door de warmte die de ezels afgeven, vergeet men als
snel de kou die de winter met zich meebrengt.

Er zijn mensen die vanwege hun drukke leven een moment zoeken om te ontspannen. Ook voor deze
mensen is de portage erg geschikt. Ze kunnen niet alleen ontspannen op de ezelsrug, maar komen
vaak ook dichter bij de persoon die van binnen zit. Zo zijn er mensen die zich na een portage zo
verrijkt voelen dat ze ineens weten welke keuze ze bij een belangrijke beslissing moeten nemen. Het
ontspannen op de ezel is naast het lichamelijk functioneren ook erg belangrijk binnen het psychisch
functioneren. Meer hierover in hoofdstuk 2: psychisch functioneren.
Het wiegen tegen en op de ezel ontspant bovendien spasmen en versterkt andere ,minder sterke,
spieren (Wijnen, n.d.). Voor cliënten die aan rehabilitatie werken, kan er dus door de portage gewerkt
worden aan de aansterking van bepaalde spieren. Hierbij benadrukken we wel dat het niet voor
iedere cliënt geldt, maar in de meeste gevallen wordt waargenomen.
Pansage (vachtverzorging)
‘De verzorging van de vacht is binnen de asinotherapie bijzonder belangrijk, omdat de ezels dit uit
sympathie ook bij elkaar doen. Door dit te imiteren kunnen we een relatie opbouwen tussen mens
en ezel.’ (Wijnen, n.d.)
Het borstelen van de ezel is natuurlijk ook een activiteit die valt onder het lichamelijk functioneren.
Er zijn cliënten die een borstel goed vast kunnen houden en daarmee direct aan de slag kunnen. Er
zijn echter ook personen voor wie dit niet zo vanzelfsprekend is om uit te voeren. Toch hebben wij
gemerkt dat de ezel een bepaalde motivatie losmaakt, waardoor het borstelen wel lukt. Op een
bepaalde manier ontspannen de spieren waardoor het cliënten wel lukt om een borstel vast te
pakken. Ze maken dan met de borstel een aaiende beweging over de vacht van de ezel. Dit is dus
puur gebaseerd op de prikkels die de ezel bij de cliënt losmaakt. De cliënt wordt er niet toe
gedwongen de ezel te borstelen.
Is borstelen echter toch teveel, dan is er nog het krabbelen. Een ezel is dol op krabbelen. Althans,
een ezel vindt het heerlijk om gekrabbeld te worden. Ezels doen het ook bij elkaar als teken van
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waardering en sympathie. Een cliënt kan het nabootsen door met de vingers diep in de vacht van de
ezel te wroeten en letterlijk te krabbelen. Dit noemen we de pansage. De ezel vindt het fijn en zal
blijven staan. Dit biedt cliënten het gevoel van vertrouwen en kan dus ook hun zelfvertrouwen
vergroten. De ezel toont op zijn manier sympathie aan de mens door te blijven staan en zo te laten
zien dat het aangenaam is. Per ezel zijn er echter verschillen. Niet elke ezel vindt het prettig om op
dezelfde plek gekrabbeld te worden. De één vindt het fijn als je aan de oren kriebelt, terwijl een
andere zijn hoofd afwendt als teken dat je dat beter niet kunt doen. De ezel geeft duidelijk aan wat
voor hem aangenaam is. Als hij rustig blijft staan, is het oké.
Als jij geen
Wandelen
vertrouwen hebt,
Verder hebben we nog het wandelen als activiteit van lichamelijk
zal de ezel geen
functioneren. Bij het wandelen met een ezel is het van wezenlijk
stap verzetten.
belang dat er een vertrouwensband is. Een ezel moet kunnen
vertrouwen op zijn begeleider. Als er onderweg iets onverwachts
gebeurt, kan een ezel schrikken. Dan is het taak aan de begeleider
om rust uit te stralen en de ezel te laten voelen dat het goed is. Deze activiteit is niet zozeer geschikt
voor cliënten die slecht ter been zijn of die niet het verstandelijke vermogen hebben om te begrijpen
wat er gebeurt. Een wandeling met dergelijke cliënten kan natuurlijk wel, maar dan niet als
begeleider van een ezel. Er moet dan gezorgd worden voor één begeleider van de ezel en tevens
iemand die de cliënt kan bijstaan.
Gaan we kijken naar cliënten die zoeken naar zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen, is een
dergelijke activiteit wel geschikt. Een ezel bouwt een vertrouwensband op met zijn begeleider. Is er
geen vertrouwen dan zal de ezel blijven staan. Het is dan de taak aan de begeleider om eerst
vertrouwen te winnen en dan pas de weg te vervolgen. Sterker nog; je kan niet anders. Als jij geen
vertrouwen hebt, zal de ezel geen stap verzetten. De ezel houdt ons dan eigenlijk een spiegel voor. In
hoofdstuk 2: psychisch functioneren meer hierover.
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§ 1.2 De hond
Wandelen
Een hond heeft dagelijks voldoende beweging nodig, het maakt niet uit hoe groot of hoe klein ze zijn.
Wolven hebben een territorium van 200 tot 2000 km² en leggen dagelijks 50 tot 60 kilometer af. Dit
instinct zit nog steeds geworteld in de hond. Het verschilt natuurlijk per ras hoeveel beweging ze
nodig hebben. Een Siberische Husky heeft twee keer zoveel beweging nodig als een Franse Bulldog.
Maar om een hond in zijn behoefte tegemoet te komen, is het nodig om zowel ’s ochtends als
’s avonds minimaal een uur met hem te gaan wandelen. Het wandelen met de baas zien de honden
als het reizen met de andere wolven. Dit versterkt tussen band tussen hond en mens. Het wandelen
met de hond is niet alleen belangrijk voor de hond zelf, voor de band tussen mens en hond, maar ook
voor de mens zelf.
Het is algemeen bekend dat lichamelijke beweging goed is voor de mens, zowel voor ons lichamelijke
als voor ons geestelijke welbevinden.
Volgens Stoffelsen (2007): “sporten is in de eerst plaats een manier op stress te bestrijden, door een
betere conditie ervoor zorgt dat de verschillende hormonen die met stress te maken hebben sneller
worden afgevoerd. (…) Deze hormonen zorgen ervoor dat bepaalde fysieke processen anders
verlopen dan bij mensen zonder stress. Deze veranderingen komen weer tot uitdrukking in andere
klachten die bij stress horen, zoals slaapproblemen en stoornissen in de spijsvertering. (…) Tenslotte
zorgt sporten voor ontspanning. Het gevoel van tegenzin vooraf wordt bijna altijd gecompenseerd
door het voldane gevoel dat erna heerst. Dit voldane gevoel heet ontspanning.”

Er wordt aanbevolen iedere dag minimaal dertig minuten in beweging te zijn. Het is bewezen dat
beweging de psychische gesteldheid beïnvloed, waardoor men zich gelukkiger gaat voelen. Wanneer
je dertig minuten of langer aan het wandelen bent, gaat je lichamelijk je eigen antidepressiva
aanmaken. Tijdens het bewegen wordt er de stof endorfine aangemaakt, en deze stof veroorzaakt
rust bij mensen en vermindert neerslachtigheid. (Leef Sterk, n.d.)Als jij dus twee keer op een dag
minimaal een uur moet gaan wandelen, wil je jouw hond tegemoet komen in zijn behoefte, zorgt je
lichaam er automatisch voor dat jij je vrolijk gaat voelen.
Sporten
Niet alleen het wandelen met een hond zorgt ervoor dat je lichamelijke beweging krijgt. Er zijn veel
sporten die je samen met een hond kunt beoefenen. Je kunt gaan fietsen of skeeleren met een hond
naast je. Honden met vrij veel energie vinden het hartstikke leuk om je op bijvoorbeeld skeelers
voort te trekken. Daarnaast zijn er ook sporten speciaal voor de hond, waarbij jij beweging krijgt.
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Denk maar eens aan een behendigheidsparcours. De hond moet misschien het parcours afleggen,
maar jij bent diegene die er naast rent. Een behendigheidsparcours biedt ook veel mogelijkheden om
je op psychisch niveau verder te ontwikkelen. Hier kun je meer over lezen in het deel over het
Psychische Functioneren.
Lichamelijke ontspanning
Zoals in eerder onderzoeken al veel is vastgesteld is dat in aanraking komen met of alleen al de
aanwezigheid van dieren, de mens kan laten ontspannen. Honden kunnen steeds meer functioneren
als een buffer voor stress. Mensen kunnen hun ei kwijt zonder ervoor bekritiseerd te worden. Dit kan
rustgevend werken voor je gemoedstoestand, zodat het ook een rustgevend effect op het lichaam
heeft. Er zijn veel onderzoeken geweest waarbij ze zich richten op de anti-stress effecten van
honden. Er zijn resultaten uitgekomen dat de aanwezigheid van en het aaien van honden
bloeddrukverlagend werkt, waardoor de hartslag zal dalen en je rustiger wordt. Ook de warmte van
het lichaam van de hond en zijn rustige gemoedstoestand, zullen je op je gemak stellen en rust
geven. Wanneer je een hond gaat borstelen ben je veel bezig met de aanraking en de zachte vacht
heeft een kalmerende effect. Er zijn ook andere redenen waarom honden voor geestelijke
ontspanning kunnen zorgen, die op hun beurt weer effect hebben op het lichaam. Deze zullen aan
bod komen bij het hoofdstuk Psychisch functioneren.
Bewustwording van het lichaam
Eén van de belangrijkste manieren waarop honden met elkaar communiceren is via hun lichaamstaal.
Van hun lichaamshouding kan een andere hond aflezen, hoe dominant, onderdanig, angstig, of hoe
vrolijk hij is, etc. Honden kunnen veel details lezen van de lichaamshouding van een andere hond,
veel meer details dan een menselijk oog kan zien. Daar waar honden heel bewust zijn van hun
lichaamshouding, puur vanwege het feit omdat ze zo een boodschap willen overbrengen, zijn
mensen zich vaak helemaal niet bewust wat zij met hun lichaamshouding uitstralen. Nou
communiceren wij meer verbaal dan non-verbaal, toch draagt onze lichaamshouding veel bij aan de
boodschap die wij naar iemand anders overbrengen. Omdat je je vaak niet bewust bent van je
lichaamstaal, kun je iets uitstralen wat je niet bedoelt. Op deze manier kan de boodschap verkeerd
overkomen op de ontvanger. Jij bent bijvoorbeeld als persoon zijnde een rustig mens en je vind het
leuk om onder de mensen te komen. Je staat dan open voor sociaal contact. Als jouw
lichaamshouding uitstraalt dat je heel terug getrokken, verlegen en bijna angstig bent, kunnen
anderen denken dat je juist niet openstaat voor sociaal contact. Ze kunnen je dan gaan vermijden,
terwijl je dat juist helemaal niet wilt. Het kan ook juist andersom zijn. Je vind van jezelf dat je heel
vriendelijk bent en jij vindt ook iedereen aardig. Alleen jou lichaamshouding straalt dominantie,
arrogantie en frustratie uit. Op deze manier kun je ook verkeerd begrepen worden. Dit zijn natuurlijk
een paar extreme voorbeelden, maar heel veel mensen hebben hier last van. Verkeerd begrepen
worden gebeurt vaak omdat de verbale en de non-verbalen communicatie niet overeen komen. Een
ander voorbeeld. Een kind heeft iets gedaan wat niet mocht, maar wat tegelijkertijd ook erg grappig
is. Als ouder of opvoeder moet je in de lach schieten. Maar wil je het kind leren dat hij dat niet mag
doen, zal je het kind niet alleen streng moeten toespreken, maar ook streng moet kijken. Spreek je
het kind streng toe maar ben je tegelijkertijd aan het lachen, raakt het kind in de war of neemt hij je
niet serieus.
Om te zorgen dat je lichaamstaal overeen komt met wat je zegt, is het belangrijk om je bewust te zijn
van je lichaamshouding. Dit klinkt gemakkelijk, maar het ligt ingewikkelder. Ga maar eens na. Hoe
vaak sta jij op een dag stil en kijk je naar jouw lichaamshouding en wat jij uitstraalt? Ik durf te
wedden geen één keer. Sta jij wél eens stil bij je lichaamshouding, dan is dit niet tijdens gesprekken
of conflicten, maar ervoor of erna. Vaak worden mensen alleen bewust van hun lichaamshouding
wanneer anderen hen er attent op maken. Maar ook dit gebeurt heel weinig, omdat mensen vaak
meer bezig zijn met zichzelf dan met anderen.
De communicatie vanuit de mens naar de hond gebeurt vaak verbaal, dit omdat wij onze honden
graag vermenselijken. Zoals wij de hond als een familielid zien, ziet de hond ons als zijn roedelleden.
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Zij communiceren naar ons toe vaak via de lichaamstaal. Om de communicatie tussen de hond en de
mens zo goed mogelijke te laten verlopen, moeten we elkaar tegemoet komen. Honden kunnen ons
verbaal tamelijk begrijpen door middel van commando’s en intonatie. Hierover kun je meer lezen in
het deel Psychisch Functioneren. Maar dan moeten je woorden wel overeenkomen met je
lichaamstaal. Spreek je de hond lief toe om naar je toe te komen, maar straal jij uit dat je
gefrustreerd of boos bent, raakt de hond in de war. Omdat de hond eerder via lichaamstaal
communiceert, en dus reageert op jouw frustratie, durf ik te wedden dat de hond dan niet naar je
toe komt. Hoe lief je hem ook toespreekt.
De stem en haar intonatie
In de communicatie zijn honden dus in eerste instantie het meest gevoelig voor de lichaamstaal. Het
tweede aspect waar ze naar luisteren is je stem. Niet zozeer naar wat je zegt maar hoe je het zegt,
oftewel de intonatie. Honden zijn hier erg gevoelig voor en als ze het niet voelen dan horen ze wel
aan je stem wat je gemoedtoestand is. Wanneer je een hond positief bekrachtigd helpt het om die
positiviteit in je stem te leggen. Het is niet zozeer nodig om een heel hoog opgewonden
babystemmetje op te zetten. Als je al gewoon vrolijk ‘goed zo!’ zegt, is al genoeg voor de hond om te
begrijpen dat hij iets goeds heeft gedaan. Wanneer je hem corrigeert of streng toespreekt, helpt het
om je stem zwaarder te maken. Zwaarder, niet harder. Veel mensen gaan meteen schreeuwen als de
hond iets verkeerds doet, maar dit heeft geen zin. Schreeuwen gaat vaak samen met frustratie of
boosheid, iets wat je hond dus ook hoort. Ze zien dit als zwakte en worden juist ongehoorzaam. Dit
wordt in Hoofdstuk 2 verder uitgelegd. Wanneer er mensen zijn die zich niet bewust zijn van hun
stemgebruik en stemvolume, kunnen hieraan werken door te trainen met de hond met het gebruik
van commando’s.
Grove en fijne motoriek
Tijdens het werken met hond is het dus van groot belang dat je op je lichaamshouding let. Bij het
uitvoeren van activiteiten is het dan ook belangrijk om bewust te zijn van je lichaam en deze onder
controle te hebben. Wanneer je door een motorische achterstand minder controle over je lichaam
heb, kun je samen met de hond oefenen om deze te verbeteren. Voor de verbetering van de grove
motoriek kun je gaan wandelen, rennen of fietsen met de hond. Bij het wandelen kan geoefend
worden met heel langzaam tot heel snel lopen, waarbij je als leider moet zorgen dat de hond zich
aanpast aan jouw tempo en netjes naast of net achter je blijft lopen. Ook apporteerspelletjes met de
hond, waarbij je de bal weggooit en de hond het terug moet brengen, kunnen plezierig en leerzaam
zijn, zowel voor de hond als voor de mens. Wanneer je de hond leert om een behendigheidsparcours
af te leggen, zal jij er naast moeten lopen om hem te leiden. Op deze manier kan ook aan de grove
motoriek gewerkt worden.
Bij het werken met honden wordt gebruikt
gemaakt van commando’s om de honden te laten
weten wat wij van ze vragen. Bij het geven van
deze commando’s worden vaak ook handgebaren
gegeven, wederom omdat de hond eerder zal
reageren op het lichamelijk signaal dan op de
stem. Bij het geven van deze handgebaren kan
men werken aan de fijne motoriek, omdat je
verschillende bewegingen met je handen en
vingers moet maken. Bij het verzorgen van de
hond komt ook de fijne motoriek aan bod. Zo kun
je de hond borstelen, zijn oren schoonmaken, zijn
gebit nakijken, nagels knippen en eventueel de wat langere haren bijknippen. Bij al deze bewegingen
is het van belang dat je ze precies en gecontroleerd uitvoert. Wanneer dit onder begeleiding gebeurt,
kunnen de mensen oefenen om hun fijne motoriek verder te ontwikkelen.
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§ 1.3 De dolfijn
Bij de therapie met dolfijnen is er zeker sprake van lichamelijke beweging. Bij vrijwel alle sessies vindt
er lichamelijke activiteit plaats. Vaak bestaat een sessie uit drie onderdelen, namelijk; onderwater,
op de vlonder en in het water. Met onderwater wordt bedoeld dat de cliënt contact kan maken met
een dolfijn via een glaswand. De cliënt kan de dolfijn voorbij zien zwemmen in een soort groot
aquarium. Hier vindt meestal de kennismaking plaats. Daarna wordt de sessie vervolgd op de
vlonder. Hier kan de cliënt echt contact maken met de dolfijn en hem aanraken of bepaalde trucjes
laten doen. De dolfijn reageert hier op bepaalde woorden of bewegingen. Als laatste is er nog de
sessie in het water die kan bestaan uit een speel- of zwemsessie. Bij sommige dolfijntherapiecentra
wordt ervoor gekozen om alleen een speelsessie te houden, waarbij de cliënt in ondiep water met de
dolfijn kan spelen door bijvoorbeeld ballen over te gooien. In andere centra wordt gekozen voor een
zwemsessie waarbij de cliënt veel lichamelijk contact met de dolfijn kan maken.
De dolfijn werkt als een grote stimulans voor cliënten om zich te gaan bewegen. Omdat de dolfijn
direct contact maakt en reageert op bepaalde woorden of bewegingen, maakt dit het voor de cliënt
aantrekkelijk om hieraan mee te doen. Als er een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd waarbij de
dolfijn reageert op een gebaar van zijn trainer, wordt de cliënt geprikkeld om dit over te nemen.
Bij het lichamelijk functioneren hoort bij de dolfijntherapie ook de beweging in en van het water. De
dolfijn vindt het prettig om met mensen te zwemmen en het liefst zo dicht mogelijk tegen hen aan te
zwemmen. Voor een cliënt kan dit een zeer prettige ervaring zijn. Bovendien geeft de werking van
het water ook een rustgevende impuls aan de gehele therapie. (Nathanson, de Castro, Friend &
McMahon, 1997). Hoewel een ontmoeting met dolfijnen bij bepaalde mensen rustgevend werkt, zie je
meestal bijzonder emotionele reacties. Meer hierover in hoofdstuk 2: psychisch functioneren.
Cliënten met een verminderd vermogen om zich te bewegen, worden door de dolfijn zodanig
gestimuleerd dat zij bepaalde spieren op den duur weer gaan gebruiken. Cliënten die motorisch niet
goed kunnen functioneren, leren met de inzet van een dolfijn om toch bepaalde gebaren te maken,
zodat de dolfijn gestuurd wordt. Als de dolfijn dan uitvoering geeft aan wat de cliënt hem vraagt,
vergroot dit het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid.
Door het water is er sprake van het ‘oer-huid gevoel’, ook wel primary dermal sensation. De cliënt
kan zich een beeld vormen van zijn lichaam en de omgeving. Werken in het water is bruikbaar voor
het verbeteren van de motoriek, ademhaling, verlichting van pijn en reductie van angsten en
depressie (Nathanson, de Castro, Friend & McMahon, 1997).

§ 1.4 Het paard
Fysiotherapie op het paard
Hippotherapie is een vorm van therapeutisch paardrijden waarbij behandeling is gericht op
lichamelijk vlak. Hierbij wordt puur alleen gebruik gemaakt van de bewegingen van het paard om
fysieke beperkingen van de cliënten te verminderen of te verhelpen. Er wordt een beroep gedaan op
de specifieke eigenschappen en driedimensionale ritmische bewegingen van het paard. Er is hier
sprake van behandeling en geen les. Hippotherapie kan uitgevoerd worden door fysio-, ergo-,
psychomotore-, spel- of haptotherapeut, of een logopedist.
Deze vorm van therapie kan ingezet worden om diverse doelen te bereiken. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om het verbeteren van de motoriek, de houding en tonus, het verminderen van
contracturen en het stimuleren van diverse lichaamsprocessen. (Nelstein, 2009)
Bij Hippotherapie wordt de cliënt op de rug van het paard gezet, afwisselend zal hij naar voren,
achter en zijwaarts zitten of gaan liggen. Hierbij zal de cliënt de interactie met het paard aangaan
door te reageren op de bewegingen van het paard en hierin mee te gaan. De taak van de therapeut is
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om constant te letten op de bewegingen van de cliënt en indien nodig ingrijpen om deze te
corrigeren zodat zijn bewegingen beter samengaan met die van het paard. Hierbij heeft de therapeut
verstand van de bewegingen van het paard, zodat hij de instructeur kan sturen om het tempo en de
richting van het paard te veranderen om in te spelen op de bewegingen van de cliënt. (Heine, 1997)
Volgens Florine Vermaas, fysio- en hippotherapeut op de Prinses Máxima Manege in Den Dolder,
heeft het paard de volgende meerwaarde in de hippotherapie:
“De combinatie van bewegingen alleen al heeft een positief effect. Je hebt de voor- en de
achterwaartse, de zijwaartse en de draaibeweging. Deze balansoefeningen kun je met een oefenbal
in een zaal nooit zo bereiken. De elkaar afwisselende bewegingen van het paard hebben tonus(spanningstoestand van weefsel) regulerende werking op spastische spieren. Daarnaast voelt de
warmte van het paard lekker aan en is behaaglijk voor stijve en stramme spieren. Als je dan ook nog
zonder zadel werkt, worden spieren continu gemasseerd. (…) de pijn die dan door het spasme wordt
veroorzaakt, is beter te verdragen door het speelse effect van werken met paarden.” (Nelstein, 2009,
pp. 72)
Paardrijden voor gehandicapten
Er zijn verschillende mogelijkheden om paardrijden in te zetten voor gehandicapten. Zo kun je het als
sport beoefenen of als recreatie gebruiken. Verschillende doelgroepen worden hierbij bereikt, zoals
mensen met geestelijke of lichamelijke beperkingen of mensen die revalideren na een ongeluk of
ziekte. Voor zwaar lichamelijk gehandicapte personen is het huifbedrijden een mogelijkheid, zodat de
ritmische bewegingen van de paarden toch nog een positief effect hebben op hun lichaam.
Doelen die te bereiken zijn op lichamelijk niveau
 Ontspanning
 Reguleren en vitaliseren van lichaamsprocessen: bloedsomloop, stofwisseling,
spijsverteringsstelsel, enzovoort.
 Versterking van gewrichten, spieren, banden en pezen
 Vermindering van contracturen
 Bewust leren omgaan met evenwicht, balans en coördinatie van het lichaam
 Betere lichaamsbeheersing met behulp van bewust spannen en ontspannen
 Versterken van de zintuigen
 Ontwikkelen van sensomotoriek: bewegingen op gang gebracht door en/ of met behulp van
externe prikkels of van binnenuit.
Doelen die te bereiken zijn op cognitief/ psychomotorisch niveau
 Lichaamsbewustwording op abstract niveau
 Prikkelen van taalvaardigheid en non-verbale communicatie
 Bevorderen van tijd- en ruimtebeleving
 Stimuleren en versterken van de grote en kleine motoriek
 Versterken van auditief, visueel en ruimtelijk geheugen
 Cognitieve prikkeling door inzet van spel- en andere educatieve middelen. (Nelstein, 2009)
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Hoofdstuk 2
Psychisch functioneren
Onder psychisch functioneren verstaan wij de samenhang tussen verschillende psychische functies;
waarnemen, geheugen, leren, intelligentie, oriëntatie, denken, motivatie, gevoel en bewustzijn. Deze
functies kunnen onderlinge afhankelijkheid vertonen. Ook kunnen ze elkaar beïnvloeden. Ze vormen
samen één geheel: het psychisch functioneren (Kerstens, 2006).
We bekijken in dit hoofdstuk ook het gedrag, omdat dit voortvloeit uit het psychisch functioneren.
Voor het werken met een dier is het gedrag van de mens van groot belang, zeker als het gaat om het
psychisch functioneren. Het dier kan laten zien wat jij met hem doet, of beter gezegd: wat je jezelf
aan kunt doen. Het dier doet dit door je een spiegel voor te houden. Hij laat puur en alleen gedrag
zien waar jij op je eigen manier op reageert. Dit kan tot de confrontatie met jezelf leiden. Hieruit
vloeien hoogstwaarschijnlijk emoties voort en daarom bespreken we ook deze in dit hoofdstuk.

§ 2.1 De ezel als psycholoog
Naast het lichamelijk functioneren is de ezel zeer geschikt voor de inzet bij psychische problemen. De
ezel hoeft daar eigenlijk niet veel voor te doen. Hij hoeft alleen maar ezel te zijn en ons te laten zien
wat wij daarvan kunnen leren.
Lichaamstaal
Wat erg belangrijk is bij het werken met ezels is dat de mens een duidelijke lichaamstaal uitstraalt.
Omdat ezels onderling ook communiceren op basis van lichaamstaal is het logisch dat de ezel dit het
eerste oppikt. Voor de mens is het dus handig om ook hiermee aan de slag te gaan. Bij duidelijke
lichaamstaal heeft de ezel hier respect voor en dat zal blijken uit zijn gedrag. Het is aan de mens om
de ezel te leren zijn verantwoordelijkheden te kennen en na te komen (Klotz, 2008). Voor de ezel kan
het dus verwarrend werken als iemand zich anders voordoet in zijn lichaamstaal, dan hij werkelijk
van binnen is. De ezel zal door zijn ‘eenvoudige’ gedrag snel duidelijk maken dat het niet klopt. Hij zal
weglopen of juist blijven staan, afhankelijk van de situatie. Door zijn gedrag laat hij zien waar de
mens mee bezig is en hoe hij het zou moeten aanpakken. De ezel is van nature zelfstandig en kan de
kleinste onzekerheden en onopmerkzaamheden van zijn partner feilloos aanvoelen en benutten. Bij
onzekerheid leidt dit bijvoorbeeld tot trekken aan het touw, terwijl hij bij een bazige leider eerder stil
zal blijven staan.
De beschrijving van onderstaande casus is een sprekend voorbeeld van de manier waarop het gedrag
van de ezels ingrijpend en blijvend een metafoor kan zijn tijdens een coach-sessie.
De cliënte, Helena (naam is geanonimiseerd), een vrouw van ongeveer 50 jaar, wilde graag een verandering
aanbrengen in haar rol binnen haar eigen bedrijf. Als werk-thema hebben we hiervan gemaakt: Ik wil me vrij
kunnen voelen in mijn activiteiten in mijn bedrijf.
Tijdens de sessie waarin de aandacht speciaal gericht is op dit werk-thema in combinatie met het contact met
de ezels veranderde de sfeer tussen de dieren ineens opmerkelijk. In de eerst instantie dacht ik dat er een
weldadige rust overheerste maar al gauw leek dit over te gaan in een bijna apathisch gebeuren. Het leek alsof
de ezels helemaal uit het contact gingen, een terug trekken uit het samen-zijn. Uiteindelijk ging de ezel
waarmee mijn cliënte had besloten te gaan werken, ook nog liggen. Uit ervaring weet ik dat de ezels zich
tijdens een sessie erg op hun gemak voelen, met mij als coach in hun bijzijn, in hun eigen omgeving. Toch liet ik
me verleiden tot enige ongerustheid omdat het totaal plaatje zo lusteloos overkwam en ik dit nog niet eerder
had meegemaakt.
De cliente bleek volkomen onaangeroerd door de situatie die ontstaan was. Toen ik haar daarnaar vroeg zei ze
veelbetekenend: “ Ja, natuurlijk gebeurt er niets. Er gebeurt nooit iets als ík niet het initiatief neem! ”. Wat zich
voor mijn ogen afspeelde is juist waar ezels goed in zijn: door hun opstelling, houding en positie geven zij
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feedback om het werk-thema beeldend te maken.
De client voelt zich niet ongemakkelijk, zij herkent juist wat er gebeurt: zonder haar initiatef gebeurt er nooit
wat. Helena besloot de ultieme uitdaging aan te gaan en verder te werken met de ezel die zojuist
demonstratief was gaan liggen. Wat zou je willen doen, was mijn vraag aan haar.
Ik wil met haar in beweging komen, antwoordde ze. Letterlijk in beweging, ik wil met haar wandelen. De ezels
hebben tijdens het coachwerk nooit halsters om en daarom haalde ik een halster en een touw. Wat ik niet kon
bevroeden is dat cliente in een vanzelfsprekende beweging het hek opende en met de welwillende ezel naar
buiten stapte. Ineens was er meer beweging, ook van de andere ezels die ik nog net met enige inspanning
´binnen´kon houden.
Cliente liep opgetogen en in tevredenheid met haar oplossing naar buiten, de mooie natuur in, dacht ze.
Eenmaal vijf stapjes buiten het hek zakte ezeltje Máxima weer door haar hoefjes om vervolgens weer te gaan
liggen maar nu helemaal op haar zij, een signaal dat ze niet van plan was weer snel in de actie te komen.
Cliente sprak tegen haar ezel: lief, bij uitblijven van resultaat met luide stem. Toen aan haar geduld een einde
kwam ging ze trekken aan het touw....harder,...geen enkele actie bracht de ezel opnieuw in beweging. Cliente
was hopeloos en toen kwam er een mooi inzicht: “deze ezel doet op dit moment precies wat goed voor haar
is....! Ook al wordt er tegen haar geschreeuwd, wordt er lettelijk aan haar getrokken, zij blijft gewoon liggen!
En dat is precies wat ik ook moet doen op dit soort momenten!”
Aan mijn cliënte werd voorgespiegeld welke keuze ze had, anders dan haar oude patroon volgen. Uiteindelijk
heeft Helena zich tegen de ezel aangevleid en dit mooie, vredige tafereeltje heeft minuten lang geduurd.
De ezel heeft met haar tot de verbeelding sprekende gedrag gezorgd voor een krachtige metafoor die lang in
herinnering zal blijven in dit veranderingsproces.
Inge de Haan
DonkEyMOTION

Portage
Voor iemand met psychische of emotionele problemen kan het werken met een ezel rust en
ontspanning bieden. Het kan zelfs ook leiden tot een confrontatie met jezelf. Als we kijken naar een
portage, zoals deze in hoofdstuk één is uitgelegd, kom je erg dicht bij jezelf. Het wiegen op de rug
van de ezel kan een dermate hoge vorm van ontspanning meebrengen dat letterlijk alles loskomt. Op
het moment dat men dan van de ezel wordt getild, kan er een spontane emotionele reactie ontstaan.
Het is niet erg dat dit gebeurt, maar bij het werken met deze cliënten is het wel wenselijk dat er dan
een therapeut aanwezig is, die hen kan opvangen. De portage kan dus een begin zijn van het
verwerken van dieper gelegen emoties, die zonder dier niet naar boven komen.
Bij cliënten met een verstandelijke beperking of autisme zien we echter vaak dat er alleen
lichamelijke ontspanning ontstaat tijdens de portage. Waarschijnlijk is het zo dat de psyche daar
zeker mee in verband gebracht kan worden, maar dat de cliënten dit zelf niet kunnen of moeilijk
vinden om te uiten of uit te leggen. Hun prettige ervaring wordt geuit in lichamelijke ontspanning,
wat ook prima is. Vaak is er aan het gezicht van de cliënten af te lezen hoe zij hun portage hebben
ervaren en is het niet eens echt nodig om hierover iets te vragen. Non-verbale communicatie spreekt
vaak boekdelen en in dit geval respecteren we dat.
Pansage
Tijdens de intensieve vachtverzorging van de ezel, kan de mens ook ontspanning vinden. De ezel
heeft sowieso al een knuffelbaar uiterlijk en zijn lange oren maken dat hij er heel zachtaardig uitziet.
Omdat de ezel geniet van aanraking en aandacht, zal hij de pansage erg prettig vinden. Als een ezel
dan blijft staan tijdens zijn ‘krabbelsessie’ geeft dit een band van vertrouwen tussen de cliënt en de
ezel. Vaak is het zo dat de ezel begint de doezelen als hij het prettig vindt, hij staat dan min of meer
rechtop in te dutten. Voor de cliënt werkt dit kalmerend. Als de cliënt zijn hoofd tegen de ezelvacht
legt, zal hij de warmte ervaren en eventueel het monotone kauwgeluid horen bij een etende ezel.
Deze factoren bij elkaar opgeteld, betekent dat de cliënt langzaam maar zeker lichamelijke
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ontspanning zal ervaren. Uit ervaring blijkt dat er eerst lichamelijke ontspanning nodig is, voordat
men ook psychische ontspanning weet te vinden.

Bij kinderen of volwassenen die erg gesloten zijn naar de buitenwereld toe, kan het zo zijn dat zij op
hun eigen manier hun verhaal kwijt kunnen bij de ezel. Bij de één gebeurt dit tijdens het knuffelen,
weer een ander vindt het prettig om tegen de ezel te vertellen tijdens het borstelen. In ieder geval
zijn er verhalen van begeleiders die niet wisten wat ze zagen toen dat stille jongetje uit de klas tegen
de ezel begon te vertellen. Of van een moeder die haar kind na een lange, moeilijke periode weer
ziet lachen als hij zich tussen de ezels bevindt. Naast deze zijn er nog meer van deze succesverhalen
waarin moeilijk te verklaren is wat de ezel nou precies met iemand doet. Eigenlijk is de ezel gewoon
de ezel als altijd, maar dat hij een grote invloed heeft is zeker een feit.
Onze zoon Tom is autistisch en verstandelijk gehandicapt. Hij woont in een Thomashuis met vijf
medebewoners.
Tevens zat hij in ons dorp op een dagbesteding. Daar ging het niet goed met hem. We zijn gaan praten op de
dagbesteding maar voordat er iets aan zijn situatie veranderde waren we een half jaar verder. Hij ging iedere
week meer achteruit. Was al 17 kilo (!) afgevallen van de stress. In het Thomashuis ging het goed maar zodra
hij weer naar de dagbesteding moest ging hij overgeven. Ook stopte hij met praten op zondagavond en door
de week. Op het laatst begon hij op zondagmorgen al te fluisteren en vanaf ’s middags zei hij niets meer,
alleen omdat hij op maandag naar de dagbesteding moest.
We waren dus op zoek naar iets anders. Toevallig hoorde ik van “een mevrouw die iets met ezels ging doen.”
Die mevrouw was Brigitte en ze ging beginnen met Tom. Eerst zijn we een keer op proef gekomen met hem.
Tijdens de proefwandeling gaf hij het koord steeds aan Hans (mijn man) of aan Brigitte. Hij wist denk ik niet
goed wat de bedoeling was. Toch wilde ik het graag een kans geven. Gelukkig maar!
Hij ging weer snel gewoon praten en binnen twee weken was hij aan het zingen. Ook groet hij nu mensen die
hij op zijn ezelwandelingen tegen komt, wat voor een autist toch bijzonder is. Zodra hij bij de ezels is straalt hij
helemaal. Tom heeft altijd al de eigenschap gehad dat dieren als vanzelf naar hem toe kwamen, vooral toen hij
kleiner was, maar nu nog steeds krijgt hij “kusjes” van allerlei dieren.
We hebben filmpjes van Tom met de ezels op zijn MP4 speler gezet. Als we nu ergens op een terras of in een
restaurant zitten (Tom heeft dan meestal zijn MP4 speler op) en zo’n ezel filmpje komt voorbij dan doet hij
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meteen zijn ezelgeluiden en entertaint hij het hele terras. Soms kriebelt hij zijn pappa in de oren, alsof het een
ezel is. Hij krijgt geen genoeg van de ezels en wij ook niet. Zo’n stralend blije vent, dat is toch geweldig. Hij is
gek op alle dieren maar ezels hebben nu een streepje voor bij hem.
Hij doet vanalles, dingen waarvan ik vroeger gedacht had dat hij dat nooit zou kunnen. Bv. met de kruiwagen
lopen. En poep opscheppen. Terwijl hij met de kruiwagen loopt, zingt en springt hij er soms nog bij. Puur
plezier! Vooral dat plezier en die levenslust als hij bij de ezels is vind ik geweldig. Je moet het zelf zien, dan snap
je wat ik bedoel. Hij blijft natuurlijk autistisch maar is veel opener geworden.
Annie

(Zelf)vertrouwen vergroten
Een ezel is een dier dat werkt op basis van wederzijds vertrouwen. Als dit ontbreekt, kan er niet
optimaal met de ezel gewerkt worden. Voor de cliënt die op zoek is naar een manier om zijn
zelfvertrouwen te vergroten is het werken met de ezel zeer geschikt. De ezel moet overtuigd worden
van het vertrouwen van de cliënt, als dit lukt is het natuurlijk een mooie beloning voor de cliënt. Een
goed voorbeeld om dit te ondergaan is het maken van een wandeling. Vooral tijdens een wandeling
is het namelijk van groot belang dat de ezel kan vertrouwen op zijn begeleider. De ezel wordt geleid
en weet niet wat er gaat komen. De begeleider moet hierop voorbereid zijn, door de ezel vertrouwen
te laten voelen en hem op zijn gemak te stellen. Op die manier gaat de ezel ook op de begeleider
vertrouwen en zal minder snel schrikken van onverwachte situaties. Als de begeleider rustig is, is de
ezel dat ook. Ditzelfde geldt dus ook voor het tegenovergestelde: onrust.
Een andere manier om te werken aan het zelfvertrouwen van de cliënt is het geven van een
clickertraining. Dit houdt in dat de ezel door de cliënt getraind wordt door middel van beloningen,
dus de operante conditionering. Telkens als de ezel het gewenste gedrag laat zien, wordt op de
clicker gedrukt en krijgt de ezel een brokje. Op die manier is gedrag snel aan te leren. Ongewenst
gedrag dient genegeerd te worden. Dit is voor de cliënt een mooie gelegenheid om én een ezel te
trainen én meer vertrouwen in zichzelf te krijgen.
Vooruitgang door ezeltherapie
Klotz (2008) heeft in haar boek een aantal punten opgenomen waaruit blijkt dat de mens erop
vooruitgaat binnen het werken met ezels. Afhankelijk van de doelgroep, leeftijd en situatie van de
doelgroep, noemt zij de volgende punten:
 Verlichting van de toegang tot de ziel
 Bevorderen van de non-verbale communicatie
 Waarneming en versterking van het gevoel dicht bij het leven te staan
 Activering van de gevoelsuitdrukking en emoties
 Bevordering van oogcontact met mensen
 Herontdekking van de levensmotivatie en -vreugde
 Opwekken van geestelijke en lichamelijke bereidheid om te bewegen
 Versterking van de soevereine omgang met zichzelf en de omgeving
 Nadering van het psychische evenwicht
 Versterking van zelfwaarde
 Tot rust brengen en activeren bij hyperactieve of gesloten cliënten
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§ 2.2 De hond
Projectie
Eén van de afweermechanismen die mensen vaak gebruiken is projectie. Hierbij ontkennen ze
eigenschappen en emoties van zichzelf, maar nemen ze deze sterker waar bij anderen. Ze
‘projecteren’ als het waren hun eigenschappen en emoties op anderen. (Verhulst, 2005)
Deze anderen hoeven niet alleen mensen te zijn, het kunnen ook dieren zijn en ook dit gebeurt.
Wanneer er bij iemand iets dwars zit waarbij de emoties hoog oplopen, projecteren ze dit op de
hond. Als zijzelf bijvoorbeeld vinden dat er over hun heen gelopen wordt en zij kijken naar twee
honden die met elkaar in contact zijn, kunnen ze benoemen dat de ene hond zo dominant is en de
ander over zich heen laat lopen. Waarschijnlijk beschrijven ze dit dan emotioneel, omdat dit ook bij
hunzelf gebeurt. De therapeut die de persoon begeleidt, kan dit benoemen en er zo achter komen
waar het probleem precies zit. Hierbij wordt de hond dus meer als hulpmiddel gebruikt om een
ingang te vinden bij mensen waarbij dat moeilijk gaat.

The great pleasure of a dog is that you may make a fool of yourself with him and not only will he not scold you,
but he will make a fool of himself too.
Samuel Butler
Notebooks, 1912

Subassertiviteit
Waarbij honden heel goed kunnen helpen, en dus meer ingezet kunnen worden als co-therapeut, is
bij het verbeteren van de assertiviteit, zowel om de assertiviteit te vergroten wanneer hier gebrek
aan is, als om te verkleinen wanneer men te assertief is en naar agressiviteit toe neigt.
Wanneer iemand subassertief is, komt hij niet (genoeg) voor zichzelf op en laat hij vaak over zich
heen lopen. Kenmerken van subassertiviteit zijn: niet durven ‘nee’ zeggen, zijn mening niet durven
geven, zichzelf wegcijferen, conflicten uit de weg gaan, etc. (Peeters & Klumpers, 2003)
Freud heeft met zijn eigen ogen gezien dat honden je een veilig en zeker gevoel kunnen geven en uit
vele onderzoeken is dit gebleken. Het gevoel hebben dat je veilig bent is al een eerste stap om aan je
assertiviteit te werken. Om assertief te kunnen zijn heb je zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid
nodig. Honden kunnen je dit geven. Wanneer jij met een grote hond of een sterk ras zoals een Duitse
Herder of een Rottweiler onder controle kunt houden, hem dingen kunt leren en je de baas over hem
bent, voel jij je al een heel stuk zelfverzekerder. Omdat honden geen kritiek geven en je niet
veroordelen kun je samen met hem oefenen om op te komen voor jezelf en nee durven zeggen. Om
assertiviteit onder de knie te krijgen zal je moeten oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Veel
subassertieve mensen vinden dit eng om in de buitenwereld te doen en om het met mensen te
oefenen. Er zijn groepstrainingen waarbij je dit met andere subassertieve mensen kunt oefenen
zodat het minder eng is, maar het is niet te vergelijken met een hond. Zoals al werd gezegd, honden
geven geen kritiek, veroordelen je niet, kijken je niet raar aan als je een fout maakt en geven je
alsnog onvoorwaardelijke liefde. Subassertiviteit hangt ook vaak samen met een vorm van sociale
angst. Omdat ze niet graag met mensen in contact komen is het voor hun ook fijner en makkelijker
om met dieren te werken, wat weer een motiverende factor is.
Agressiviteit
Je kunt ook te assertief zijn, dan neig je meer naar agressiviteit toe. Honden geven je geen
dubbelzinnige feedback en laten meteen zien wat ze van je pikken en wat niet. Wanneer jij te wild en
agressief bent zal de hond je in eerste instantie totaal negeren. Wanneer jij dit signaal niet oppikt en
er niks mee doet zal de hond of van je weglopen en je vermijden of hij gaat in de aanval en zal naar je
snappen. Honden kunnen namelijk op drie manieren op situatie negeren, de zogenoemde fright51

flight-fight-reactie. Dit wil zeggen dat ze je of compleet negeren (fright), van de situatie weglopen
(flight) of het conflict aangaan (fight). Hierbij is het van groot belang dat de hulpverlener de signalen
van de hond waarneemt en erop reageert. Een hond zal namelijk eerst waarschuwingen afgeven
voordat hij uiteindelijk tot de fight-reactie over zal gaan. Veel mensen zien deze signalen vaak niet en
daarom komt het ook vaak voor dat een hond iemand bijt. Een hond zal namelijk er alles aan doen
om het conflict op te lossen zonder dat het uit de hand loopt. Het wegkijken, een geeuw of een
pootje omhoog kunnen al signalen zijn en dienen als pogingen om het conflict op te lossen. Wanneer
met hier telkens niet op reageert is de hond uiteindelijk gedwongen om tot de fight-reactie over te
gaan.
Bij assertiviteitstrainingen met honden is het dus van groot belang dat de hulpverlener zowel goed
op de cliënt als op de hond let.

In Nederland is er al een instelling die hiermee werkt en er ook grote succes mee behaalt. Lindenhout
Jeugdzorg in Gelderland heeft tijd, geld en ruimte vrijgemaakt om assertiviteitstrainingen te geven aan
kinderen en jongeren met behulp van honden. Ze zijn hiermee de eerste die AAT met honden geven waarbij
cliënten het vergoedt krijgen door de zorgverzekeraars, genaamd TopDog. Om het definitief een onderdeel van
hun instelling te maken hebben ze een onderzoek gedaan naar de successen. Om methodiek zoals AAT
adequaat toe te mogen passen is het nodig dat minimaal 70% van alle behandelde zaken een positief resultaat
behalen. Bij het AAT-programma bij Lindenhout Jeugdzorg is 95% van de zaken succesvol afgerond. Bij 90%
hiervan worden alle doelstellingen bereikt en is de omgeving verbijsterd over de resultaten. Bij de overige 5%
worden bijna alle doelstellingen bereikt en is de omgeving tevreden tot zeer tevreden. Bij de 5% waar geen
positief resultaat is behaald is de hulpverlening niet opgestart of is de matching met de hond niet goed
geweest. (Mos, 2011)

Gemoedstoestand en lichaamshouding
Daarnaast is het ook zo, wil je iets bij de hond bereiken en dat hij naar je luistert, is het belangrijk dat
je een rustige, zelfverzekerde en assertieve houding aanneemt. Net zoals bij wolven volgen honden
de roedelleider. Deze roedelleider is altijd kalm en rustig, maar weet daarnaast heel goed dat hij de
alfapositie bezit, een grote verantwoordelijkheid over de groep draagt en dat andere hem zullen
gehoorzamen. Dit wordt met een assertieve houding bedoeld. Honden zullen dan ook hun instinct
volgen en automatisch mensen met een rustige en assertieve houding gehoorzamen. Als jij samen
met een hond werkt en je wilt dat hij je gehoorzaamt zal je dit niet alleen uit moeten stralen, maar
ook zijn. Dit hangt samen met je lichaamshouding, zoals beschreven is in hoofdstuk 1. Jij kan wel
doen alsof je rustig en zelfverzekerd bent, als jij van binnen heel nerveus en gespannen bent en of je
assertiviteit zit op een minimum, zal een hond je nooit geloven. De reden waarom ze je dan niet
volgen is omdat andere gemoedstoestanden zoals nervositeit en frustratie en teken van zwakte is
voor hun. Zwakte bij roedelleden wordt meteen aangepakt, ze zullen dan proberen om die plek in te
nemen. Als we hierbij kijken naar de interactie met mensen, zullen honden meteen actie
ondernemen om je zwakte aan te pakken. Hierbij kunnen ze capriolen uit gaan halen, ongehoorzaam
worden, dominant worden of simpelweg probleemgedrag gaan vertonen.
Confronterende spiegel
Het stuk hierboven maakt meteen duidelijk dat een hond als een spiegel werkt voor jou. Ben je
gespannen, nerveus, gefrustreerd, verdrietig, of wat dan ook, dan zal de hond zich anders gaan
gedragen dan normaal. Dit heeft ook te maken dat een hond altijd een interventie zal doen wanneer
hij voelt dat er iets mis is met jouw gemoedstoestand. Dit doen ze altijd op het juist moment en op
de juiste manier. Wanneer er twee huisgenoten zijn die de baas zijn en er onenigheid ontstaat, zal de
hond bijvoorbeeld capriolen gaan uithalen. Het volgende verhaal van TopDog-trainer Rob Mos is hier
een mooi voorbeeld van:
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Ikzelf heb eens meegemaakt dat tijdens een overleg met een leidinggevende een conflict ontstond. Zowel mijn
leidinggevende als ik waren boos. Mijn hond die op dat moment aanwezig was en die normaal rustig op zijn
plek zou blijven liggen, stond op en ging op de bank liggen in de spreekkamer. Ik besefte in eerste instantie niet
wat er aan de hand was en stuurde het dier terug naar de plaats waar hij vandaan kwam. Hij weigerde te
gaan. In plaats hiervan kwam hij naar ons toe, begon mijn leidinggevende neusduwtjes te geven onder zijn
onderarm en tot mijn grote verbazing klom hij zelfs bij hem op schoot. Toen dat laatste gebeurde realiseerde ik
mij wat er aan de hand was: “Hans, mijn hond merkt dat we een probleem hebben. Hij probeert door bij jou op
schoot te gaan zitten jouw boosheid via zichzelf af te leiden.” Hans hield absoluut niet van honden en was
bijzonder boos dat mijn hond op de bank ging liggen en niet minder boos dat het dier zijn keurige broek
bevuilde met witte haren. Nadat we gesproken hebben over wat er aan de hand was, verdween onze boosheid
en ging mijn hond op z’n plaats liggen. Mijn hond Baxter heeft ervoor gezorgd dat de onuitgesproken spanning
bespreekbaar werd.
Rob Mos
TopDog, Lindehout Jeugdzorg

Concentratievermogen en Mindfulness
Daarnaast hebben honden de mogelijkheid om je concentratievermogen te vergroten. Honden doen
namelijk een grote beroep op Mindfulness. Mindfulness wil inhouden dat je je volkomen richt op het
hier en nu, dat is namelijk het enige moment dat je werkelijk hebt. Het verleden is geweest en de
toekomst die moet nog komen, dus beiden bestaan nog niet of niet meer. Honden zijn hier grote
meesters in en leven volkomen in het hier en nu. Ze kunnen in enige mate wel getraumatiseerd
raken door iets wat in het verleden is gebeurt, maar negen van de tien keer vergeten ze dat. Mensen
vergeten dat niet. Wanneer een week geleden een hond je heeft gebeten onthoud je dat zo goed,
dat je erdoor zelfs een angst voor honden kunt ontwikkelen. Terwijl de hond is dat de dag erna al
compleet vergeten. Daarom wordt ook aangeraden dat wanneer je een hond wilt corrigeren het op
het moment zelf moet doen en niet twee minuten later. Anders begrijpt hij al niet meer waar het
over gaat en waarvoor je hem corrigeert. Doordat honden in het hier en nu leven, wordt in die mate
gedwongen om ook in het hier en nu te leven. Omdat je je focust op de hond en jullie samenwerking,
kunnen je gedachten niet afdwalen naar zorgen over het verleden of de toekomst. Het aanhoudende
piekeren is van de baan. Vanwege de Biophilia Hypothese, welke is uitgelegd in Hoofdstuk 3 in deel I.
in Deel I, en omdat het fijn is om met honden bezig te zijn, kun je ook gemakkelijker geconcentreerd
bezig blijven. Wanneer je aandacht gericht is op de hond, wordt je ook afgeleid van de angstgenerende stimulus, hetgene wat ervoor zorgt dat je die angst, pijn of woede voelt.(Fine, 2011) Dit is
met name zeer bruikbare bij therapeutische sessies waarbij over pijnlijke onderwerpen wordt
gesproken.
Zorgzaamheid en verantwoordelijkheid
Door de Biophilia Hypothese wordt er ook een beroep gedaan op je zorgzame kant wanneer je
samenwerkt met een hond. Wanneer je in contact bent met een puppy, krijgen mensen automatisch
de zogenoemde moedergevoelens waarbij ze voor de puppy willen zorgen. Deze zorgzame kant van
mensen maakt hun vriendelijker en gemoedelijker, maar zorgt er ook voor dat ze meer empathie
kunnen tonen. Veel mensen hebben vaak het beste met de hond voor en zijn dus onbewust op zoek
naar hoe ze de behoeften van de hond kunnen vervullen. Hierbij houd je dus rekening met de hond
en zijn emoties en probeer je hierin mee te leven. En dat is precies de empathie inhoudt. Vanwege
hun non-verbale communicatie, moet je goed op de hond letten wil je met hem kunnen
communiceren. Wanneer mensen totaal niet empatisch zijn, zoals autisten, zullen zij door op de
hond te letten om te kijken wat hij bedoelt, leren om zo ook op mensen en hun emoties te letten.
Doordat de zorgzame kant van de mens naar boven komt wanneer ze samenwerken met een hond,
wordt ook het verantwoordelijkheidsgevoel aangesproken. De hond komt onder jouw hoede te staan
en het is jouw taak om de hond te geven wat hij nodig heeft. Dit geeft mensen een groot
verantwoordelijkheidsgevoel, want je hebt op dat moment een leven van de hond in eigen handen.
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Wanneer je bijvoorbeeld een jongere hebt die van het rechte pad is afgedwaald en totaal geen
verantwoordelijkheidsgevoel kent, laat je hem samenwerken met een hond onder toezicht.
Waarschijnlijk zal hem het ook niet uitmaken wat voor een gevolgen zijn acties hebben voor anderen.
Laat je een hond onder zijn hoede staan, zal automatisch zijn zorgzame kant naar boven komen. Dit
maakt hem vriendelijker en gemoedelijker waardoor jij als hulpverlener beter contact met hem kan
maken. Zijn verantwoordelijkheidsgevoel zal vergroten omdat hij voor de hond moet zorgen. Om
voor de hond te kunnen zorgen, zal hij beroep moeten doen op zijn empathie, wat hij later weer kan
toepassen op mensen. In de Verenigde Staten wordt van deze effecten al gebruik gemaakt.
Verschillende penitentiaire instellingen hebben een programma opgezeten voor gedetineerden om
samen met een hond te werken. Van sommige is zelfs een documentaire gemaakt zoals Cell Dogs of
Pitbulls and Perolees. De gedetineerden krijgen voor een bepaald termijn een hond in hun bezit. Vaak
zijn dit honden die of opnieuw opgevoed moeten worden om geplaatst te worden in een nieuwe
gezin, of die opgeleid moeten worden als service-dog. In deze documentaires is duidelijk te zien dat
de hond een positieve invloed hebben op de gedetineerden.
Structuur
Een ander voordeel van de zorgzame kant, is dat je gedwongen wordt om structuur aan te brengen.
Wanneer je in het bezit bent van een hond, wil je doen wat goed voor hem is. Dat betekent minstens
twee keer op een dag uitlaten, eten geven, etc. Een hond is erg gericht op structuur en zijn innerlijke
klok wordt er op ingesteld. Wanneer jij twee dagen om 7.00 uur gaat wandelen met hem, zal hij de
derde dag om 7.00 uur wakker zijn en op jou aan het wachten zijn om naar buiten te gaan. Hetzelfde
geldt met eten en andere activiteiten. De hond kan niet zonder structuur en voor de mens is het ook
goed. Structuur geeft de mensen enige zekerheid en veiligheid. Voor sommige mensen is structuur
belangrijker dan normaal. Voor autisten bijvoorbeeld is het zeer belangrijk om een vast structuur te
hebben. Wanneer er zich plotseling veranderingen voordoen, raken ze helemaal in paniek. Werken
met een hond kan voor een autist rustgevend werken onder andere door de structuur die ze elkaar
bieden.
Geestelijke ontspanning en stressvermindering
Wanneer we deze effecten allemaal samen nemen heeft het nog een groot voordeel, het werkt
namelijk allemaal stress verminderend. Het gevoel dat je veilig en zeker bent en je op je gemak voelt
door de aanwezigheid van de hond werkt rustgevend en vermindert dus de spanning in je lichaam.
De stress die normaal het gevolg is van de subassertiviteit zal verminderen en je zelfvertrouwen zal
groeien. Ook de spanningen die een te grote assertiviteit meebrengt zullen minder worden en je
kalmer maken. Het idee dat de hond altijd een interventie zal plegen wanneer jouw
gemoedstoestand niet in orde is, geeft je al meer rust en zekerheid. Je weet dat de hond voor je zult
zorgen. Omdat honden ervoor zorgen dat je in het hier en nu leeft, ben je minder bezig met piekeren
en zorgen maken, iets wat minder stress oplevert. Omdat hun een spiegel voor je zijn, ben je je ook
vaker bewust van je gemoedstoestand en of je deze eventueel moet veranderen. Het
verantwoordelijkheidsgevoel dat door je zorgzame kant veroorzaakt wordt, levert je minder stress
op, omdat je iets om handen hebt.

One reason a dog can be such a comfort when you're feeling blue is that he doesn't try to find out why.

Wanneer je empathisch bent en dus beter rekening kunt houden met anderen en hun emoties, zorgt
dit ook voor minder stress in het sociale contact. Men kan elkaar beter begrijpen en het contact zal
soepeler verlopen, iets wat minder stress oplevert dan wanneer je elkaar voortdurend niet begrijpt.
Het hebben van structuur geeft enige zekerheid en veiligheid, iets wat ervoor zorgt dat je ook minder
stress ervaart. Al deze psychologische effecten werken stress verminderend waardoor je je beter
kunt ontspannen. Wanneer je je geestelijk kunt ontspannen kun je je lichamelijk ook beter
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ontspannen. Maar zoals al bij de ezels is verteld, begint geestelijk ontspannen met lichamelijke
beweging en hierdoor ontspanning. Lichaam en geest zijn voortdurend met elkaar in verbinding. De
hond zorgt er dan ook voor dat op beiden gebieden de gezondheid verbetert kan worden.

§ 2.3 De dolfijn
Hoewel een ontmoeting met een dolfijn bij bepaalde mensen rustgevend werkt, zie je meestal
bijzonder emotionele reacties. Naast de intense vreugde die men ervaart door het innige contact, zijn
ook huilbuien geen zeldzaamheid. Het is moeilijk uit te leggen waar dat precies door komt. Het is een
gevoelsband zonder taal en de mens voelt hetzelfde als de dolfijn. Veel mensen die gebukt gingen
onder bepaalde angsten en bovendien last hadden van hun depressie, hebben profijt gehad van de
zwemervaring met dolfijnen.
Een dolfijn geeft ons een deel van zijn eigen opgeslagen energie. De dolfijntherapie slaat bij
autistische kinderen goed aan, omdat de dolfijn hun ‘verstoorde’ energieveld direct kan waarnemen.
De dolfijn weet zelf ook dat zijn energie maar druppelsgewijs overgebracht mag worden op de
autistische cliënt. Een cliënt met autisme kan vaak slecht tegen veranderingen en nieuwe indrukken,
daarom is het prettig om met de dolfijn te werken, die dit feilloos aanvoelt en voorzichtig met de
cliënt omgaat. Tijdens het werken met de dolfijn wordt het energieniveau van de cliënt langzaam
maar zeker ,bijna ongemerkt, verhoogt. Het kan leiden tot het uiten van emoties die daarvoor nooit
zijn waargenomen, bijvoorbeeld het laten zien van een glimlach of een kleine uiting van de wil om
aan het spel mee te doen (Schott & Weiss, 2005).

Omdat de dolfijn een intelligent dier is, weet hij de cliënt te stimuleren. De dolfijn is in staat om een
zodanige variatie aan te brengen dat het voor de cliënt interessant blijft om bij de les te blijven.
Vooral voor cliënten met syndroom van Down en ADHD is dit gunstig, omdat zij vaak moeite hebben
om hun aandacht ergens op te blijven richten. Eigenlijk kunnen we stellen dat de dolfijn een
entertainer is en dat verloopt ideaal met zijn wil om nauw contact met de mens te hebben. Verder is
de dolfijn op psychologisch gebied een echte bruggenbouwer, want hij brengt de cliënt in dichter
contact met zijn omgeving. Een cliënt heeft vaak hulp nodig bij het communiceren met zijn omgeving
en daar kan de dolfijn bij helpen. Meer hierover staat in hoofdstuk 3: sociaal functioneren.
De cliënt wordt binnen de verschillende opdrachten ‘gestuurd’ door operante conditionering. Als de
cliënt bijvoorbeeld een beweging maakt en de dolfijn reageert hier correct op, dan wordt de cliënt
beloond door de dolfijn even te mogen aaien. De dolfijn is dus de stimulus die de reactie moet
uitlokken en vervolgens is hij ook de beloning op de gewenste respons (Nathanson, 1998).
De Dolphin Human Therapy (DHT), een gemodificeerde gedragstherapie, van David Nathanson
onderscheid naast deze operante conditionering nog twee andere theoretische bases;
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Werkhypothese: het vertraagde leerproces van gehandicapte kinderen komt door het
onvermogen om hun aandacht voldoende te richten. Het probleem komt dus voor bij de
informatieopname en niet bij de informatieverwerking.
interdisciplinair teammodel: medewerkers uit verschillende disciplines die nauw in contact
staan met het kind en de familie. Hieruit vloeit kostenbesparing voort en kunnen therapieuitkomsten geoptimaliseerd worden.

Het gedachtegoed van DHT is dat als er een beloning van grote waarde in het verschiet ligt, cliënten
hun aandacht zullen verhogen. Verhoging van de aandacht is belangrijk op alle gebieden van de
ontwikkeling (Nathanson, 1998).

§ 2.4 Het paard
Equine Assisted Therapy
Het paard wordt als therapeutisch leermeester ingezet waarbij therapeutisch of orthopedagogisch
gewerkt wordt vanuit een brede basis. Dit wordt Equine Assisted Therapy (EAT) genoemd.
Bij deze vorm van therapie kan men zich richten op psychische, (ortho)pedagogische en/ of psychosociale problemen. Behandeling en begeleiding wordt uitgevoerd door pedagogen, psychologen,
orthopedagogen, creatief therapeuten, maatschappelijk werker, sociaal werkers, etc. Bij EAT wordt
gebruik gemaakt van orthopedagogisch paardrijden of voltigeren.
De techniek van EAT
Bij orthopedagogisch paardrijden of voltigeren is niet het paard of de verzorging ervan het doel op
zich. Het gaat om de onderdelen van de behandeling van de cliënt en deze vorm werkt doelgericht,
systematisch en methodisch. Het is gericht op het ontwikkelingsproces om deze te bevorderen of te
corrigeren op cognitief, emotioneel, psychomotorisch of sociaal niveau. Het gaat er hierbij om dat de
cliënt in situatie wordt gebracht waarin hij inzicht krijgt die (deels) antwoord geeft op zijn hulpvraag.
Hij wordt meer bewust van wie hij zelf is en krijgt meer draagkracht waardoor zijn
probleemoplossend-vermogen wordt vergroot.
Het begint met contact maken en verzorgen, waarna overgegaan wordt op voltigeren of rijden. Bij
het voltigeren loop het paard een aan lange lijn cirkels, om de therapeut heen. De cliënt volgt de
aanwijzingen van de therapeut op en voert de oefeningen uit. Het gaat hierbij niet om het leren
paardrijden, maar om de interactie met anderen en het paard, leren vertrouwen en communiceren.
Het paard is hierbij de motivator, communicatiemiddel en spelpartner. (Van Huizen & LambersJukema, 2009)

"There is something about the outside of the horse that is good for the inside of a man”
Winston Churchill

Equine Assisted Psychotherapy
EAP is gericht op het bevorderen van emotionele groei- en leerprocessen en activerende en
ondersteunende begeleiding. Vaak gaat het om een kortdurende therapievorm. EAP komt veel
overeen met EAT, alleen daar waar EAT gegeven kan worden door verschillende professionals, wordt
EAP gegeven onder leiding van specialisten uit de psychotherapie en psychiatrie. De techniek die
gebruikt wordt bij EAP is het (psycho)therapeutisch paardrijden. (Nelstein, 2009)
(Psycho)therapeutisch paardrijden
Bij therapeutisch paardrijden gaat het om de confrontatie die de cliënten met zichzelf krijgen tijdens
de activiteiten met de paarden. Achteraf worden de geobserveerde gevoelens, gedragingen en
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patronen besproken. Merendeels van de sessie bevindt men zich naast het paard, waarbij de cliënt
bepaalde vaardigheden moet toepassen. Er wordt gewerkt en deze vaardigheden om ze te
verbeteren, waarbij het kan gaan om non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit,
probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid nemen en zelfvertrouwen. Het
paard heeft de functie als motivator, therapiepartner, stimulator of communicatiehulp. De
behandeling kan ondertussen confronterend, begeleidend of steunend van aard zijn. Omdat
therapeutisch rijden heel breed is, kan er op veel verschillende manier veel bereikt worden. Deze
vorm van therapie wordt vaak gebruikt om het paard het gedrag van de cliënt te laten spiegelen. (Van
Huizen & Lambers-Jukema, 2009)
Doelen die te bereiken zijn op psychisch niveau
 Bewustwording en versterking zelfbeeld/ eigen krachtbron
 Reguleren van stress en spanning: emotieregulatie
 Verwerken van psychische trauma’s en life-events
 Trainen van actieve cognitieve (verstandelijke) interventies
 Omgaan met partnerschap met behulp van het paard
 Omgaan met grenzen en afweermechanismen
 Aansturen van creativiteit, fantasie, onder andere met behulp van archetypes. (Nelstein, 2009)

57

Hoofdstuk 3
Sociaal functioneren
Het sociaal functioneren van een persoon gebeurt in de sociale omgeving. Onder de sociale omgeving
verstaan wij alle sociale contacten die in het leven van de persoon voorkomen. Dit kan dus ook gaan
over aanspraak op straat. Volgens Greiffenhagen en Buck-Werner (2007) is het zo dat mensen sneller
contact leggen met elkaar op het moment dat er een dier in de buurt is. Er zijn hiermee testen
uitgevoerd in bijvoorbeeld een park. Eerst werd er gekeken naar het gedrag van mensen zonder een
dier in de buurt. Daarna werd ditzelfde gedaan, maar dan met dieren erbij. Resultaat was dat er
tijdens de aanwezigheid van een dier veel meer contact werd gemaakt tussen de mensen.
De sociale omgeving van de cliënt is dus ruim genomen. Wat wel belangrijk is, is dat het dier kan
helpen in de gehele sociale omgeving en dus het sociaal functioneren. Het kan werken binnen het
gezin, maar bijvoorbeeld ook al bij het aanspreken van de caissière. Het sociaal functioneren wil dus
eigenlijk zeggen: het eigen functioneren met de ander(en) en het functioneren naar die ander(en)
toe. We zullen laten zien hoe een dier hierbij een steun in de rug kan zijn.

§ 3.1 De ezel
Eén ezel is geen
ezel!

De ezel als sociaal wezen
De ezel is van nature een sociaal wezen en altijd op zoek naar contact.
Dat kan contact met een andere ezel zijn, contact met een ander dier,
maar zeker ook: contact met de mens. Een ezel is erg nieuwsgierig en vindt het maar al te leuk om
aandacht te krijgen van de mens. Het gezegde ‘één ezel is geen ezel’ is er zeker één die klopt. Juist
omdat een ezel zo’n sociaal dier is, kan hij maar moeilijk alleen zijn. Het is dan ook aan te raden om
hem altijd bij een andere ezel of een ander dier te zetten. Achter een ezel die alleen is, schuilt het
gevaar dat hij te claimend wordt. Op het moment dat de mens dan bij hem komt, dringt hij zich
teveel op, omdat hij de aandacht graag wil. Zeker als therapie-ezel is hij dan ongeschikt om rustig
mee te kunnen werken. Hoge uitzonderingen daar gelaten.
Waar het om gaat is dat de ezel vaak dus vanzelf naar een persoon toe stapt. Echter kan het ook zo
zijn dat een ezel de kat uit de boom kijkt. Net als wij mensen, is ook elke ezel uniek en gedraagt zich
dus ook hiernaar. Uit ervaring weten we dat de ezel uiteindelijk komt kijken als er iets is dat hem
prikkelt. De ene ezel doet dit alleen sneller dan de andere.
De ezel kan de mens feilloos aanvoelen en past zich hier min of meer op aan, of beter gezegd; laat de
cliënt zien hoe het ook kan. Bij iemand die bijvoorbeeld erg verlegen is, stapt de haantje-de-voorsteezel er als eerste op af. Hij ‘ruikt’ de verlegenheid en weet dan op de één of andere manier dat hij op
de persoon af moet stappen, omdat deze dat waarschijnlijk niet zelf gaat doen. De reacties zijn vaak
verrassend, omdat de twee uitersten elkaar lijken aan te vullen.
Wat ook sterk naar voren komt en belangrijk kan zijn voor de mensen met een laag gevoel van
eigenwaarde of zelfvertrouwen, is de aandacht tijdens een wandeling met de ezel. We spreken van
de aandacht die anderen voor ons hebben. Omdat we de ezel bij ons hebben, wordt er via hem
contact gemaakt met de begeleider. Iemand maakt een leuke opmerking of zegt ons goedendag en
aait de ezel even over zijn rug. Tijdens een wandeling krijg je gegarandeerd van iedereen aanspraak.
Bovendien vindt de ezel het leuk om onderweg nieuwe mensen te ontmoeten.
Door een dier is de mens als het ware beter toegankelijk. Een klein kind of een dier vragen door hun
eigen openheid om een reactie van de buitenwereld. Wat ook een reden kan zijn dat dierenhouders
elkaar sneller aanspreken tijdens het wandelen is het feit dat ze beiden een dier hebben en dus al
een overeenkomst tussen hen hebben ontdekt. Dat schept het begin van een band. (Greiffenhagen &
Buck-Werner, 2007)
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Grote kans dus dat je tijdens de wandeling met een ezel wordt aangesproken. Mensen die zelf
moeite hebben met het aanspreken van anderen genieten hier het voordeel dat de
tegemoetkomende persoon meestal degene is die het gesprek opent. Doordat men aangesproken
wordt, vergroot ook het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde. Het gegeven dat vreemden
je zomaar aanspreken op straat zorgt voor een gevoel van zekerheid en zet je met beide benen op de
grond. Men voelt zich over het algemeen sterker worden tijdens een wandeling. Ook wanneer de
ezel rustig blijft is iets om trots op te zijn, want dat betekent namelijk dat jijzelf ook rustig bent. Dat
je een ezel op deze manier kunt begeleiden geeft zelfvertrouwen.
De ezel kan niet mee naar huis
Een vraag die vaak gesteld wordt is hoe het er aan toe gaat als de cliënt thuiskomt na een sessie. Het
is natuurlijk zo dat de ezel blijft waar hij is, men kan hem niet meenemen naar huis. Er hebben al
eens mensen gezegd dat ze anders ook wel een ezel wilden kopen voor thuis en daar dan hetzelfde
mee te doen. Dit is echter geen aanrader, want er komt natuurlijk wel meer bij kijken dan alleen een
ezel kopen en in de wei zetten. Je moet heel goed weten waar je mee bezig bent en de ezel op weten
te voeden. Je kunt dus niet zomaar een ezel kopen en erop gaan liggen, dat werkt niet.
Maar wat gebeurt er thuis dan wel? Vaak hebben de ezels een zodanige indruk achtergelaten dat
deze nog zijn nawerkingen heeft. De gevolgen zijn per cliënt natuurlijk verschillend. De één krijgt
meer zelfvertrouwen en laat dit ook in andere situaties zien, zoals op school, een ander is met
emoties geconfronteerd en weet nu hoe ze geuit kunnen worden, met het gevolg dat ze thuis
kunnen verwoorden wat hij/zij geleerd heeft en weer een ander heeft tijdens een coachsessie
geleerd hoe hij een bepaald doel kan behalen en staat nog steeds perplex van de ‘eenvoudige’ taal
die de ezel spreekt. Omdat er zoveel mensen geholpen kunnen worden door de inzet van een ezel,
lopen de verhalen natuurlijk uiteen. Eén ding is in elk geval wel te merken; in de thuissituatie worden
de geleerde dingen vaak toegepast. Ook door begeleiders van school of een bepaalde dagbesteding
is al eens aangegeven dat er veranderingen te merken zijn sinds de cliënt met de ezels ‘werkt’.
In het sociaal functioneren buiten de therapie gebeurt er dus ook van alles. Het is een feit dat er niet
alleen ter plekke succes wordt geboekt, maar ook in de sociale omgeving van de cliënt. Door wat ze
geleerd hebben tijdens de asinotherapie, durven ze dit geleerde ook in te zetten in andere situaties,
bijvoorbeeld op school of in de thuissituatie.
Communiceren via de ezel
Bij cliënten die moeite hebben met het contactleggen
met anderen, dus ook met de begeleiders, kan er
gecommuniceerd worden via de ezel. Door zelf tegen
de ezel te praten, prikkel je de cliënt vaak om dit ook te
doen. Ook het praten over de ezel kan helpen. Op die
manier is er geen gespannen sfeer en er is voldoende
gespreksstof. Het kan al helpen dat je de ander niet
aan hoeft te kijken tijdens het praten. Je kunt gewoon
met de ezel bezig zijn en toch met de ander praten. Als
er duidelijk wordt aangegeven dat er voor de cliënt
geen verplichtingen zijn, wordt de sfeer informeel en
kan de cliënt zich beter ontspannen.

Ook het gedrag dat ze ezel laat zien, helpt de cliënt.
Waar het voor de mens moeilijk is om een ingang te
vinden bij de cliënt, zal de ezel gemakkelijk het ijs breken. Door zijn aanwezigheid en zijn zesde
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zintuig om aan te voelen wat er scheelt, reageert hij hier uitstekend op. Grote kans dat een ezel zich
dus komt aanbieden bij iemand die moeite heeft met het leggen van contact. Omdat er niet gepraat
wordt, maakt dit het vaak gemakkelijker voor de cliënt. Het mooiste gegeven van de ezel is dat hij
niet oordeelt. Het maakt hem niets uit of jij goed bent in het verwoorden van je gevoelens of dat je
het niet zo fijn vindt om met mensen te praten.

§ 3.2 De hond
De hond als sociaal wezen
De hond heeft altijd geleefd als een sociaal dier. Afgestamd van een roedel wolven, met anderen
honden samengeleefd in het wild naast de mens en uiteindelijk gedomesticeerd door de mens,
levend in een gezin van mensen die zij voor hun roedel aanzien. Wat verwonderend is, is het
vermogen van de hond om ons gedrag te begrijpen. Hun sterke kanten in de communicatie met
mensen heeft te maken met hun vermogen om onze gezichten te onderzoeken voor cruciale
informatie, voor geruststelling en voor begeleiding. Honden zijn uitstekende observators van onze
reacties. (Fine, 2011)
Communicatie naar de omgeving
Wanneer je samenwerkt met een hond, wordt er aan je empathie gewerkt, je lichaamstaal en je
intonatie. Al deze aspecten komen kijken bij communicatie. Wanneer je deze verbetert bij het
samenwerk met de hond, kun je dit ook toepassen bij de communicatie met mensen. Zoals in het
vorige hoofdstuk verteld is, zal het contact met andere mensen soepeler verlopen wanneer men
rekening met elkaar en elkaars emoties houdt. De manier waarop je dingen zegt (intonatie) en deze
versterkt met je lichaamstaal, kunnen het contact versoepelen wanneer je het beter onder controle
hebt.
De mens als sociaal wezen
Het contact met andere is van groot belang voor de mens, omdat de mens een sociaal wezen is. Wij
kunnen niet zonder de sociale support van anderen, dat overleven we niet. Wanneer men eenzaam is
gaat de gezondheid sneller achteruit en wordt men al gauw depressief en gestresst. Mensen zoeken
naar sociale ondersteuning zodat ze zich beter kunnen aanpassen aan moeilijke situaties. Sociale
ondersteuning is een belangrijke basis voor gezonde functionering en voor een geestelijke
gezondheid. (Fine, 2011)
De sociale interactie met en door honden
Honden kunnen op verschillende manieren sociale ondersteuning bieden. Ze kunnen bijvoorbeeld
een lege plek in het gezin invullen. Wanneer de kinderen het huis uit zijn ervaren ouders vaak een
leegte, zowel letterlijk als figuurlijk. Het aanschaffen van een hond kan deze leegte vullen. De steun
en toeverlaat die honden kunnen zijn, waarderen mensen vaak. Wanneer je niet lekker in je vel zit,
kun je je verhaal bij de hond kwijt. Hij zal daarna je nog altijd even lief aankijken, wat je ook zegt.
Mensen die geen sociale steun bij andere mensen kunnen vinden, vinden deze wel bij de hond.
Een verrassend effect wat de hond op ons heeft is dat de hond ons niet uitdaagt om tegen hem te
praten, maar ons uitdaagt om tegen elkaar te praten. Zo stimuleert hij een vriendelijke conversatie
en geeft hij een comfortabel onderwerp om over te praten. Mensen gaan vaker met elkaar in
gesprek, lachen en wisselen meer verhalen uit, wanneer een hond aanwezig is. (Fine, 2011)
Het sociaal wonder van wandelen
Een andere manier waarop de hond onze sociale interactie vergroot is simpelweg omdat hij
uitgelaten moet worden. Wanneer je met een hond gaat wandelen maak je eerder kans om
aangesproken te worden door vreemden, zeker wanneer je met een puppy loopt.
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Mijn zus en ik zijn nu een week in het bezit van een 8 weken oude Rhodesian Ridgeback. Eigenlijk maakt het
niet uit wat voor een ras het is, iedere puppy is schattig, dat heb ik wel gemerkt tijdens de wandelingen.
Voorheen gingen mijn zus en ik vaker even wandelen na het eten, gewoon om even wat beweging te hebben.
Op het moment woon ik een niet zo fijne buurt, de buurt is een beetje asociaal eigenlijk. We wonen aan een
doorgaande, drukke weg, waar altijd veel rotzooi ligt. Vooral de bushokjes zijn populair om rommel te dumpen.
Verderop staan wat kraakpanden en veel mensen die door de straat lopen zien eruit als uitschot, zoals dat in
de volksmond gezegd wordt. Het is gewoon wanneer een iemand langs loopt die volop op de drugs zit en we
kijken er niet meer van op als er in het weekend weer herrie wordt gemaakt en de politie stop voor de zoveelste
keer bij ons in de straat. Wanneer je door onze straat loopt wordt of helemaal niet aangekeken of je wordt vuil
aangekeken. Er wordt nog niet geroepen “wat moet je dan?” Wanneer je een keer vriendelijk ‘hallo’ zegt,
wordt je raar aangekeken of volkomen genegeerd.
Nu gaan wij iedere dag met onze pup even tien minuten wandelen. Ik heb onze buren leren kennen en een
praatje gemaakt met verschillende mensen in de buurt. Iedereen die we tegen komen zegt goedendag, met
daarna ‘oh, wat schattig’ of ‘oh, wat is die nog jong!’ Ik wist dit van te voren, maar als je het zelf meemaakt
blijft het verwonderend. Het is heel simpel maar tegelijkertijd oh zo vreemd, dat één zo’n klein beestje de
mensen samenbrengt.
Nadine Mulderij
Auteur scriptie AAT

Er zijn verschillende studies gedaan waarbij het wandelen met en zonder hond in bekende en
onbekende gebieden onderzocht werd. Bij alle onderzoeken kwam er uit dat er een stijging was van
positieve sociale interacties met vreemden wanneer een hond aanwezig was. Daarnaast is er ook een
pilot opgezet waarbij onderzoek werd gedaan naar de impact van een hondenuitlaat-programma
met (jong)volwassene psychiatrische patiënten, die sociaal teruggetrokken waren en niet reageerde
op andere vormen van behandeling. De kwantitatieve resultaten waren dat de reactietijd op vragen
van de therapeut verkorte, het aantal woorden in de antwoorden toenam en dat er meer vragen
beantwoord werden.
Voor mensen in een rolstoel met een hulphond hebben de honden ook een positief effect op de
sociale interactie. Uit een onderzoek is gebleken dat mensen dan stoppen om een praatje met hun te
maken, ze glimlachen meer wanneer de hond aanwezig is. De hond normaliseert de omgeving voor
diegene met de beperking, die gewoonlijk misschien genegeerd of raar behandeld zou worden. (Fine,
2011)
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§ 3.3 De dolfijn
Zoals al eerder genoemd is de dolfijn een bruggenbouwer als het aankomt op sociaal functioneren.
Hij kan de cliënt leren om contact te maken. Vooral voor cliënten met een stoornis in het
autismespectrum is dit een belangrijk onderdeel, omdat zij een beperkt vermogen hebben om
relaties aan te gaan. Eerst leert de cliënt dit bij de dolfijn te doen en dan bij de begeleiders van de
therapie. De dolfijn maakt oogcontact met de cliënt en laat door lichaamstaal duidelijk weten dat hij
contact met deze persoon wil.
Langzamerhand zal de cliënt dan ook gemakkelijker contact leggen en communiceren met zijn
omgeving. De cliënt wordt ontzettend gestimuleerd door de aanwezigheid van de dolfijn en diens
aanbod van hulp. Doordat de cliënt op zijn gemak wordt gesteld en nieuwe dingen leert, vergroot dit
zijn zelfvertrouwen. Het gevolg hiervan is weer dat de cliënt inziet dat er niets mis is met contact
leggen. Via de leerweg van de dolfijn is het voor de cliënt beter te begrijpen hoe hij op een bepaalde
manier contact kan leggen. In de privésfeer is vrijwel altijd te merken dat de cliënt een verandering
heeft ondergaan en is vooruitgang geboekt op het gebied van communicatie.
Vorig jaar zomer waren we een dagje naar het dolfinarium in Harderwijk.
Nu is Niels geen groot fan van dieren, dus we waren wat gespannen over hoe de dag zou verlopen, maar we
vinden dat je sommige dingen moet blijven proberen, Tot onze verbazing zat hij te stralen en genoot hij met
volle teugen van de dolfijnen. Hij deed zelfs de gebaren van de trainers mee om de dolfijnen te laten
springen! Daar zit je dan, enkele minuten nog heel erg gespannen, en nu met tranen in je ogen van geluk en
ontroering.
Het volgende stress moment liet helaas niet lang op zich wachten; de show was afgelopen, en daar was Niels
hert niet mee eens. Weer een mooi voorbeeld van het leven met TSC; het ene moment stress, het volgende
moment blijdschap en daarna weer stress enz. Uiteindelijk hebben we de show vier keer bekeken, toen vond
zelfs Niels het mooi geweest.
In het dolfinarium viel mijn oog op een poster waarop stond dat je je kon aanmelden voor Dichter bij dolfijnen,
je mag dan een dolfijn aanraken en op de foto. Het leek me een mooie gelegenheid om te zien of Niels
inderdaad een klik zou hebben met dolfijnen, omdat we in de toekomst dolfijntherapie wilden gaan doen.
We meldden hem aan, en na het invullen van heel veel belangrijke gegevens over Niels werden we uitgenodigd
voor een gesprek. Na het positieve gesprek waarin we doelen bespraken die wij wilden halen( beter slapen,
concentratie, minder frustraties en betere communicatie), mocht Niels 1 februari komen.En dus togen we in de
hele vroege ochtend naar Harderwijk, voor de files uit, vol verwachting over die ochtend.
Onder luid gekreun en gesteun werd Niels in het pak gehesen, en mocht hij mee naar de glaswand waar
spelletjes worden gedaan met de dolfijnen. Zoals verwacht ging Niels direct Ineke uitproberen, maar ze had
hem meteen door. Daarna naar het vlonder, waar het eerste echte contact werd gemaakt met Niels zijn eigen
dolfijn. Prachtig, zijn verbaasde reactie! Door middel van beloning wordt Niels aangeleerd dat hij soms moet
wachten, en netje moet vragen of hij een visje mag geven. Doet hij dit niet, gebeurd er ook niets. De dolfijn is
zijn beloning. Ook door gebaren te leren, laat Niels de dolfijn springen, op de rug liggen, zwaaien, zingen en
toeteren. Door de koptelefoon die aan de camera vastzat waarmee de sessie wordt gefilmd hoorden we Niels
keurig in een hele zin zeggen ’Nathalie, mag ik de dolfijn een visje geven?” Dit zijn ongeveer twee keer zoveel
woorden als dat hij normaal gebruikt! Na dit onderdeel komt het leukste deel, het water in! Maar dat is gek, er
komt koud water in je pak, en je mag met je schoenen het water in! De verbazing en verrukking zijn van z’n
gezicht af te lezen! De kinderen staan tot de middel in het water, hoewel Niels al snel kopje onder ging van de
pret!
De dagen erna is Niels heel ontspannen en maakt een gelukkige indruk. We zien geen boze buien, en hij slaapt
beter! We kunnen haast niet geloven dat dit nu al het resultaat zou zijn.In de weken die volgen laat Niels zich
van al zijn kanten zien tijdens de sessies.
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Nu na alle sessies, is Niels nog steeds blij,ontspannen en slaapt hij nog steeds goed. Hij praat beter en is bijna
nooit meer gefrustreerd. Hij lijkt een jaar te zijn gegroeid in zijn ontwikkeling in enkele weken. Natuurlijk denk
je na over deze verandering en waar dat nu door komt. We zijn tot de conclusie gekomen dat het is een
wisselwerking is van beter begrepen worden door een andere benadering en daardoor minder boos zijn. Als je
minder boos bent, slaap je ook rustiger. Hij heeft meer zelfvertrouwen gekregen, en is dus zekerder van
zichzelf. Ook realiseren we ons dat we hem soms te klein benaderen, maar de grilligheid van TSC vraagt daar
soms ook om. We hebben nog veel meer handvatten gekregen om het contact en de omgang met Niels beter
te maken, en allemaal met goed resultaat. Het is lekker om alles weer eens door andere ogen en vanuit een
andere invalshoek te zien.
Dolfijntherapie neemt de handicap van je kind niet weg, maar je leert er wel op een andere manier mee om te
gaan. Voor ons is het een zeer waardevolle reis geweest die de investering dubbel en dwars waard is geweest!
Ouders van Niels - Stichting SAM

De dolfijn is op zich al een dier dat veel contact legt. Niet alleen met de mens, maar ook met mededolfijnen en andere dieren. Door dit te laten zien aan de cliënt en daarbij het gegeven dat er niets
geks gebeurd als je duidelijk bent in wat je wilt, geeft vaak de doorslag. Net als bij alle andere dieren
is het ook bij de dolfijn belangrijk om een duidelijke lichaamstaal aan te houden. Een dolfijn
accepteert iedereen, ongeacht leeftijd, verleden, ziekte of beperking. We zouden kunnen stellen dat
het een doel van de dolfijn is om de mens te helpen. Uit verschillende casussen wordt duidelijk dat
de dolfijn dit doet door puur te communiceren.
Dat de dolfijn een sociaal dier is, mag nu wel duidelijk zijn. Hierbij is het uitzonderlijk hoe hij
bijvoorbeeld weet dat er hulp van de mens nodig is en hoe hij deze mens dan kan bereiken. Een
voorbeeld hiervan was in de inleiding al te lezen over hond Turbo die gered is door twee dolfijnen,
doordat ze hem boven water hielden én de mensen hebben opgeroepen tot hulp. Uit casussen als
deze blijkt wel hoe hoog hun intelligentie is. Hoe ze precies kunnen voelen welke hulp er op dat
moment nodig is, is niet geheel duidelijk. Het zit in hun instinct en het is toch wel bijzonder dat ze
altijd de goede keuze maken.

§ 3.4 Het paard
Communiceren
Het paard is een sociaal wezen, het leeft in een kudde en het heeft ook een groep nodig om te
kunnen functioneren. Zoals andere dieren is het voor de paarden van belang dat zij samenwerken om
te kunnen overleven. Hierbij is een bron van goede communicatie belangrijk en letten zij op de kleine
non-verbale gedragingen. Hierdoor zijn ze meester in het oppikken van bepaalde lichaamshoudingen
en reageren ze hier eerlijk en direct op. De mens kan hier goed gebruik van maken om bewust te
worden van zijn eigen lichaamstaal en communicatie naar zijn sociale omgeving toe.

Paarden communiceren heel puur. Zij worden in hun communicatie niet gehinderd door menselijke emoties of
angsten. Hierdoor krijgen cliënten een heel eerlijke en open reactie op hun gedrag. Paarden communiceren
non-verbaal. Juist cliënten met angsten binnen de communicatie kunnen onbewust veel non-verbale signalen
afgeven. In het werk met de paarden kunnen cliënten zich hier bewust van worden. Deze bewustwording is een
krachtige motivator om te werken aan het overwinnen van de angst. Een paard werkt ook als katalysator
binnen de communicatie. Door de open en eerlijke communicatie met het paard lijken mensen zich makkelijker
te uiten. Onderdrukte gevoelens kunnen aan de oppervlakte komen. Als laatste maar zeker niet als minste
werken paarden ontzettend motiverend op veel mensen. Sociale remmingen lijken weg te vallen. Voor een
paard doe je gewoon je best. Een paard eist niets van je en verwacht niets. Dit geeft een gevoel van veiligheid
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binnen de communicatie.
Ingrid van Huizen
Noen Lambers-Jukema
Onderzoek naar inzet van paarden in de Friese Hulpverlening

Wanneer het contact met de sociale omgeving stroef verloopt, kunnen de paarden helpen bij het
aanleren van sociale vaardigheden. Alleen al het observeren van de kudde, kan laten zien wat men
nog kan leren over de communicatie met anderen. Wanneer een kind gepest wordt op school kan hij
niet alleen troost vinden bij het paard dat de pispaal van de kudde is, maar kan ook zien hij het paard
hiermee omgaat of hoe hij hier beter op kan reageren.
Doordat paarden alleen kijken naar hoe je je gedraagt en niet je veroordelen op uiterlijk of op iets
anders, is het voor de meeste mensen gemakkelijker om contact met het paard te maken. Daarnaast
levert het paard geen kritiek en laat alleen zien hoe je jezelf kunt verbeteren. Dit geeft veiligheid en
zekerheid aan mensen die moeite hebben met het maken van sociaal contact.
Daarnaast worden therapeutische sessies vaak in groepen gegeven. Hierbij komt men in contact met
anderen zodat men steun kan vinden bij elkaar en wordt ook geoefend om met anderen rekening te
houden. Al deze vaardigheden en de doelen die bereikt kunnen worden op psychische niveau,
kunnen bijdragen aan een betere socialisatie.
Doelen die te bereiken zijn op emotioneel/ sociaal vlak
 Versterken communicatieve en relationele vaardigheden
 Herkennen van sociale vaardigheidstekorten en versterking van sociale vaardigheden
 Leren omgaan met regels en begrenzingen
 Bewustwording en ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel
 Leeftijdsadequaat leren handelen
 Positionering
 Omgaan met zorgbehoefte. (Nelstein, 2009)
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Hoofdstuk 4
Zingeving en dagbesteding
Onder zingeving verstaan wij dat er letterlijk weer iets gevonden wordt in het leven van mensen, dat
er toe doet. Iets waardoor men weer zin heeft om actie te ondernemen. Er moeten als het ware weer
nieuwe doelen gesteld worden die het leven weer betekenis geven. Zingeving heeft niet alleen te
maken met onszelf, maar ook met onze omgeving. Belangrijke begrippen binnen de zingeving zijn;
bewustwording, communicatie en regelmaat.
Dagbesteding betekent het invullen van de dag op een zo zinvol mogelijke manier voor mensen die
zelf niet hiertoe in staat zijn. Dat kunnen mensen zijn die om welke reden dan ook geen baan kunnen
invullen op de arbeidsmarkt. Deze mensen kunnen dus heel goed terecht binnen een dagbesteding,
zodat ze in ieder geval wel arbeid kunnen verrichten. Hun dag wordt dus op een zinvolle manier
ingevuld, aangepast op eigen doelen, behoeftes en kansen.

§ 4.1 De ezel
Een ezel is een uitgelezen dier om in te zetten binnen de dagbesteding. Een dagbesteding is meestal
ingedeeld in vaste tijden om te zorgen voor regelmaat. Dit is iets waar de ezel zich goed in kan
vinden. Als de activiteiten op vaste tijdstippen en volgens vaste rituelen gevolgd worden, weet de
ezel ook waar hij aan toe is. Als een begeleider bijvoorbeeld met de halsters aan komt lopen, weten
de ezels al dat ze de wei uit mogen voor een wandeling. Je zou dit kunnen vergelijken met de werking
van pictogrammen voor autistische cliënten. Zij zien het pictogram en weten dan welke taak hun te
doen staat. Zo werkt het ook ongeveer bij de ezels. Binnen de dagbesteding is er ruimte voor het
praktische werk, zoals het scheppen in de wei en het brengen van water, maar ook wordt er
aandacht besteed aan de geestelijke behoefte. Er is voor de cliënt altijd ruimte om zich terug te
trekken en naar een ezel toe te gaan. Een essentieel gegeven is dat er bij het werken met ezels niet
naar de tijd wordt gekeken. Als een activiteit niet af komt, kan hij ook wel blijven liggen tot morgen.
Dat er voor de cliënt ruimte is voor ontspanning en het knuffelen van de ezel, is belangrijker dan het
afronden van de werkzaamheden.
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Bij zingeving staan de kernbegrippen bewustwording, communicatie en regelmaat centraal. Men
moet zich ervan bewust worden dat het tijd is om nieuwe doelen te stellen in het leven. De ezel kan
hierbij als cotherapeut worden ingezet, omdat hij de mens een spiegel kan voorhouden. Doordat de
ezel reageert op het gedrag dat een cliënt vertoond, laat hij eigenlijk zien wat er scheelt. Hij doet dit
door gedrag te laten zien wat de cliënt behoort te vertonen. Op die manier kijkt de cliënt in de
spiegel.
Naast de bewustwording is ook de communicatie van groot belang. Je kunt de ezel niet misleiden
door iets anders te doen dan je denkt. De ezel communiceert op basis van lichaamstaal en kan
feilloos aanvoelen als er iets niet deugt. De cliënt leert dus concreet om op een duidelijke manier te
communiceren. Ook in zijn/haar privéleven kan dit van grote waarde zijn. De ezel laat hem zien dat
bepaalde handelingen niet gewenst zijn door weg te lopen en dat er aangename situaties zijn door te
blijven staan of het contact te zoeken. Hier leert men van en kan het dus ook toepassen in de ‘eigen
praktijk’.
Ten slotte is regelmaat een belangrijk punt. Net als bij het werken met autistische cliënten kunnen
activiteiten rondom de ezel gemakkelijk in een vaste volgorde worden uitgevoerd. Waar het om gaat
is dat er een ritme wordt gecreëerd dat voor de cliënt regelmatig terugkomt. Zoals al benoemd
houden ezels ook van een vaste structuur. Bij het zien van de halsters weten ze dat ze uit de wei
worden gehaald voor een wandeling en bij het zien van de kruiwagen weten ze dat ze gevoerd
worden. Vaste rituelen zijn dus prettig voor zowel de cliënt als de ezel. Dat neemt niet weg dat de
ezel ook graag iets nieuws wil leren en open staat voor verrassingen. Ook de mens zal dit op zijn tijd
als prettig ervaren.

§ 4.2 De hond
Re-integratie
Honden kunnen voor een goede dagbesteding zorgen. Zoals in het vorige hoofdstuk is verteld, zorgt
een hond voor structuur. Deze structuur zorgt er tegelijkertijd voor dat je dag gedeeltelijk al ingevuld
wordt. Het kan ook behulpzaam zijn wanneer je bezig bent met re-integreren, bijvoorbeeld wanneer
je uit een burnout bent gekomen. Wanneer mensen met een burnout thuis hebben gezeten, kunnen
ze vaak niets doen en is hun dag niet ingevuld. Hierdoor raken zij hun structuur kwijt. Wanneer ze
opeens zouden gaan werken, kunnen ze vaak niet wennen aan de vaste structuur en is dit in hele
klap voor ze. De structuur die de hond biedt, kan hun hierop voorbereiden en er langzaam aan laten
wennen. Wanneer men met de hond gaat trainen tijdens een gehoorzaamheidscursus of een
behendigheidsparcours afgaan, is dit ook een vorm van werken. Op deze manier kan men op een
plezierige manier weer wennen aan het gevoel van werken en bezig zijn.
Dagbesteding
Wat dagbesteding betreft, zorgt een hond ook voor enige invulling. Wanneer je zelf een puppy
aanschaft, en je bereidt bent om deze fatsoenlijk op te voeden, ben je zeker de héle dag met de
kleine pup bezig. Van ’s ochtend vroeg van een uur of zeven tot ’s avonds laat tot een uur of tien is je
dag gevuld met, wandelen, eten (de hond en jezelf), spelen, dingen aanleren, opletten en eventueel
corrigeren, en afleiden. Wanneer de pup slaapt zal je bezig zijn met het huishouden of kun je
tussendoor nog even wat voor jezelf doen.
Wanneer je niet met je eigen hond samenwerkt, bijvoorbeeld in een therapeutische setting, kun je je
dag invullen met bijvoorbeeld een uur trainen met de hond, wandelen, sporten of relaxen met de
hond.
De positiviteit van het leven
De ontspanning en het plezier wat een hond met zich meebrengt is van grote waarde. Het kijken naar
een hond hoe hij lekker ligt te slapen kan al ontspannend werken. De vreemde capriolen die hij
uithaalt kunnen je zowaar in de lach laten schieten, dat je niet meer bijkomt. Het brengt mensen en
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families bij elkaar en de sociale interactie waar de hond voor zorgt doet een mens veel goed. Het zijn
allemaal effecten die positief zijn en jezelf goed doen laten voelen. Al deze dingen geven op die
manier veel meer waarde aan je leven en zorgt ervoor dat je je leven prettiger kunt leiden. Een hond
zorgt voor rust, vertrouwen en zekerheid en plezier. Het zijn aspecten die, als je ze vaker ervaart, er
ook voor zorgen dat je de wereld positiever bekijkt en positiever ervaart.
Een wezen waar je voor leeft
Een hond is een bron van plezier, je verbinding naar de buitenwereld en voor sommige mensen zelfs
de reden om voor te leven. Je hoort wel eens vaker mensen zeggen, dat je iets hebt om voor op te
staan. Van de ene kant klinkt dit deprimerend; zouden ze de hond niet hebben, dan zouden ze niet
meer op staan, de zin er niet meer van in zien. Van de andere kant klinkt het ook heel bijzonder; dat
zo’n beestje ervoor zorgt dat je de zin ervan in ziet om op te staan en weer een dag tegemoet te
gaan. Kort door de bocht gezegd houden deze honden hun baasje in leven.
Honden geven je een doel. Een doel om voor op te staan, om naar buiten te gaan, om met de
mensen in contact te komen. Het hebben van een doel is van groot belang in een menselijk leven.
Je hebt namelijk bepaalde doelen voor ogen en die houden je op de been. Als je werkt aan het
bereiken van doelen en het idee hebt dat je je doelen kunt bereiken ben je weerbaarder tegen
ongezonde stress. Mensen die kwetsbaar zijn voor ongezonde stress, zijn geneigd zich blind te staren
op allerlei hoge langetermijndoelen en zijn pas tevreden als ze doe gehaald hebben. Ze missen
daardoor het plezier dat ze kunnen halen uit het bereiken van kleine successen. Daarom is het van
belang om ook kleinere, kortetermijndoelen te stellen. (Verkuil & Van Emmerik, 2007)
Zo’n doel kan zijn dat je op bepaalde tijdstippen met de hond gaat wandelen of dat je hem een keer
mee naar het strand wil nemen, zodat hij dat ook kan ontdekken. Het hebben van doelen, hoe groot
of hoe klein, is belangrijk voor een goede gezondheid. Het houdt je op de been om iedere dag ergens
naar toe te werken.

In the world which we know, among the different and primitive geniuses that preside over the evolution of the
several species, there exists not one, excepting that of the dog, that ever gave a thought to the presence of
man.
Maurice Maeterlinck
Belgische dichter en essayist
Nobelprijswinnaar Literatuur 1911

§ 4.3 De dolfijn
Vroeger kende men geen stress of haast. Tegenwoordig is dat wel anders; energieverbruikers als
haast, stress, opwinding, tumult, rusteloosheid en onophoudelijk lawaai bepalen onze huidige
maatschappij. Juist in deze tijd is het voor de mens moeilijk om iets zinvols te vinden in het leven.
Helaas beschikken slechts weinigen over de middelen om te kunnen vluchten voor de maatschappij;
naar een rustig eiland of een klein, onbekend dorpje om daar nog van het leven te kunnen genieten.
Er is echter wel behoefte aan zingeving en ontspanning. Woorden die voor veel cliënten weer
betekenis moeten krijgen.
Mensen kunnen in het contact met dolfijnen hun zin voor het leven weer ontdekken. Een mooi
voorbeeld hiervan is Morad, ook wel ‘Dolphin Boy’ genoemd. Dolphin Boy is een film over het
waargebeurde verhaal van Morad, een jongen van zestien jaar uit Israël. Hij is door klasgenoten in
elkaar geslagen en heeft hier een zodanig letsel aan over gehouden dat hij eigenlijk door niemand
geholpen kan worden, omdat hij zodanig getraumatiseerd is. Zijn vader weigert om hem op te laten
nemen in een psychiatrische kliniek. Hij besluit om Morad naar de dolfijnen te brengen. Hier
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herontdekt Morad zijn leven en voelt zich ook echt een dolphin boy. Voor hem heeft zijn leven nu
weer zin en dat is het begin van zijn herstel (Dolphin Boy Film, 2011).
“Het vermogen dat de dolfijn in hoge mate bezit om van nature gelukkig te zijn, werkt aanstekelijk op
iedereen die in zijn directe nabijheid komt“ (Schott & Weiss, 2005, p. 94).
Ook binnen de dagbesteding voor mensen die om welke reden dan ook niet kunnen werken, hebben
dolfijnen een bijzondere betekenis. De sessies die in hoofdstuk 1 genoemd worden, vinden steeds in
dezelfde volgorde plaats. Dit zorgt in elk geval voor een indeling van de tijd. Verder is het zo dat de
dolfijn zodanig stimulerend werkt dat de mensen zich al verheugen om naar hem toe te gaan. De
dolfijnen maken dus een prettige indeling van de dag waar. Dat is op zich al een reden om dolfijnen
in te zetten binnen dagbesteding. Een dagbesteding hoort immers zinvol en prettig te zijn.
Normaal gesproken zou er binnen een dagbesteding dan ook ruimte zijn voor het verzorgen van de
dieren, maar omdat dit bij dolfijnen meestal door de ervaren mensen gedaan wordt, is het geen
routineklus voor cliënten. Het is echter ook niet nodig. Het contact leggen en onderhouden en het
zwemmen of spelen met de dolfijn is al genoeg om de dag zin te geven en te zorgen voor de vaste
structuur.

Dolfijnen zijn in zekere mate ook bekend met een structuur. Zoals elk dier aan de hand van bepaalde
geluiden of bewegingen weet wat er gaat gebeuren, is dat bij de dolfijn ook het geval. De dolfijn
herkent de cliënt en weet bijvoorbeeld welke bewegingen hij meestal uitvoert. Ook als er gevoerd
wordt, weet de dolfijn dat het op een bepaalde plek in het water wordt gegooid en zo zijn er nog
een aantal voorbeelden te noemen. Net als andere dieren zijn ze in staat om vaste rituelen op te
slaan en uit te voeren.

§ 4.4 Het paard
De dag invullen met paarden
Paarden kunnen heel goed ingezet worden voor dagbesteding. Omdat het paard veel verzorging
vraagt, kunnen er heel wat uren mee gevuld worden. Wanneer je kijkt naar zijn verzorging, zijn er
een aantal aspecten waar op gelet moet worden.


Verzorging van de stal: de stal van het paard moet regelmatig schoon gemaakt worden. Dit
betekent dagelijks de mest weghalen en de urineplekken schoonmaken. De vloer mag geen
kale plekken hebben, dus er moet voldoende strooisel liggen. Eenmaal per week moet de
hele stal schoongemaakt worden.
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Verzorging van de vacht: het is voor een paard goed om hem regelmatig te borstelen. Zo
wordt niet alleen vuil en oude haren verwijdert, het stimuleert ook de bloedsomloop.
Wanneer een paard bezweet is van het werken, is het noodzakelijk om het paard af te
sponsen, zo krijgen de poriën de kans om open te blijven staan. De manen en staart dienen
schoon gemaakt en ontklit te worden. Wanneer de staart te lang wordt, moet deze
bijgeknipt worden zodat het paard er niet op gaat staan.
Verzorging van de hoeven: De hoeven schoonmaken moet bij voorkeur dagelijks gebeuren.
Deze moeten uitgekrabd worden zodat de hoeven vrij zijn van modder, zand en vooral van
steentjes, deze kunnen pijnlijke plekken veroorzaken. (Levende Have, n.d.)

Daarnaast is het eens in de zoveel tijd nodig om de hoeven te bekappen en het gebit te verzorgen.
Dit kan beter door de eigenaar of een professional gebeuren, deze activiteiten zijn dus niet bruikbaar
bij dagbesteding voor bijvoorbeeld gehandicapten.
Naast de verzorging, kan men ook tijd besteden aan het voeren, aan het paardrijden zelf of het paard
mooi maken, zoals de manen en de staart vlechten. Er zijn dus voldoende activiteiten die men kan
gebruiken voor de dagbesteding. Er zijn zorgboerderij die dagbesteding en therapie combineren,
zoals Zorgboerderij de Marshoeve in Dalmsholte. Dit is een paardenbedrijf en een zorgboerderij, dat
gerund wordt door Christien Mars, kindercounsellor en equitherapeut, bovendien in opleiding tot
kindertherapeut. De zorgboerderij verzorgt dagopvang en dagbesteding, waarbij Christien ook
equitherapie en vol orthopedagogisch voltigeren geeft aan volwassenen met psychische en
psychiatrische problemen, kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen, ADHD, ODD en kinderen in
het speciaal onderwijs. (Ferwerde-Van Zonneveld & Rommers & Oosting , 2008)

Volgens Christien voelt een paard heel goed aan door wat voor kind het bereden wordt.
“Ik heb een groot paard. Als ik daar een klein kind op zet, dan gaat hij heel rustig draven. Echt heel rustig. Dat
hij denkt, daar zit een heel klein kind, een heel klein ding op en daar moet ik voorzichtig mee zijn. Dat voelt hij
haarfijn aan. Maar gaat er iemand op zitten en die doet stoer en overbluft zichzelf, dan kan het best zijn, dat
hij gaat galopperen. En dan wordt diegene gelijk geconfronteerd met zijn gedrag. Want dan schrikken ze vaak
heel erg, en dan benoem ik dat. Volgens mij schrik je heel erg of wat gebeurt er nu? Dan laat ik ze zelf eigenlijk
bepalen wat er gebeurt en dan is het heel vaak dat ze in de werkelijkheid komen. Ik maak het bespreekbaar en
probeer er achter te komen
wat ze nu werkelijk voelen en denken.”
Christien Mars
Kindercounsellor en Equitherapeut
Zorgboerderij de Marshoeve

Hoe een paard het leven van een mens kan veranderen
Als laatste toevoeging heeft Equitherapeut Dominique Danser van EquiDo nog een verhaal om te
laten zien wat één paard bij een jonge autist te weeg kan brengen en zijn leven te veranderen, zodat
hij de zin er van in zag.

Als Equitherapeute werd ik gevraagd mee te gaan met een groep jongeren naar de Ardennen, om daar de
Equitherapie vorm te geven met twee paardentrainers. Met veel plezier ging ik op de uitnodiging in, het leek
mij een hele ervaring! En dat was het ook. Van de jongeren heb ik veel geleerd en zij gelukkig ook van deze
week, maar één jongen in het bijzonder.
Hij viel op door zijn onopvallendheid binnen de groep. Hij was stil, niemand sprak tegen hem en hij sprak tegen
niemand. Ik had vooraf een samenvatting van zijn dossier gelezen en wist dat de jongen autistisch was. De
jongen werd niet gepest door de groep, hij was gewoon een los onderdeel, dat mee liep.
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Tot we bij de paarden aankwamen. De jongen bleef stil en observeerde. Maar eenmaal in de roundpen met het
paard, zag ik de jongen een contact maken met het paard, zoals je dat maar zelden ziet. Ze stonden recht
tegen over elkaar en hij streek met zijn hand over de neus van het paard. Samen met het paard werkte hij aan
de opdrachten die hij kreeg en het paard deed alles wat hij hem vroeg. Er was contact. De jongen herkende de
lichaamstaal van het paard en reageerde heel natuurlijk hierop in zijn antwoord.
Een paard kent geen dubbele boodschap, was wat we ontdekten. Een paard kent geen incongruentie, net als
deze jongen. En dat is wat hem belemmerd in het contact met mensen. Mensen zeggen niet wat ze denken of
voelen. Hun lichaam spreekt zo vaak een andere taal dan hun innerlijk en net als paarden, is deze jongen daar
'allergisch' voor. Het begrip, naar deze jongen toe, hoe vervelend dat moet zijn voor hem, en het begrip van
hem, dat het nu eenmaal zo is in deze wereld, bracht hem een stap verder. We werkten deze dagen met de
paarden en aan andere uitdagende out-dooractiviteiten. En de jongen zijn zelfvertrouwen leek iedere minuut
verder te groeien. Hij begon contact te maken en te praten, beginnend met ons als leiding van de groep. Nadat
hij voelde dat hij gewaardeerd werd en complimenten ontving voor zijn persoonlijkheid, begon hij ook
voorzichtig tegen de jongeren te praten en zij accepteerde hem, zoals hij was.
De jongen oefende wat hij leerde met de paarden, in de groep en ontwikkelde zich tot een ware groepsgenoot.
Op de vierde dag kreeg hij van één van zijn groepsgenoten veel complimenten, over hoe leuk hij eigenlijk wel
niet was. Er volgde een open gesprek over hoe het is om het 'buitenbeentje' te zijn en hoe dat zo is gekomen.
Het leek alsof de jongen een meter groeide. Van trots.
Aan het einde van de week vertelde de jongen, tijdens de afsluitingsgesprekken, dat dit de mooiste week van
zijn leven was geweest. Hij vertelde dat hij deze week een ander mens was geworden. En na een korte stilte zei
hij: “ik ben mezelf geworden.”
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Conclusie
Etholoog Frans de Waal illustreert in zijn boek Tijd voor empathie, dat hoewel natuurlijke selectie een
meedogenloos proces is, dit proces niet noodzakelijkerwijs alleen meedogenloze wezens oplevert.
Empathie blijkt een bijzonder nuttige eigenschap om de overleving van een ras te waarborgen. Zelfs
minder complexe primaten zijn in staat tot de meest basale vorm van empathie, die van emotionele
aanstekelijkheid. Dit vindt plaats wanneer we iemand zien gapen en spontaan zelf ook gaan gapen.
het spiegelen van emoties is de eerste stap en vinden we niet alleen bij mensen, maar ook bij
dolfijnen, apen en hamsters. De volgende stap is het bieden van zorg: actie ondernemen als duidelijk
wordt dat een ander in nood verkeert. De derde en meest complexe vorm is die waarbij
perspectiefname plaatsvindt. Niet alleen een ander proberen te helpen, maar dat proberen te doen
door het perspectief van die ander over te nemen om zo een beter inzicht te krijgen in welke hulp
effectief is. Dit gedrag is niet exclusief menselijk, maar overvloedig aanwezig in het dierenrijk. Van
een dappere hond die een gewond maatje van de weg probeert te duwen tot rouwende apen. (VPRO
Boeken, 2009)
Dit is de kern waar AAI omdraait. Dieren zijn ongelooflijk goed in staat om de gemoedstoestand van
mensen aan te voelen en pikken heel snel op wanneer deze niet in een goede staat verkeerd. Ze
ondernemen dan altijd meteen actie, waarbij ze voor de mens willen zorgen. Dieren timen hun
interventie geweldig en maken altijd de juiste keuze bij de aard van de interventie. Door hun grote
empathisch vermogen verkrijgen zij een beter inzicht waardoor ze beter kunnen bepalen welke hulp
effectief is. Dit zie je terugkomen bij dolfijnen die schipbreukelingen naar de kust duwen, bij honden
die je komen troosten wanneer je verdrietig bent of een paard dat wegloopt wanneer je te direct en
dominerend bent.
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Nawoord
Terugkijkend naar het afstudeertraject, staat de overtuiging dat AAI effectief is, nog steeds overeind.
Een blik vanuit de auteurs over het project:
Nu het werkstuk afgerond is, kan ik met zekerheid zeggen dat ik er trots op ben. Ik ben nu meer
gespecialiseerd in AAI en bezit nu meer kennis over de onderwerpen waarvan ik eerst niet veel vanaf
wist. Het bereiken van ons eerst geformuleerde doel hebben we helaas niet behaald, maar dat wil
niet zeggen dat we er niets van opgestoken hebben. We hebben hierin bewuste keuzes gemaakt
waarbij we een goede afloop voor ogen hielden. Hadden we er wel een boek van gemaakt, dan was
het van vele mindere kwaliteit geweest dan wat nu voor u ligt. Ik ben blij dat we ons moesten
beperken tot een uittreksel. We bezitten en kregen heel veel informatie en het is een kunst om het
‘maar’ in grote lijnen neer te zetten. Mijn droom en doel om er een boek over te schrijven, kan ik nog
steeds behalen, maar nu met minder druk en minder voorwaarden vanuit de opleiding. Het uittreksel
is een goede weergave geworden voor wat wij uiteindelijk op het publiek willen overbrengen.
Uiteindelijk was het enige wat we wilde een goed overzicht maken van alle informatie, theorieën en
praktijkvoorbeelden zodat de gemiddelde Nederlander het kon begrijpen en zo overtuigd kon worden
dat AAI effectief is, zodat AAI zijn bekendheid en erkenning krijgt die het verdient. In mijn ogen is dit
prima gelukt. Het bevat de kern van AAI en het heeft mij zeker weten te overtuigen. En u?
Nadine Mulderij
Ik heb tijdens het afstudeertraject mijn kennis over AAI kunnen uitbreiden. Door de ervaring in mijn
stagejaar bij Ezelstal Hans en Grietje wist ik dat ik in ieder geval iets met AAI wilde doen voor het
afstuderen. Ik heb in de afgelopen periode erg veel geleerd over het onderwerp. Ik wist er al veel over,
maar door de literatuurstudies ben ik hierin nog verder gekomen. Nu ik steeds meer casussen heb
gelezen en zie hoe de mens reageert op het werken met dieren, sta ik nog meer achter het standpunt
om AAI meer bekendheid te geven. Ik ben van mening dat (bijna) elke doelgroep baat heeft bij het
werken met een dier. Binnen het traject bleek dat er erg veel informatie te vinden was, die we
uiteindelijk moesten beperken tot een uittreksel, omdat een boek nooit binnen de tijd zou lukken. Ik
ben blij dat we dat besluit hebben genomen, omdat we nu ook niet de druk ervaren van uitgevers.
Bovendien staan in het uittreksel alle belangrijke punten en dat is juist waar het om draait. Ik denk
dat door ons enthousiasme en onze passie er genoeg overtuiging in te vinden is. Dat is ook wat we
willen uitstralen; enthousiasme in het werk en doen wat je hart zegt!
Daisy Wintraecken
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Bijlage 1
Interviewvragen TopDog
Aan:
Door:
Datum:

Rob Mos; Mens & Hond Consultancy
Daisy Wintraecken & Nadine Mulderij
25 januari 2012

Achtergrond
1. Kunt u wat over uzelf als professional vertellen? (Denk aan opleidingen, werkervaringen,
etc.)
Ik werk dit jaar 30 jaar in de jeugdzorg en heb sinds 15 jaar daarnaast een adviesbureau voor
hondengedrag.
Opleidingen: Pedagogische academie, HBO-maatschappelijk werk, VO senior maatschappelijk
werk, VO onderwijs, supervisie en deskundigheidbevordering; de module onderwijs,
klassieke psycho-analyse, post HBO NLP, post HBO intergenerationele gezinstherapie en
opleiding “train the trainer” agressie regulatietrainingen . Kynologisch: Instructeur 1
Dierenhotel Lelystad, Instructeur 2 Dierenhotel Lelystad, opleiding examinator Dierenhotel
Lelystad.
Ik heb in de jeugdzorg 10 jaar residentieel gewerkt, 10 jaar ambulant en 10 jaar coaching en
begeleiding van medewerkers. Ik heb twee meer uitgebreide methodieken bedacht en
beschreven en vier trainingen en ik heb die methodieken en trainingen deels zelf uitgevoerd
en deels medewerkers opgeleid en gecoacht om die methodieken en trainingen te kunnen
uitvoeren. Eén van de methodieken staat op de lijst valide interventies van het Nederlands
Jeugdinstituut. De Topdogtraining gaat op afzienbare termijn op die lijst komen. Ik heb voor
het Dierenhotel in Lelystad - nu Martin Gaus Academie - anderhalf jaar examens afgenomen
in Nederland en België van basiscursussen op Martin Gaus Hondenscholen. Ik heb de
afgelopen 15 jaar voor mijn adviesbureau voor hondengedrag, gedragstherapieën gedaan
(gemiddeld 60 per jaar, met twee personen). Verder heb ik vanaf 1999 kleinschalig mensen
opgeleid om gedragstherapieën te kunnen uitvoeren (in totaal ongeveer 100 mensen). Vanaf
2002 geef ik praktijklessen hondengedrag aan het agrarisch opleidingscentrum in
Doetinchem en vanaf 2007 leid ik Topdogtrainers op. Aanvankelijk voor jeugdzorgorganisatie
Lindenhout. Later ook landelijk voor geïnteresseerde maatschappelijk werkers,
gedragswetenschappers, pedagogen en orthopedagogen, kindertherapeuten, leraren en
kynologen.
2. Hoe is Mens & Hond Consultancy opgezet? Vanuit persoonlijke interesse?
Ik heb honden vanaf dat ik 16 jaar was. Nadat ik een kleine 20 jaar geleden een - voor mij - te
moeilijke hond kreeg, ben ik kynologische opleidingen gaan doen. Vervolgens heb ik mijn
baan in de jeugdzorg gehalveerd en ben ik met mijn hondenadviesbureau gestart. Het succes
van mijn bedrijf heeft grotendeels te maken met de combinatie van mijn kynologische - en
mijn hulpverleningsdeskundigheid samen met mijn creativiteit en mijn commercieel inzicht
binnen sector.
3. Op de site staat dat jullie de enige diergeleide interventie in Nederland zijn die geïndiceerd
uitgevoerd wordt. Wat houdt dit in?
De Topdogtraining is begin 2007 door Bureau Jeugdzorg Gelderland erkend als valide
methodiek. Het is een jeugdzorgmethodiek, die in Gelderland ook in de Geestelijke
Gezondheidszorg uitgevoerd wordt. In 2007 hebben wij een prijs gewonnen: Best
uitgewerkte nieuwe methodiek in de Geestelijke Gezondheidszorg. Bureau Jeugdzorg
Gelderland indiceert Topdog voor over-assertieve en onder-assertieve kinderen en jongeren
met meervoudige problematieken met een combinatie van gedragsproblemen en
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psychiatrische problemen. Bij een indicatie Topdog van BJZ voor Lindenhout Jeugdzorg, krijgt
Lindenhout de training gesubsidieerd. Hierin zijn wij de enigen in Nederland.
4. Hoe zijn jullie op dit gebied zover gekomen?
Wij zijn zover gekomen door een samengaan en een bundeling van de deskundigheden van
Lindenhout Jeugdzorg, Mens & Hond Consultancy en GGNet Zutphen (geestelijke
gezondheidszorg). Verder hebben onze directies zich hard gemaakt voor de methodiek bij
Bureau Jeugdzorg Gelderland. In Overijssel kan Topdog intussen ook geïndiceerd worden. Wij
verwachten dat Drenthe en Groningen binnen kort gaan meedoen en wanneer wij op de lijst
van het Nederlands Jeugdinstituut terecht komen, kan Topdog landelijk ingezet worden.
Inhoudelijk
5. Hoe gaat de methodiek Topdog HondenSovaTraining in zijn werk?
Topdog kent 12 bijeenkomsten: Een kennismakingsbijeenkomst waarbij wij een hond
matchen aan een cliënt en uitleg doen van de training, tien trainingsbijeenkomsten met een
startfase, een werkfase en een afsluitfase. En een afsluitingsbijeenkomst met een evaluatie
en een diploma-uitreiking. Bij trainingssessie 5 doen wij een tussenevaluatie. Iedere
trainingssessie heeft een naam en begint met een korte evaluatie van de vorige bijeenkomst.
Vervolgens leiden wij de huidige bijeenkomst in en doen een instructie betreffende een
onderdeel hondengedrag vanuit de visie van een hondenfluisteraar. Na de instructie oefenen
wij de onderdelen van de huidige trainingssessie zonder hond. Wij noemen dit
droogoefeningen. Na de droogoefeningen houden wij een pauze. Na de pauze doen wij de
oefeningen met de hond, die wij aan het eind van de instructie hebben uitgelegd en binnen
de droogoefeningen hebben geoefend. Na de oefeningen evalueren wij de trainingssessie.
Wij coachen tijdens alle oefeningen de cliënt op ontspannen gedrag en expressieve
lichaamstaal. Verder bevestigen wij een cliënt voortdurend en bestrijden wij irrationele
gedachten (pessimisme). Vooral de tweede helft van een training leggen wij verbanden van
de begeleiding met een hond naar het leven van alledag. Dit noem je transfer. Het
bevestigen van de cliënt doen wij om het zelfvertrouwen te vergroten. Bij de onderdelen
waarbij de hond aanwezig is, vertalen wij voortdurend het gedrag van de hond in de omgang
met de cliënt van hondentaal naar mensentaal. Wij streven ernaar voortdurend voor de
cliënt positieve interpretaties van dit gedrag te geven.
6. Hoe ziet een behandelplan/ programma er uit?
Wij kennen een behandelplanmatrix met trainingsonderdelen, algemene doelstellingen,
specifieke doelstellingen voor de cliënt en subdoelstellingen per trainingsonderdeel. Verder
zit in het behandelplan een matrix voor de tussenevaluatie en de eindevaluatie en een matrix
voor het certificaat.
7. Gaat het van hulpverlener op cliënt of meer algemeen?
Ik snap de vraag niet goed, maar doe toch een poging van een antwoord. Zoals hierboven
vermeld bevat de matrix zowel steeds terugkomende zaken. Ieder hulpverleningsplan kent
echter ook aanpassingen per cliënt.
8. Met welke partijen werken jullie samen?
Lindenhout Jeugdzorg, Mens & Hond Consultancy, BJZ Gelderland en GGNet Zutphen. Verder
ook AOC-Oost-MBO in Doetinchem en nog enkele netwerkpartners laagfrequent, o.a.
Stichting AAIZOO
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9. Hoe ziet deze samenwerking eruit?
Lindenhout Jeugdzorg zorgt voor deskundigheid op het gebied van gedragsproblemen d.m.v.
twee gedragswetenschappers en faciliteert de training met medewerkers, honden en
trainingslocaties, BJZ indiceert, GGNet Zutphen zorgt voor psychiatrische deskundigheid en
Mens & Hond Consultancy leidt trainers op en zorgt voor de kynologische deskundigheid.
AOC-Oost levert een trainings - en opleidingslocatie en heeft in pilotfase zeer constructief
meegewerkt en cliënten verwezen……Zij zijn na de pilotfase jaarlijks ongeveer 12 cliënten per
jaar blijven verwijzen.
10. Welke cliënten kunnen terecht bij Topdog?
Bij Lindenhout kinderen en jongeren van 12 tot 18 jaar met meervoudige problemen.
Meestal een combinatie van gedrags - en psychiatrische problemen. Vanaf dit jaar ook met
kinderen vanaf 7 tot 12 jaar. Wij doen pilots met ouders met ernstige pedagogische tekorten.
Bij Mens & Hond Consultancy trainen wij allerlei denkbare doelgroepen buiten de psychiatrie
en de jeugdzorg. Wij doen bijvoorbeeld trainingen voor het AOC, met jongeren die
contactuele problemen hebben op school of binnen stages. Verder doen wij workshops met
managers en doen wij trajecten voor twee gemeentes met langdurig werkloze
jongvolwassenen.
11. Vallen de trainingen meer onder activiteiten of therapie?
De trainingen kunnen binnen de geestelijke gezondheidszorg therapie genoemd worden en
in andere sectoren training. Het is geen animal assisted activity gezien de uitgebreide
beschrijving van de methodiek en het feit dat de methodiek geïndiceerd wordt door BJZ.
12. Welke honden zijn geschikt? Hoe kiezen jullie de honden? Welke voorwaarden?
Wij doen jaarlijks gedragstesten met onze honden, waarbij wij kijken naar de kwaliteit van de
socialisatie, karakter, agressie huishouding, angst, stressbestendigheid en
gehoorzaamheidsniveau. Voorts kijken wij naar de kwaliteit van de begeleider
(Topdogtrainer). Alle volwassen evenwichtige honden zijn bij ons geschikt om de training te
doen, mits goed getraind en begeleid door de medewerker. Wanneer iemand trainer wil
worden bij Lindenhout testen wij de hond, waarna de trainer vervolgens het
opleidingstraject kan ingaan. Een hond mag maximaal twee maal per week ingezet worden
en kan werken tot en met ongeveer 8 jaar.
13. Wat kan de hond betekenen op lichamelijk niveau?
Contact met een hond verandert bij mensen de hormoonhuishouding, de aanmaak van
neurotransmitters, het verlaagt bloeddruk en hartslag.
14. Wat kan de hond betekenen op psychisch niveau?
Contact met honden maakt mensen sensitiever, evenwichtiger en meer sociaal. Voorts blijkt
uit onderzoek dat mensen met honden meer populair zijn binnen hun peergroup.
15. Wat kan de hond betekenen wat betreft sociaal functioneren?
Kinderen die op verantwoordde wijze een hond kunnen begeleiden, hebben beter contact
met leeftijdsgenoten en zijn meer weerbaar.
16. Wat kan de hond betekenen wat betreft dagbesteding / zingeving?
Wij zien geregeld dat binnen het gezin van onze cliënten als gevolg van de positieve
resultaten van onze training, een hond wordt aangeschaft.
17. Welke effecten heeft u gezien/meegemaakt?
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Onze training is bij 95% van onze cliënten succesvol. Onze cliënten worden rustiger, meer
weerbaar op sociaal acceptabele wijze, halen hogere cijfers op school, krijgen meer kleur op
het gezicht, gaan zich anders kleden, maken andere keuzes qua werk of school en krijgen
heel veel meer doorzettingsvermogen.
18. Welke van deze effect komen terug in theoretische onderbouwingen?
Al deze effecten komen terug in de theoretische onderbouwingen, waarmee wij deels nog
bezig zijn ze te formuleren t.b.v. de NJI-erkenning.
19. Wat maakt de hond binnen de therapie zo uniek t.o.v. andere dieren?
Honden zijn hoog-intelligente zoog- en groepsdieren, die ons mensen zien als soortgenoten.
Zij maken en onderhouden graag contact met ons en zijn daarbij in hoge mate
“onvoorwaardelijk”.
Overig
20. Succesverhalen die eventueel in het boek geplaatst mogen worden. (evt. geanonimiseerd)
Ik ga jullie casuïstiek sturen…… Een deel van de succesverhalen zit in de readers die jullie van
mij gaan krijgen….
21. Zijn er citaten die in het boek geplaatst mogen worden, van zowel trainers als cliënten?
Ja, ik kan er zo niet effe een paar geven. Moet ik over nadenken.
22. Wat zou u graag in het boek terug willen zien?
Ik hoop op een helder overzicht van ontwikkelingen op het gebied van AAI in Nederland.
Even een tip: AAT is een verouderde naam. Wij noemen diergeleide therapieën
tegenwoordig “interventies”: AAI.
23. Is er beeldmateriaal aanwezig van praktijksessie en/ of cliënten eventueel met een hond
waarvan we gebruik mogen maken?
Ja, jullie mogen een bedrijfsfilm van Lindenhout Jeugdzorg kort lenen en kopiëren.
24. Is het mogelijk om cliënten of ouders/verzorgers te interviewen? Voor bijvoorbeeld de
succesverhalen of speciale momenten die zij willen delen.
Daar wil ik over nadenken. Ga er van uit dat het niet mogelijk is vanuit privacy-overwegingen.
Jullie kunnen wèl bij de opleiding van trainers komen kijken en ik wil met alle plezier een
workshop voor jullie doen, eventueel ook bij jullie op school.
25. Wat vindt u van de ontwikkelingen op het gebied van AAT?
Er is ontwikkeling, maar het gaat traag. Ik vind dat erg jammer. Ik heb in mijn lange leven
binnen de jeugdzorg geen effectievere methodiek gekend. Bij Topdog mogen wij overigens
niet klagen over uitbreiding en ontwikkeling. Dat gaat razend snel.

Rob Mos, 01-02-’12.
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Bijlage 2
Interviewvragen Stichting SAM
Richard Griffioen
Achtergrond
1. Introductie: biografie. Welke opleidingen etc. ZIE MIJN CV
2. Hoe is stichting SAM opgezet? BESTUUR, RAAD VAN ADVIES, KERNGROEP MET
THERAPEUTEN , OBSERVANTEN EN GASTVROUWEN, TEAM VAN THERAPEUTEN,
OBSERVANTEN EN GASTVROUWENEN FILMERS.

Inhoudelijk
3. Kunt u ons iets vertellen over de methodiek die stichting SAM hanteert? STICHTING SAM
HANTEERT BIJ DE SESSIES EEN GEMODIFICEERDE GEDRAGSTHERAPIE OP HET PALTFORM EN
EEN VRIJ SPEL INTERACTIE BIJ DE WATERSESSIES.
4. Wat houden de sessies in? 20 MINUTEN VOOR DE GLASWAND ALS INTRODUCTIE, 20
MINUTEN GEDRAGSMATIGE EN ZEER GESTRUCTUREERDE SESSIE, 20 MINUTEN VRIJ SPEL IN
HET WATER AAN DE RAND BIJ DE DOLFIJNEN
5. Waarom is de nazorgsessie (pas) na 6/7 weken? OM DE TE KIJKEN WAT ER VAN DE THERAPIE
BEKLIJFD EN WAAR WIJ NOG MOETEN BIJSTUREN EN OM DE OUDERS DAAR GOEDE
FEEDBACK OP TE KUNNEN GEVEN
6. Voor welke cliënten is een eenmalige sessie geschikt? DAT IS ALLEEN BEDOELD BIJ TWIJFEL
OF HET WEL GESCHIKT IS VOOR HET KIND EIGENLIJK DUS EEN PILOT SESSIE.
7. Hoe ziet de samenwerking met andere partijen eruit? (scholen, logopedie etc.) ALLE
THERAPEUTEN VAN DE KINDEREN KUNNEN MEEKOMEN OM TE KIJKEN EN WORDEN
GEINFORMEERD OVER DE VOORTGANG EN WAT ZIJ ZELF THUIS NOG KUNNEN
BEKRACHTIGEN. MET SCHOLEN IS ER GEEN SAMENWERKING ALLEEN ALS EEN SCHOOL EEN
SPONSORACTIE WIL ORGANISEREN
8. Welke cliënten kunnen terecht bij SAM? ZIE BIJGEVOEGDE DOELGROEP OMSCHRIJVING.
9. Vallen de sessies meer onder activiteiten of therapie? THERAPIE
10. Welke dolfijnen zijn geschikt? Zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen de dolfijnen qua
karakter? ALLE GOED GETRAINDE DOLFIJNEN ZIJN GESCHIKT, VOLWASSEN EXEMPLAREN.
11. Wat kan de dolfijn betekenen op lichamelijk en psychisch niveau? GEVOEL GEVEN VAN
SPEELMAATJE , GEVOEL VAN ONVOORWAARDELIJKE ACCEPTATIE
12. Wat kan de dolfijn betekenen wat betreft sociaal functioneren, dagbesteding en zingeving?
13. Welke effecten heeft u gezien/meegemaakt? VERBETERDE SPRAAK, MEER
ZELFVERTROUWEN, MOTIVATIE TOENAME, BETER GEDRAG MINDER IMPULSIEF, COGNITIEF
BETER IN STAAT OM IETS KLEINS TE PLANNEN.
14. Wat maakt de dolfijn binnen de therapie zo uniek t.o.v. andere dieren? EEN GROOT
ZOOGDIER DIE IN EENZELFDE SOORT FAMILIE OPBOUW LEEFT ALS WIJ, IN HET WATER WAT
OP ZICH AL STRESS REDUCEREND IS., WIJST NOOIT AF, WEKT BLIJHEID EN VREUGDE OP MET
ZIJN GEDRAG, IS AAIBAAR ZONDER WEERSTAND
Vraag 15 t/m 25 zijn mondeling beantwoord tijdens ons bezoek aan het Dolfinarium. Daar hebben we
erover gesproken tijdens het kijken naar een praktijksessie.
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Bijlage 3
Urenverantwoording
Hieronder is de urenverantwoording weergegeven. Daarnaast zijn er ook vele uren besteed aan het
nadenken over de opdracht en dit is terug gekoppeld naar de collega. Deze uren zijn hierin niet
vastgelegd omdat het moeilijk vast te stellen is wanneer dit heeft plaatsgevonden en hoelang het
geduurd heeft. Wel kan met zekerheid gezegd worden dat iedere week circa zes uur aan het
brainstormen over de opdracht, besteed is. Hier worden dus nog circa 240 uur bij gerekend.
Wat
Emailcontact
Bijeenkomst samenwerking

Wanneer
05-2011
06-2011

Bijeenkomst voorbereiding
Verdieping ter voorbereiding
Ideeformulering
Hoorcollege
Format goedkeuring
Hoorcollege
Vergadering

08-2011
08-2011
05-09-2011
06-09-2011
09-09-2011
13-09-2011
19-09-2011

Ideeformulering
Ideeformulering
Ideeformulering
Afstudeervoorstel
Afstudeerkring
Afstudeerkring
Afstudeervoorstel
Afstudeervoorstel
Afstudeervoorstel
Afstudeerkring
Tripartitegesprek

22-09-2011
22-09-2011
23-09-2011
05-10-2011
12-10-2011
02-11-2011
08-11-2011
14-11-2011
16-11-2011
23-11-2011
24-11-2011

Waar
Thuis
Ezelstal
H&G
Daisy thuis
Thuis
HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
Ezelstal
H&G
HSZuyd
Thuis
Thuis
HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
Ezelstal

Wie
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine

Tijdsbesteding
2
uur
6
uur
5
24
3½
1
1
1½
1½

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

3
2½
2½
3
2½
2½
2
4½
4½
2½
1

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd

Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy, Nadine,
Brigitte & Nicky
Daisy & Nadine
Daisy
Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Bram & Brigitte
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine

Literatuurstudie
Planning aangepast
Interviewlijst
Literatuurlijst afgemaakt
Uitgeverijlijst
Literatuurstudie
Procesverslag periode 1
Uitgevers gemaild
Uitgevers gemaild en
Publicatievoorstel
Literatuurstudie
Literatuurstudie
Literatuurstudie
Literatuurstudie
Mails verwerken en
opzet boek besproken
Voorbereiding interview TopDog
Publicatievoorstel

30-11-2011
07-12-2011
07-12-2011
07-12-2011
08-12-2011
09-12-2011
12-12-2011
14-12-2011
21-12-2011

3
½
½
½
2
3
2
1½
2½

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

27-12-2011
28-12-2011
04-01-2012
05-01-2012
09-01-2012

Thuis
Thuis
Thuis
Thuis
HSZuyd

Daisy
Nadine
Nadine
Daisy
Daisy & Nadine

3
3
3
3
2½

uur
uur
uur
uur
uur

10-01-2012
11-01-2012

HSZuyd
HSZuyd

Daisy & Nadine
Daisy & Nadine

3
3

uur
uur
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Interview TopDog
Voorbereiding interview Peggy
Interview met Peggy Duckers

13-01-2012
16-01-2012

Nieuwjaarsborrel opdrachtgever
Afstudeerkring
Literatuurstudie
Voorbereiding bijeenkomst AAIZOO
En bijeenkomst AAIZOO
Feedback verwerkt en
voorbereiding afspraak Elmar
Afspraak uitgeverij Elmar
Afspraak Rob Mos
Afstudeerkring
Mail gestuurd AAIZOO-leden
Literatuurstudie
Literatuurstudie
Werken aan scriptie
Werken aan scriptie
Werken aan scriptie
Mails afgewerkt AAIZOO
Afspraak Brigitte Stand v. zaken

18-01-2012
20-01-2012
24-01-2012

Voorbereiding van en
Informatiebijeenkomst Ezelstal
Vragenlijst Richard Griffioen
Afstudeerkring
Literatuurstudie
Literatuurstudie
Afspreken interview Richard
Griffioen
Ontvangen succesverhalen gelezen
Literatuurstudie
Literatuurstudie
Voorbereiding interview
Dolfinarium
Literatuurstudie
Literatuurstudie
Interview Dolfinarium
Literatuurstudie
Literatuurstudie
Literatuurstudie
Literatuurstudie
Literatuurstudie
Literatuurstudie
Werken aan scriptie
Afstudeerkring
Literatuurstudie
Literatuurstudie
Literatuurstudie

1
uur
3
uur
1 ½ uur

HSZuyd
HSZuyd

Daisy & Nadine
Daisy & Nadine

Ezelstal

Daisy & Nadine
& Team
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine

5

Daisy & Nadine

5

9
uur
11 ½ uur
2 ½ uur
2
uur
3
uur
3
uur
2
uur
1
uur
3
uur
3
uur
3
uur
8

uur

uur

25-01-2012

HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
Hilversum
HSZuyd

26-01-2012
01-02-2012
08-02-2012
13-02-2012
13-02-2012
17-02-2012
21-02-2012
22-02-2012
26-02-2012
27-02-2012
02-03-2012

Delft
Doetinchem
HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
Thuis
Thuis
Thuis
Thuis
HSZuyd
Ezelstal

03-03-2012

Bemelen

Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Nadine
Daisy
Daisy
Daisy
Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
& Brigitte
Daisy & Nadine

05-03-2012
06-03-2012
14-03-2012
15-03-2012
19-03-2012

HSZuyd
HSZuyd
Thuis
Thuis
HSZuyd

Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine

2
2½
3
3
1

uur
uur
uur
uur
uur

19-03-2012
26-03-2012
10-04-2012
11-04-2012

HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
Hszuyd

Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine

3
3
3
2

uur
uur
uur

12-04-2012
13-04-2012
15-04-2012
16-04-2012
16-04-2012
17-04-2012
17-04-2012
18-04-2012
18-04-2012
19-04-2012
23-04-2012
23-04-2012
24-04-2012
24-04-2012

Thuis
Thuis
Harderwijk
Thuis
Thuis
Thuis
Thuis
Thuis
Thuis
HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
Thuis

Nadine
Daisy
Daisy & Nadine
Nadine
Daisy
Daisy
Nadine
Daisy
Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy
Nadine

4
uur
4
uur
13 ½ uur
2
uur
3
uur
2
uur
3
uur
3
uur
3
uur
2
uur
2 ½ uur
3
uur
2
uur
2
uur
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2 ½ uur
3
uur
12 uur
uur

Afstudeernota bestudeerd en
vragen opgesteld
Literatuurstudie
Literatuurstudie
Scriptie schrijven
Literatuurstudie
Literatuurstudie
Literatuurstudie
Literatuurstudie
Scriptie schrijven
Groepsprocesverslag

25-04-2012

HSZuyd

Daisy & Nadine

2

uur

25-04-2012
26-04-2012
26-04-2012
26-04-2012
27-04-2012
29-04-2012
30-04-2012
30-04-2012
01-05-2012

Nadine
Daisy
Daisy
Nadine
Daisy
Daisy
Nadine
Nadine
Daisy & Nadine

2
2½
1½
1½
1½
3
3
2
4

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Groepsprocesverslag

02-05-2012

Daisy & Nadine

3

uur

Schrijven scriptie
Individueel procesverslag
Schrijven scriptie
Schrijven scriptie
Schrijven scriptie
Schrijven scriptie
Schrijven scriptie
Schrijven scriptie
Schrijven scriptie
Individueel procesverslag
Individueel procesverslag en
schrijven scriptie
Afronden scriptie

03-05-2012
04-05-2012
07-05-2012
08-05-2012
09-05-2012
10-05-2012
11-05-2012
11-05-2012
12-05-2012
13-05-2012
13-05-2012

Thuis
Thuis
Thuis
Auto
Thuis
Thuis
Thuis
Thuis
Nadine
thuis
Nadine
thuis
Daisy thuis
Thuis
HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
HSZuyd
Thuis
Thuis
Thuis
Thuis

Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy & Nadine
Daisy
Nadine
Nadine
Daisy

4
4
7
7
7
8
8
4
7
4
7

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

14-05-2012

HSZuyd

Daisy & Nadine

8

uur

Daisy
Totaal:
Inclusief brainstorm-uren:
Nadine
Totaal:
Inclusief brainstorm-uren:

320, 5 uur
± 560, 5 uur
320, 5 uur
± 560,5 uur
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