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Er is iets aan het uiterlijk van het paard 

dat  goed  is  voor  het  innerlijk  van  de  mens’. 
 

Sir Winston Churchill 
 



 

VOORWOORD 
 
Wij, Hanne Bosch en Kelly Sijstermans, zijn momenteel vierdejaarsstudenten aan de 
opleiding Social Work in Sittard. Voor onze afstudeeropdracht zijn we op zoek gegaan 
naar een onderwerp dat dicht bij onszelf ligt; eveneens een aanvulling op wie we zijn als 
Social Worker en wat ons motiveert om ons op dit terrein voortdurend te blijven 
ontwikkelen.. Deze factoren hebben we gevonden binnen paardondersteunde 
interventies.  
 
In het kader van onze afstudeeropdracht hebben wij ons gericht op een onderzoek 
binnen de paardondersteunde interventies. In ons onderzoek richten wij ons op de 
doelgroepenkinderen tussen 7-14 jaar oud met een autisme spectrum stoornis en 
kinderen tussen de 7-14 jaar oud met het syndroom van Down. Binnen dit kader 
onderzoeken wij hoe de match tussen een cliënt en een paard tot stand komt, welke 
invloed de aanbieder hierop heeft en welke overwegingen de aanbieder maakt om deze 
match te verantwoorden. 
 
Wij schrijven dit onderzoek in de eerste plaats voor vierdejaars studenten Social Work 
die geïnteresseerd zijn in het werken met paarden in een hulpverleningscontext. Op de 
tweede plaats schrijven wij dit onderzoek voor aanbieders van paardondersteunde 
interventies. Tot slot schrijven wij deze scriptie voor iedereen die nieuwsgierig is naar 
paardondersteunde interventies en die in het bijzonder geïnteresseerd zijn in de 
totstandkoming van de relatie tussen de cliënt en het paard. 
 
Het uitvoeren van de afstudeeropdracht en het schrijven van ons eindwerkstuk hadden 
wij nooit alleen tot een goed einde kunnen brengen. Graag willen wij de betrokkenen bij 
dit proces bedanken voor hun begeleiding, kritische blik, opbouwende feedback en 
medewerking. Een speciaal dankwoord gaat uit naar: 
 
Frank Salemans – Afstudeercoach Zuyd Hogeschool 
Richard Griffioen – Opdrachtgever Open Universiteit, afdeling Antrozoölogie  
Stephanie van der Steen – Ondersteuneropdrachtgever 
Alle respondenten uit het werkveld: 
Ilvie Kroon, Kelly Geurts, Jill Jetten – Afstudeerkringgenoten  
Peggy Duckers - Docente Zuyd Hogeschool, zij heeft ons in contact gebracht met Richard 
Griffioen en Stephanie van der Steen. 
 
Wij hopen met ons onderzoek bij te kunnen dragen aan de professionalisering van de 
paardondersteunde interventies. 
 
 
 
Hanne Bosch & Kelly Sijstermans 
 
 
Sittard, 11 mei 2015 



 

SAMENVATTING 
 
De stichting AAIZOO, die zich bezighoudt met het ontwikkelen, onderzoeken, stimuleren 
en bekend maken van deskundige toepassingen op het gebied van dierondersteunde 
zorg, activiteiten en onderwijs in Nederland heeft gesignaleerd, dat in Nederland de 
afgelopen tien jaar therapie, coaching en training waarbij dieren als interventie worden 
ingebracht explosief in ontwikkeling is De toename betreft vooral paarden. Steeds meer 
personen en instanties passen paardondersteunde interventies toe. Deze 
paardondersteunde interventies vinden plaats op verschillende wijze, vanuit verschillende 
achtergronden en bij verschillende doelgroepen. Eenduidigheid, eenvormigheid, 
standaarden en kwaliteitseisen rondom paardondersteunde interventies zijn niet 
vastgelegd in Nederland (Geerling, 2011, p. 4). Dit heeft gevolgen voor het microniveau  
evenals het macroniveau. Willen paardondersteunde interventies in Nederland van de 
grond komen, dan dient de sector op micro-, meso- en macroniveau geprofessionaliseerd 
te worden.  
 
De opdrachtgever van dit onderzoek is speciaal geïnteresseerd in het mesoniveau -  de 
methodiek (handelen, keuzes, overwegingen) die aanbieders hanteren. Om achter de 
verschillende keuzes en overwegingen te komen, is er gebruik gemaakt van een 
kwalitatief onderzoek met een explorerend karakter.  
 
Vanuit het bovenstaande gedachtengoed is de volgende doelstelling geformuleerd: 

Het exploreren van de verschillende visies en overwegingen van aanbieders van 
paardondersteunde interventies met betrekking tot het maken van een match tussen de 
behoefte en de hulpvraag van een cliënt met het downsyndroom of met een ASS en het 
paard. 

Vanuit deze doelstelling is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 
 
Welke keuzes maken aanbieders van paardondersteunde interventies en welke 
argumenten voeren zij aan om tot een match te komen tussen een kind met Down/ASS 
in de leeftijdscategorie 7 t/m 14 jaar en een paard binnen het werkveld 
paardondersteunde interventies? 
 
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn een zestal deelvragen 
opgesteld: 
1. Wat zijn de hulpvragen van kinderen met ASS of het syndroom van Down en welke 
invloed heeft de cliënt op de match tussen de cliënt en het paard? 
2. Welke methodieken worden er gebruikt en welke invloed heeft de methodiek op de 
match tussen de cliënt en het paard 
3. Welke werkvormen worden er gebruikt en welke invloed heeft de werkvorm op de 
match tussen het paard en de cliënt 
4. Welke invloed hebben de eigenschappen van een paard op de match tussen de cliënt 
en het paard. 
5. Wat is de professionele achtergrond van de aanbieder en welke invloed heeft de 
aanbieder op de match tussen de cliënt en het paard. 
6. Op welke manier kan de Sociaal Pedagoog invulling geven aan de paardondersteunde 
interventies.



 

Om antwoord te kunnen geven op de deelvragen en uiteindelijk op de hoofdvraag zijn 10 
aanbieders uit het werkveld paardondersteunde interventies geïnterviewd door middel 
van  een gestructureerd interview. Vijf respondenten werken met de doelgroepen 
kinderen met ASS en downsyndroom en vijf respondenten werken alleen met de 
doelgroep kinderen met ASS. De interviews zijn opgenomen met een voice recorder en 
vandaaruit op schrift samengevat. Vervolgens zijn de samenvattingen in vivo en axiaal 
gecodeerd. Naast de interviews heeft er ook een literatuurstudie plaatsgevonden. Op 
basis van beide resultaten zijn conclusie getrokken per deelvraag.  
 
Uit de resultaten van deelvraag 1 kan geconcludeerd worden dat de belangrijkste cliënt-
factoren bij het maken van een match tussen de cliënt en het paard, de behoeften van 
de cliënt zijn zoals verkregen tijdens de intakeprocedure vanuit de hulpvraag, 
vaardigheden en mogelijkheden van de cliënt. Elke cliënt met ASS of het syndroom van 
Down is uniek. Hierdoor lopen de behoeften, vaardigheden en mogelijkheden van de 
verschillende cliënten sterk uiteen. Hierdoor kan er geen specifiek paard-type benoemd 
worden dat altijd ingezet kan worden een cliënt met ASS of het syndroom van Down. 
 
Uit de resultaten van deelvraag 2 kan geconcludeerd worden dat het onduidelijk is of 
iedere respondent structuur en focus kan aanbrengen en of zij houvast vinden in de door 
hun gehanteerde werkwijze. Hierdoor kan het voor respondenten moeilijk zijn te 
benoemen welke invloed hun methodiek heeft op de match tussen de cliënt en het paard. 
Omdat er in de literatuur wel voorbeelden worden genoemd is het wel aannemelijk dat 
de methodiek invloed kan hebben op de match tussen de cliënt en het paard. 
 
Uit de resultaten van deelvraag 3 kan geconcludeerd worden dat er verschillende 
activiteiten (werkvormen) zijn binnen de paardondersteunde interventies en dat de inzet 
van de werkvormen afhankelijk kan zijn van cliënt-factoren en paard-factoren. De 
vaardigheden, mogelijkheden en behoeften van de cliënt bepalen welke werkvorm er 
wordt ingezet. Iedere werkvorm vereist andere eigenschappen van het paard waardoor 
de werkvorm een indirecte invloed heeft op de match tussen de cliënt en het paard. 
 
Uit de resultaten van deelvraag 4 kan geconcludeerd worden dat fysieke eigenschappen 
(zoals bouw en geslacht)  en de gedragsmatige eigenschappen (zoals de mate van 
sensibiliteit) van een paard van invloed zijn op de match tussen cliënt en paard. Aan de 
hand van deze eigenschappen wordt er ingeschat welke eigenschappen aansluiten bij de 
behoeften, mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt. Deze inschatting van 
eigenschappen is bijna altijd subjectief, omdat maar één respondent aangaf gebruik te 
maken van objectieve observatiecriteria. Om die reden kan er gesteld worden dat 
respondenten slechts beperkt zicht hebben op het te verwachten paardengedrag 
waardoor er mogelijk niet kwalitatief de beste match wordt gemaakt. 
 
Uit de resultaten van deelvraag 5 kan geconcludeerd worden dat de uiteenlopende 
achtergronden van respondenten veel invloed hebben op de match tussen cliënt en het 
paard op het gebied van de cliënt, de methodiek, de werkvorm en het paard. 
 
Uit de resultaten van deelvraag 6 kan geconcludeerd worden dat ondanks het feit dat 
niet iedere aanbieder van paardondersteunde interventies een HBO Social Worker of HBO 
Sociaal Pedagoog opleiding heeft gehad, blijken alle respondenten de vier SP 
hoofdmethodieken in te zetten tijdens of buiten hun interventies.  



 

Vooral het creatief-agogische komt sterk terug in de werkwijze van alle respondenten. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat een HBO Sociaal Pedagoog door zijn opleiding een 
geschikt fundament heeft kunnen leggen om te werken als aanbieder van 
paardondersteunde interventies. 

Op basis van de resultaten van de deelvragen is de hoofdvraag beantwoord.  
Zonder de hulpvraag (behoefte), mogelijkheden en  hippische en/of algemene 
vaardigheden van de cliënt in kaart te hebben gebracht. Is het onmogelijk om een goede 
en vooral veilige match te kunnen maken tussen een paard en een cliënt. 
De cliënt vraagt vanuit zijn hulpvraag/behoefte, mogelijkheden en vaardigheden, 
bepaalde fysieke en gedragsmatige eigenschappen van het paard. Doordat de 
gedragsmatige eigenschappen van het paard vrijwel uitsluitend op subjectieve wijze 
worden beoordeeld, is de match niet altijd optimaal. 
De invloed van de methodiek op de match komt in het praktische deel van het onderzoek 
niet nadrukkelijk naar voren. In de theorie zijn er echter wel voorbeelden te vinden van 
situaties binnen het systemisch werken waarin de paard keuze een grote rol heeft bij het 
aanwenden van de methodiek 
De werkvorm heeft een tweedelige invloed op de match doordat de werkvorm zowel van 
het paard als van de  cliënt specifieke eigenschappen vraagt om ermee te kunnen 
werken. 
De aanbieder van de paardondersteunde interventies schept het kader waarin de 
paardondersteunde interventies plaatsvinden en heeft daardoor de grootste invloed op de 
match. De situatie zoals geschetst in de probleemstelling is ook in dit onderzoek 
zichtbaar geworden. 
Aanbieders van paardondersteunde interventies werken in hun 
hulpverleningsmethodieken vraaggericht, waarbij de vraag van de cliënt, diens 
mogelijkheden en vaardigheden centraal staan. Maar wanneer het  gaat om de specifieke 
onderdelen die gericht zijn op het paard, zoals de eigenschappen van het paard en de 
gehanteerde werkvorm waarin de interventies worden aangeboden, kan er geconcludeerd 
worden dat dit onderdeel aanbodgericht is in plaats van vraaggericht.  

Na aanleiding van het antwoord op de hoofdvraag zijn de volgende aanbevelingen 
gedaan richting de opdrachtgever: 
1. Het opstellen of herformuleren van objectieve observatiecriteria om paardengedrag te 
beoordelen kan helpend zijn om de kwaliteit van de match tussen een cliënt en een paard 
te vergroten. Eigenschappen van paarden kunnen op deze wijze objectief beoordeeld  
worden waardoor de aansluiting  bij de behoeften, mogelijkheden en vaardigheden van 
de cliënt vergroot kunnen worden. 
2. Het oprichten van een samenwerkingsverband waarbij aanbieders van 
paardondersteunde interventies zich kunnen aansluiten.  Op deze manier kunnen 
aanbieders vraaggerichter werken en bestaat de mogelijk om cliënten naar elkaar door te 
verwijzen.  
3. Het oprichten van een brede vakgroep of coöperatie . Hierdoor kunnen de belangen 
van de hele groep aanbieders van paardondersteunde interventies worden behartigt bij 
gemeenten, verzekeringen en overheden. 

 
 

 
 



 
 

INHOUDSOPGAVE 

 

1. INLEIDING ........................................................................................................ 9 

1.1 Het ontstaansproces van het onderzoek ........................................................... 9 

1.2 De context ..................................................................................................10 

1.3 De probleemstelling: de context nader bekeken ...............................................10 

1.4 De leeswijzer ...............................................................................................14 

2. SOCIAL WORK GERICHT ....................................................................................15 

2.1 Relevantie Social Work .................................................................................15 

2.2 Relevantie uitstroomprofiel SP .......................................................................16 

3. HET THEORETISCH KADER .................................................................................18 

3.1 Definiëring paardondersteunde interventies .....................................................18 

3.1.1 Gehanteerde term binnen het onderzoek ...................................................19 

3.2 Definiëring term match binnen het onderzoek ..................................................19 

3.3  De meerwaarde van het paard ......................................................................19 

3.4 Autisme spectrum stoornis ( ASS) ..................................................................20 

3.5 Syndroom van Down ....................................................................................21 

3.6 Wat maakt hulpverlening effectief ..................................................................21 

4. DE DOELSTELLING, HOOFDVRAAG  EN DEELVRAGEN ............................................23 

4.1 Doelstelling onderzoek ..................................................................................23 

4.2 Hoofdvraag onderzoek ..................................................................................23 

4.3 Deelvragen onderzoek ..................................................................................23 

5. ONDERZOEKSOPZET .........................................................................................24 

5.1 Type onderzoek ...........................................................................................24 

5.2 Onderzoekspopulatie ....................................................................................24 

5.3 Validiteit & betrouwbaarheid ..........................................................................25 

5.4 Techniek data-triangulatie .............................................................................25 

5.4.1 Het gestructureerde interview ..................................................................26 

6.  DATA-ANALYSE & RESULTATEN .........................................................................27 

6.1 Wijze van analyseren ...................................................................................27 

6.2 Literatuurstudie vergelijken met praktijkonderzoek ..........................................27 

6.3 Resultaten per deelvraag ..............................................................................28 

7. CONCLUSIES ....................................................................................................36 

7.1 Conclusies deelvragen ..................................................................................36 

7.2 Conclusie hoofdvraag ...................................................................................41 

8. AANBEVELINGEN ..............................................................................................43 



 
 

9. DISCUSSIE & EVALUATIE ...................................................................................44 

10. REFERENTIELIJST ...........................................................................................47 

BIJLAGEN ............................................................................................................51 

Bijlage 1: organisaties die zich bezig houden met professionalisering 
paardondersteunde interventies ..........................................................................52 

Bijlage 2: overige vormen paardondersteunde interventies .....................................54 

Bijlage 3: het interview ......................................................................................55 

Bijlage 4: informed consent ................................................................................59 

Bijlage 5: voorbeeld samenvatting interview (gecodeerd) .......................................60 

Bijlage 6: urenverantwoording ............................................................................67 



De kracht van de match tussen cliënt en paard 9 

 

1. INLEIDING 
 
In dit hoofdstuk zal de aanleiding voor het onderzoek beschreven worden. Allereerst 
wordt het ontstaansproces van het onderzoek beschreven, gevolgd door de context 
waaruit een probleemstelling is voortgevloeid. Als laatste beschrijft de leeswijzer de 
opbouw van het onderzoeksverslag. 
 

1.1 Het ontstaansproces van het onderzoek 
Het vierde jaar van de opleiding Social Work heeft tot doel de student nog bewuster te 
maken van de eigen mogelijkheden en die in te zetten in het Social Work. Een belangrijk 
onderdeel binnen dit studiejaar vormt het afstudeertraject.  
Om te kunnen deelnemen aan het afstudeertraject is het van belang een opdrachtgever 
en een opdracht te hebben waarvoor een kwalitatief onderzoek uitgevoerd kan worden. 
 
Voor ons beiden geldt dat paarden een rode draad door onze levens vormen. We hebben 
beiden van jongs af aan de steunende en motiverende rol van paarden mogen ervaren en 
wellicht onszelf door de aanwezigheid van paarden verder kunnen ontwikkelen. Het 
verwondert ons dus niet dat paarden een positieve bijdrage kunnen leveren aan de 
ontwikkeling van mensen.  
Ook tijdens onze stage op zorgboerderijen hebben wij de positieve invloed van dieren op 
het gedrag van mensen mogen ervaren. Onze persoonlijke interesse op dit gebied 
groeide uit tot een professionele belangstelling. Wij hebben de mogelijkheid om ons 
afstudeeronderzoek te wijden aan dit onderwerp dan ook benut om onze professionele 
belangstelling verder te kunnen onderzoeken.   
  
In de acquisitiefase van het afstudeertraject, hebben wij contact gehad met dhr. Richard 
Griffioen.  Richard Griffioen is de oprichter van Stichting Sam. Stichting SAM verzorgt een 
dolfijntherapie-programma in samenwerking met het Dolfinarium te Harderwijk. De 
doelgroepen zijn kinderen met het downsyndroom, autistische stoornissen en 
aanverwante syndromen, mogelijk in combinatie met spraak- en taal stoornissen. De 
dolfijntherapie is een aangepaste vorm van gedragstherapie waarbij de dolfijn zowel 
coach als beloning is (Stichting Sam, 2014). Richard doet wetenschappelijk onderzoek 
naar de effecten van Animal Assisted Interventions bij kinderen met het downsyndroom 
en kinderen met autisme en is promovendus bij de Open universiteit, leerstoel 
Antrozoölogie. Mede hierdoor zal Richard Griffioen tijdens ons afstudeertraject fungeren 
als opdrachtgever vanuit de Open Universiteit, afdeling Antrozoölogie.   
De Open Universiteit stelt een bijzondere leerstoel Antrozoölogie in de relatie mens-dier 
studies. Steeds vaker worden in de gezondheidszorg dierondersteunde interventies 
toegepast, maar er is nog weinig onderzoek naar gedaan. In Nederland is er nog geen 
universitaire scholing op dit gebied. Deze bijzondere leerstoel is de eerste in Europa die 
gericht is op gedragswetenschappelijk onderzoek naar en onderwijs over de bijdrage van 
dieren aan welzijn en zorg van mensen. 
De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door de stichting Animal Assisted Interventions in 
Zorg, Onderzoek en Onderwijs (AAIZOO) en is gehuisvest in de faculteit Psychologie. Dr. 
Marie-José Enders-Slegers is per 1 juni 2013 benoemd tot de eerste hoogleraar 
Antrozoölogie (AAIZOO, z.d.). Richard is sinds november 2014 toegetreden tot het 
bestuur van AAIZOO.  
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Zijn missie binnen het gebied van Animal Assisted Interventions is het werken aan 
implementatie van dieren in de zorg met name voor kinderen met autisme, kinderen met 
downsyndroom en kinderen met aanverwante ontwikkelingsproblemen (AAIZOO, 2015). 
 
Stephanie van der Steen fungeert als ondersteuner van onze opdrachtgever. Ze heeft in 
het verleden voor de Open Universiteit gewerkt en is zodoende in contact gekomen met 
Richard Griffioen. Nu werkt ze vanuit de Universiteit Groningen, afdeling  
Orthopedagogiek maar vormt nog steeds een team met Richard Griffioen vanwege haar 
persoonlijke interesse in het onderwerp mens-dier relaties. 

1.2 De context 
De stichting AAIZOO (die zich bezighoudt met het ontwikkelen, onderzoeken, stimuleren 
en bekend maken van deskundige toepassingen op het gebied van dierondersteunde 
zorg, activiteiten en onderwijs in Nederland) heeft gesignaleerd, dat in Nederland de 
afgelopen tien jaar therapie, coaching en training waarbij dieren als interventie worden 
ingebracht explosief in ontwikkeling is (Geerling, 2011, p. 4). De toename betreft vooral 
paarden. Steeds meer personen en instanties passen paardondersteunde interventies 
toe. Deze paardondersteunde interventies vinden plaats op verschillende wijze, vanuit 
verschillende disciplines (rijden, mennen, werken vanaf de grond met het paard, 
paardenverzorging etc.), vanuit verschillende achtergronden (maneges, 
coachingspraktijken, zorgboerderijen etc.) en bij verschillende doelgroepen.  
Eenduidigheid, eenvormigheid, standaarden en kwaliteitseisen rondom dierondersteunde 
interventies zijn niet vastgelegd in Nederland. Dit geeft onduidelijkheid naar publiek,  
zorgverleners, zorgafnemers en overheid (Geerling, 2011, p. 4). 

1.3 De probleemstelling: de context nader bekeken 
Als de context nader bekeken wordt valt op dat de problemen binnen deze context vooral 
problemen zijn binnen het mesoniveau. Hier stopt het echter niet, de problemen op 
mesoniveau hebben gevolgen voor zowel het microniveau als het macroniveau. Vanuit 
deze visie is ervoor gekozen om eerst het probleem op mesoniveau te beschrijven. 
 
Probleemstelling op mesoniveau:  
De definiëring 
Binnen de sector heerst geen eenduidige terminologie. Twee aanbieders van equitherapie 
kunnen een volkomen andere werkwijze, visie, achtergrond en professionaliteit hebben 
(Nelstein, 2009, p. 18). Hierdoor worden verschillende begrippen voor dezelfde 
activiteiten gebruikt maar ook dezelfde begrippen voor verschillende activiteiten. In de 
praktijk wordt gesproken van therapie, training, coaching en begeleiding (Enders-
Slegers, 2011, p. 25).  
 
De aanbieders 
Het feit dat iedereen zich (equi)therapeut mag noemen en dat de benaming geen 
beschermde titel impliceert, vormt een gevaar binnen de sector (Nelstein, 2009, p. 18).  
Er is weinig duidelijkheid over de vraag waaraan een aanbieder van paardondersteunde 
interventies dient te voldoen. Binnen de paardondersteunde interventies wordt het 
werken met mensen en paarden gecombineerd.   
Thiel (2012) geeft aan dat alleen aanbieders met een opleiding met betrekking tot de 
mens, het paard en de combinatie voldoende professioneel zijn om paardondersteunde 
therapie aan te kunnen bieden (p. 31). 
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Geerling (2011) geeft eerder echter aan dat het ontbreken van een hippisch diploma 
niets zegt over de kwaliteit of veiligheid hoewel dit wel een mogelijke risicofactor zou 
kunnen vormen (p. 45).  
 
Methodieken 
Binnen deze sector heerst geen eenduidigheid in de methodiek. Dit kan komen doordat 
er veel aspecten tegelijk komen kijken bij de inzet van paarden. 
De wijze waarop het paard ingezet wordt kan sterk verschillen, dit kan gaan van de 
dagelijkse verzorging, het grondwerk met een paard tot aan activiteiten op de rug van 
het paard (Brandt, 2013, pp. 30-31).  
 
Daarnaast is ook de inzet van een specifieke methode een groot aandachtspunt. Er zijn 
aanbieders die aangeven alleen te werken met hetgeen het paard hen aangeeft tot aan 
aanbieders die een vooraf gestructureerde methode gebruiken. Hier tussenin bevindt zich 
een waaier aan mogelijkheden; dit omdat ook de opleidingsachtergrond van de 
aanbieders sterk uiteenloopt.  
Ook de wijze waarop het traject eruit ziet is sterk verschillend. Dit kan gaan om de 
opbouw van een sessie, het aantal sessies dat nodig wordt geacht om het gewenste doel 
te bereiken en de duur van een sessie (Hofman, 2013, p. 10).   
Tot slot is ook de opleiding van de paarden een punt van aandacht. Alleen al de discussie 
of een paard getraind dient te zijn om ingezet te kunnen worden in een interventie geeft 
de grote verscheidenheid aan. Vervolgens is de inhoudelijke training van de paarden ook 
verschillend, enkele voorbeelden zijn de Natural Horsemanship, methodes waarvan er al 
vele bestaan, de klassieke africhting, het voltigeren, enzovoorts. 
 
De kwaliteit 
In Nederland is er geen overkoepelende organisatie die de kwaliteit van de 
paardondersteunde interventie waarborgt. Er is niemand die de kwaliteit van de 
interventie bepaalt en niemand die bepaalt aan welke (opleiding) eisen aanbieders van 
paardondersteunde interventies moeten voldoen. 
Er is nog geen theoretisch kader ontworpen met daarin gestandaardiseerde terminologie 
en richtlijnen (zie deelvraag 5). Om de inzet van paarden te waarborgen zijn er wel al in 
binnen- en buitenland een aantal organisaties die zich hiermee bezighouden, in bijlage 1 
staat een overzicht met daarin de belangrijkste en bekendste organisaties op dit gebied. 
Kortom deze paardondersteunde interventies vinden plaats op verschillende wijzen, 
vanuit verschillende disciplines (rijden, mennen, werken vanaf de grond met het paard, 
paardenverzorging etc.), vanuit verschillende achtergronden (maneges, 
coachingspraktijken, zorgboerderijen etc.) en bij verschillende doelgroepen. 
Eenduidigheid, eenvormigheid, standaarden en kwaliteitseisen rondom 
paardondersteunde interventies zijn niet vastgelegd in Nederland.  Dit heeft gevolgen 
voor zowel het microniveau als het macroniveau.  
 
Probleemstelling microniveau 
Doordat er geen eenduidige definiëring is, weet de cliënt niet wat hij kan verwachten van 
zijn therapeut, coach en instructeur. Iets kan als therapie bestempeld worden terwijl dat 
niet aangeboden wordt en niet onderbouwd kan worden.  Het gevolg hiervan is dat zowel 
de veiligheid van de cliënt als de veiligheid van het paard niet gewaarborgd kan worden.  
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In het werkveld van paardondersteunde interventies wordt door de aanbieders 
vastgesteld  dat  er  “iets”  werkt  in  deze  interventies.  Wat  dit  “  iets”  nu  daadwerkelijk  
inhoud, wordt verschillend gedacht.  
Aanbieders verklaren  dit  ‘iets’  aan de hand van verschillende effecten die zij zien 
optreden bij hun cliënten. Zij kunnen alleen geen wetenschappelijk gefundeerde 
onderbouwing geven voor deze effecten.  
Dus in het belang van de cliënt is het noodzakelijk dat er meer (wetenschappelijk) 
onderzoek wordt gedaan naar de effecten van paardondersteunde interventies  met het 
positieve gevolg dat interventies voor een breder publiek toegankelijker worden 
(Hofman, 2013, p. 10).  
 

Probleemstelling op macroniveau:  
Op het mesoniveau is er te zien dat er een grote diversiteit is binnen het werkveld 
paardondersteunde interventies. Deze diversiteit heeft  duidelijk weerslag op het 
macroniveau  en  zal  aan  de  hand  van  de  volgende  thema’s  worden  uitgelegd: 
 
Definiëring 
Doordat er onduidelijkheid is met betrekking tot de definiëring is het moeilijk voor 
financiers om te beoordelen waarvoor zij nu eigenlijk zullen gaan betalen. Het is voor de 
verzekeraar of therapie nu echt therapie is of eerder hulpverlening, want hulpverlening 
wordt nooit vergoed vanuit de verzekering (persoonlijke communicatie Zorgkantoor 
Nederland, 2015).  
 
Aanbieders 
Er zijn geen geaccrediteerde opleidingen tot Equitherapeut of Equine Assisted Therapist 
in Nederland. Wel is er een geaccrediteerde coachopleiding die echter geen HBO 
achtergrond vraagt (Keulseweg, 2009). De opleidingsachtergrond is daardoor divers en 
er is maar moeilijk na te gaan of aanbieders voldoende opgeleid zijn om de interventies 
te kunnen begeleiden. Dit wordt eens te meer problematisch doordat zorgverzekeringen 
zoals VGZ wel een relevante Hbo-opleiding eisen binnen het psychosociale domein (VGZ, 
2015, p. 7).  
 
Methodieken 
Er is geen eenduidigheid in methodiek. Iedere aanbieder maakt gebruik van zijn eigen 
kennis, kunde, ervaring en visie. Hierdoor is het voor de financier weinig inzichtelijk 
waarvoor zij betalen en welk effect deze interventie heeft op hun cliënten. Er is nog maar 
weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van paardondersteunde interventies en 
door het gebrek aan vergelijkend onderzoek zijn er weinig good-practices in dit werkveld. 
Dit is ook de reden geweest waarom de therapie met dieren per 1 januari 2011 uit de 
vergoedingenlijst is geschrapt door het toenmalige college van zorgverzekeraars 
(BNdestem, 2011).  
 
Kwaliteit 
Financiers bepalen de kwaliteitseisen waaraan therapie of begeleiding dient te voldoen 
niet geheel zelf. Het zijn beroepsverenigingen en koepelorganisaties die de kwaliteit 
waarborgen.  
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Doordat er geen kwaliteitseisen zijn opgesteld en er geen koepelorganisatie is die deze 
kwaliteit waarborgt is het voor financiers niet inzichtelijk aan welke kwaliteitseisen 
paardondersteunde interventies voldoen en is het voor hen niet mogelijk te selecteren 
welke aanbieders al dan niet in aanmerking zouden kunnen komen.  
 
Wanneer het gaat om interventies met paarden waarbij kinderen langere tijd 
gebruikmaken van het aanbod paardondersteunde interventies gaat het om een 
financiering vanuit de gemeente. Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk 
geworden voor de ondersteuning en begeleiding van hun burgers (Rijksoverheid, z.d.). 
Ook voor gemeenten is het belangrijk te weten wat de zorg die zij inkopen inhoudt en 
welke zorg het beste werkt voor haar burgers. Ook voor gemeenten is eenduidigheid in 
terminologie, duidelijkheid in opleiding, inzicht in methodieken en kwaliteit daarom heel 
belangrijk  
 
Het is voor de gemeenten te tijdrovend om met elke kleine zorgaanbieder aan tafel te 
gaan zitten. Het ontbreken van grote verenigingen of coöperaties speelt daarom een 
grote rol in het ontbreken van vergoeding vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
en de Jeugdwet (Rutgers, 2014, p. 11). 

 
Conclusie 
Willen paardondersteunde interventies in Nederland van de grond komen, dan dient de 
sector op micro-, meso- en macroniveau geprofessionaliseerd te worden. Daarbij is de 
opdrachtgever voor dit onderzoek speciaal geïnteresseerd in het mesoniveau -  de 
methodiek (handelen, keuzes, overwegingen) die aanbieders hanteren. 
 
Vanuit deze conclusie is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

 
Welke keuzes maken aanbieders van paardondersteunde interventies en welke 
argumenten worden aangevoerd om tot een match te komen tussen een kind met 
het syndroom van Down of een ASS in de leeftijdscategorie 7 t/m 14 jaar en een 
paard binnen het werkveld paardondersteunde interventies? 
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1.4 De leeswijzer 
Dit onderzoek richt zich op de verschillende visies en overwegingen van aanbieders van 
paardondersteunde interventies met betrekking tot het maken van een match tussen het 
karakter en de hulpvraag van een cliënt met het downsyndroom of met een ASS en het 
paard. 
Met dit verslag hopen de onderzoekers zicht te geven op hoe het onderzoeksproces is 
verlopen en welke resultaten uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Tot slot zullen 
conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gegeven.  
 
Inhoud  
Dit verslag begint met een samenvatting van het onderzoek; hierin wordt het gehele 
onderzoeksverslag in het kort weergegeven.  
 
Hoofdstuk 2 beschrijft  de koppeling tussen het onderzoek, de generieke competenties   
Social Work en de profiel specifieke competenties.  
 
Hoofdstuk 3 gaat in op de literatuurverkenning, om duidelijkheid te bieden welke 
begrippen (micro – meso- macro) nauw samenhangen met de probleemstelling. 
 
Hoofdstuk 4 beschrijft de doelstelling, hoofdvraag en deelvragen en de methodische 
onderbouwing hiervan. 
 
Hoofdstuk 5 geeft de onderzoeksopzet weer. 
 
Hoofdstuk 6 geeft weer op welke wijze er data verzamelt en geanalyseerd is. 
 
Hoofdstuk 7 geeft de conclusie van de deelvragen en hoofdvraag weer. 
 
Hoofdstuk 8 geeft de aanbeveling t.a.v. de opdrachtgever weer. 
 
Hoofdstuk 9 staat in het teken van discussie en evaluatie. 
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2. SOCIAL WORK GERICHT   
 
In dit hoofdstuk wordt de koppeling tussen het onderzoek, de generieke Social Work 
competenties en profielcompetenties beschreven. 
  

2.1 Relevantie Social Work  
Binnen de opleiding Social Work aan de Zuyd Hogeschool worden de competenties 
gehanteerd zoals deze beschreven zijn door de profilering sociaal-agogische opleidingen 
in  het  boek  “Vele  takken,  één  stam”.  De  competenties zijn hierbij onderverdeeld in een 
zestal clusters aan de hand waarvan hieronder de relevantie van dit onderzoek voor de 
Social Worker beschreven zal worden.  
 
Cluster 1 Verkennen, Definiëren en Analyseren 
Het eerste cluster omvat de vaardigheid van de Social Worker om  verschillende sociale 
dimensies waarin individu, groep en samenleving betrokken zijn, te verkennen, 
analyseren en definiëren (Sectorraad Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs, 2008, p. 25). 
Dit onderzoek vormt een verkenning op de verschillende overwegingen die aanbieders 
van paardondersteunde interventie maken bij het maken van een match tussen een 
paard en een cliënt, en een analyse van deze gegevens aan de hand van relevante 
theorieën.  
 
Cluster 2 Sociaal agogisch handelen in engere zin 
Het tweede cluster gaat over het methodisch handelen en het verantwoorden van dit 
handelen binnen een sociaal-agogisch context (Sectorraad Hoger Sociaal Agogisch 
Onderwijs, 2008, p. 26). In het onderzoek wordt er gekeken naar het methodisch 
inzetten van paarden in een hulpverleningscontext en wordt er gevraagd naar de 
verantwoording van dit methodisch handelen.  
 
Cluster 3 Werken vanuit en bedrijf of organisatie 
Het derde cluster omvat de vaardigheid van de Social Worker om vanuit een 
organisatorisch context te functioneren (Sectorraad Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs, 
2008, p. 27). Dit onderzoek en de oorsprong van de opdracht vragen inzicht in het veld 
waarin de aanbieders van paardondersteunde interventies opereren wanneer het gaat on 
onderlinge samenwerking, beroepsverenigingen en professionalisering. Het is belangrijk 
te begrijpen wat er op macroniveau gebeurt met betrekking tot het beroepenveld 
paardondersteunde interventies wanneer het gaat om geldstromen en accreditatie van 
opleidingen binnen dit beroepenveld. 
 
Cluster 4 de persoon als professioneel instrument  
Binnen het vierde cluster wordt er aangegeven dat een sociaal-agoog in staat is een 
aantal persoonsgebonden vermogens professioneel in te zetten om afstand en nabijheid, 
presentie en interventie gecombineerd kunnen worden (Sectorraad Hoger Sociaal 
Agogisch Onderwijs, 2008, p. 28). 
Hoewel de hoofdnoot van het onderzoek zich bevindt op het gebied van methode mag er 
niet vergeten worden dat de relatie tussen professional en cliënt een grote rol speelt als 
werkende factor binnen een hulpverleningscontext (De Vries, 2007, p. 72). Deze factor 
wordt in kaart gebracht en zal worden meegenomen in de analyse van het onderzoek. 
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Cluster 5 Onderzoek ontwikkelen 
Cluster vijf omvat de vaardigheid van de Social Worker om praktijkgericht onderzoek te 
verrichten ten behoeve van planontwikkeling en beroepsontwikkeling (Sectorraad Hoger 
Sociaal Agogisch Onderwijs, 2008, p. 30). Er wordt aan de respondenten gevraagd te 
omschrijven welke keuzes zij maken en op basis waarvan zij deze keuzes maken 
waardoor er een mate aan reflectie gevraagd wordt van de aanbieders van 
paardondersteunde interventies. Omdat veiligheid een grote rol speelt bij het inzetten 
van paarden binnen de interventies wordt ook het normatief-ethische kader belicht.  
Daarnaast zijn de auteurs van het onderzoek vierdejaars studenten Social Work die aan 
de hand van dit onderzoek bewijzen dat zij in staat zijn praktijkgericht onderzoek uit te 
voeren.  
 
Cluster 6 Leren 
Het zesde cluster omvat het levenslang leren en onderhouden van beroepscompetenties 
van de Social Worker (Sectorraad  Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs, 2008, p. 31). 
Doordat dit onderzoek explorerend van aard is wordt er met grote nieuwsgierigheid 
gekeken naar de wijze waarop iedere individuele aanbieder van paardondersteunde 
interventies vorm geeft aan zijn of haar product. De eigen beroepsidentiteit krijgt 
hierdoor aandacht en geeft ruimte aan de lezer om een eigen visie te ontwikkelen. Voor 
de auteurs vormt dit onderzoek een nieuwe stap in de ontwikkeling van hun eigen 
beroepsidentiteit omdat zij via dit onderzoek weer een stap dichter bij hun doel komen.  
  

2.2 Relevantie uitstroomprofiel SP 
Vanuit het uitstroomprofiel Sociaal Pedagoog wordt er gewerkt vanuit 15 specifieke 
competenties. Deze competenties zijn beschreven door het landelijk opleidingsoverleg in 
het  boekje  “de  creatieve  professional,  met  afstand  het  meest  nabij”.  De  15  competenties  
zijn onderverdeeld in 3 segmenten in de vorm van het micro-, meso-, en het 
macroniveau. Aan de hand van deze segmenten zal de relevantie van het onderzoek voor 
het uitstroomprofiel Sociaal Pedagoog uiteengezet worden.  
 
Segment  1  De  competenties  van  de  SPH’er  in  de  hulpverlening  aan en ten behoeve van 
cliënten: het microniveau (Landelijk Opleidingsoverleg SPH, 2009, p. 24). 
Hetgene dat de Sociaal Pedagogische Hulpverlener scheidt van de Social Worker is het 
gebruik van creatief-agogische en daarmee non-verbale middelen ten behoeve van het 
versterken van de cliënt. Het inzetten van paarden binnen een interventie is bij uitstek 
non-verbaal en creatief-agogisch. De verschijning van het paard oefent grote 
aantrekkingskracht uit op de mens. Het is groot, zacht en krachtig tegelijkertijd. Hierdoor 
wordt een appél gedaan op de creatieve en expressieve vermogen van de cliënt.  
Hierdoor passen paardondersteunde interventies goed binnen de sociaal pedagogische 
context.  
 
Segment 2 De competenties van  de  SPH’er  met  betrekking  tot  het  werken  binnen  en  
vanuit een zorginstelling of hulpverleningsorganisatie: het mesoniveau (Landelijk 
Opleidingsoverleg SPH, 2009, p. 24). 
Op mesoniveau is het innoveren van de bestaande hulpverlening een belangrijk 
onderdeel. Paardondersteunde interventies zijn sterk innovatief, alleen al de explosieve 
groei in de laatste jaren is hiervan een bewijs. 
 



De kracht van de match tussen cliënt en paard 17 

 

Het ontwikkelen van inzicht op het gebied van het werkveld paardondersteunde 
interventies is een belangrijk onderdeel als voorbereiding op dit onderzoek om zo ook de 
herkomst van het onderzoek alsook de relevantie  aan te kunnen tonen.  
 
Segment  3  De  competentie  van  de  SPH’er  met  betrekking  tot  het  werken  aan  
professionalisering: het meso en macroniveau (Landelijk Opleidingsoverleg SPH, 2009, p. 
24). 
Om de effectiviteit van paardondersteunde interventies aan te tonen is het van belang 
om eenduidigheid te krijgen in de terminologie evenals eenduidigheid in het 
(therapie)traject.  Om dit te bereiken is professionalisering van het werkveld en 
(wetenschappelijk)onderzoek nodig zodat het op den duur gefinancierd kan worden door 
zorgverzekeraars.   
Een kwalitatief onderzoek omtrent de overwegingen van aanbieders van paard 
ondersteunde interventies in het maken van een match tussen cliënt en paard zou hier 
een bijdrage aan kunnen leveren. 
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3. HET THEORETISCH KADER 
 
In dit hoofdstuk wordt de achtergrondinformatie voor dit onderzoek gegeven in de vorm 
van het theoretische kader. Deze informatie is nodig om de resultaten, conclusies en 
aanbevelingen meer begrijpelijk te maken. 
 

3.1 Definiëring paardondersteunde interventies 
 
Animal Assisted Interventions (AAI): 
Binnen de Animal Assisted Interventions gaat het om alle activiteiten en werkzaamheden 
binnen de zorg, in onderzoek en in het onderwijs waarbij dieren een ondersteunende of 
assisterende rol hebben (AAIZOO, z.d.). 
 
Binnen de AAI kan er gewerkt worden met verschillende soorten dieren. Wanneer er 
gewerkt wordt met paarden wordt er gesproken van Equine Assisted Interventions (EAI) 
ofwel paardondersteunde interventies. Onder de EAI vallen nog een drietal vormen, 
namelijk: Equine Assisted Therapy, Equine Assisted Activities en Equine Assisted 
Education. 

 
Equine Assisted Therapy (EAT): 
Onder Equine Assisted Therapy (EAT) vallen verschillende therapeutische behandelingen 
waarbij het paard een assisterende functie heeft. Hoewel de werkvorm of methodiek 
sterk kan verschillen, zijn er ook overeenkomsten in de verschillende behandelingen. Zo 
wordt er steeds tenminste een doelstelling opgesteld en een plan van aanpak. Verder 
worden de doelstelling en de effecten van de therapie geëvalueerd ten behoeve van het 
proces. De therapeut dient een opleiding gevolgd te hebben binnen de therapievorm die 
hij of zij aanbiedt. 
Equine Assisted Therapy is ook bekend onder de namen equitherapie, therapie met 
paarden, paardentherapie, Equine Facilitated Therapy en Equine Mediated Therapy 
(Barten & de Boer, 2013, p. 20). 
 
De overige twee vormen worden niet verder uitgelegd in deze paragraaf omdat de 
nadruk binnen het onderzoek ligt op EAI en EAT. De overige twee vormen zijn te vinden 
in bijlage 2. 
  

Equine Assisted Interventions 

Equine 
Assisted 
Therapy 

Equine 
Assisted 
Activities 

Equine 
Assisted 

Education 
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3.1.1 Gehanteerde term binnen het onderzoek 
In dit onderzoek is ervoor gekozen om alleen te spreken over de term 
paardondersteunde interventies omdat deze term ruimte geeft voor de verschillende 
opleidingen, visies en werkwijzen van de verschillende aanbieders van 
paardondersteunde interventies binnen dit onderzoek. 

3.2 Definiëring term match binnen het onderzoek 
Om aan te geven wat binnen dit onderzoek bedoelt wordt met de term match, wordt 
hiervan een beschrijving geven: 

 
Een koppeling tussen de cliënt en het paard. 

 
Op basis waarvan deze koppeling tot stand komt en welke aspecten zorgen voor een 
goede match worden in dit onderzoek geëxploreerd.  

3.3  De meerwaarde van het paard 
De meerwaarde om paarden in te zetten in een bepaalde hulpverleningscontext is 
gelegen in het aantal generieke eigenschappen van een dier ( zie deelvraag 4): 
 
De reactie van een paard is vrij van oordelen: het is zoals het is, niet meer en niet 
minder. Het effect daarvan is dat mensen hun boodschap makkelijker ontvangen. Je 
hoeft namelijk niet op je hoede te zijn  voor  steken  onder  water,  dubbele  agenda’s  of  
verhulde boodschappen (Kroesen, 2014, pp. 25-26). 
 
Het paard is eerlijk:  hij kan niet liegen en doet evenmin aan sociaal wenselijk gedrag 
(Kroesen, 2014, pp. 25-26).  
 
Een paard is in het hier en nu: als prooidier hebben ze ervaren dat hun kans om te 
overleven groter wordt als ze zich bezighouden met wat zich op dat moment in hun eigen 
omgeving aandient (Kroesen, 2014, pp. 25-26). 
 
Een paard is heel sensitief: het is voor een prooidier van levensbelang om in zeer korte 
tijd in te schatten met wie het te maken heeft en wat de intenties van de ander zijn. 
Door zijn gedrag hierop af te stemmen blijft het paard veilig (Kroesen, 2014, pp. 25-26). 
 
Het paard is een kuddedier: De functie van de kudde is het bieden van veiligheid; de 
kans op overleven wordt vergroot in de nabijheid van soortgenoten. Voor een kuddedier 
is de toegang tot sociaal contact van levensbelang; het beïnvloedt welbevinden en 
gezondheid. 
Hoewel het bij mensen veel minder direct tot levensgevaarlijke situaties leidt dan bij     
paarden, is het ook voor mensen belangrijk om erbij te mogen horen, om geaccepteerd 
te worden door soortgenoten (Kroesen, 2014, p. 27).  
 
Daarnaast oefent het paard op veel mensen een grote aantrekkingskracht uit, waardoor 
ze sterker gemotiveerd kunnen zijn om een ontwikkelingsproces aan te gaan. Buiten 
deze aantrekkingskracht, spreekt het paard de mens in zijn geheel aan. Zodra mensen 
zich openstellen voor het paard en zij met elkaar interacteren, worden alle zintuigen 
aangesproken (Thiel, 2012, pp. 36-37). 
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Buiten de karakteristieke  eigenschappen en uiterlijke kenmerken speelt ook de 
driedimensionale beweging van het paard een rol namelijk dat de beweging stimuleert en 
ontspant (Thiel, 2012, pp. 28-29). 
 
3.4 Autisme spectrum stoornis ( ASS) 
Onder de noemer ASS vallen verschillende stoornissen, bijvoorbeeld Klassiek Autisme, 
het syndroom van Asperger, en PDD-NOS (pervasieve ontwikkelingsstoornis niet nader 
gespecificeerd), MCDD en Stoornis van Rett. 
ASS is een stoornis in de hersenen, die het kind al vanaf de geboorte heeft en openbaart 
zich in de eerste 30 levensmaanden van een kind wat tot uiting komt in de psychosociale 
ontwikkeling van het kind (De Bruin, 2004, p. 13).  
Waarnemen doet iedereen via de ogen, oren, neus, mond en huid. Deze informatie gaat 
naar de hersenen. Daar wordt de informatie verwerkt en vervolgens reageer je daar op.  
Mensen met autisme nemen op een andere, gefragmenteerde wijze waar. Dat komt 
doordat bij hen de waarnemingen van de zintuigen als losse puzzelstukjes in de hersen 
binnenkomen. De samenhang is hierdoor zoek, het is een puzzel. Een autist moet eerst 
de losse stukjes in elkaar zetten voor hij de waarneming als een geheel kan zien en er 
betekenis aan kan geven (De Bruin, 2004, p. 16). 
Wanneer de zintuigen veel informatie tegelijkertijd te verwerken krijgen, komen de 
puzzelstukjes op een hoop. Het verwerken van indrukken kost dus veel meer tijd. Op het 
moment dat het kind niet meer in staat is de vele indrukken te verwerken zie je dat het 
opeens  “ontploft”. 
Ook kan het gebeuren dat een autist de puzzel verkeerd in elkaar zet. Hierdoor heeft een 
kind een beeld van een gebeurtenis dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Omdat 
het puzzelen onbewust gebeurt, kun je hem niet aanspreken op zijn foute denkbeeld. Dit 
is zijn beperking als gevolg van zijn gefragmenteerde waarneming (De Bruin, 2004, p. 
17).  
Doordat een kind de wereld anders waarneemt, denkt het ook anders. Er zijn drie 
cognitieve theorieën over het denken. Een kind met autisme heeft grote moeite met deze 
theorieën. 
x Centrale Coherentie (CC): het kind kan beperkt de samenhang zien tussen losse 

elementen die hij waarneemt en kan daardoor het grote geheel niet overzien. 
x Executieve Functies (EF): het kind heeft moeite om taken te plannen, te organiseren 

en uit te voeren. Het kind is hierin weinig schakelvaardig en flexibel. 
x Theorie of Mind (TOM): het kind heeft nauwelijks het vermogen de binnenkant van 

zichzelf en van de ander te herkennen. Het kind kan dit hierdoor ook niet verwoorden 
en er niet naar handelen.  
 

Gevolg: 
x CC: de wereld is een chaos, gaat op zoek naar structuur en routines. 
x EF: nieuwe vaardigheden aanleren gaat moeizaam. Het kind weetniet wat het en hoe 

het iets moet doen, waar het gebeurt, wanneer en met wie. 
x TOM: het kind kan alleen vanuit zichzelf denken, vriendschappen sluiten verloopt 

moeizaam, contact met dit kind mist wederkerigheid (De Bruin, 2004, p. 29). 
 
Er zijn veel verschillende stoornissen binnen het autistische spectrum en elk kind met 
autisme is uniek. Dit brengt met zich mee dat het belangrijk kan zijn om de hulpvraag en 
het functioneren van het kind goed in kaart te brengen om ervoor te zorgen dat er op die 
manier een goede match gevonden kan worden tussen het kind en het paard (zie 
deelvraag 1). 
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3.5 Syndroom van Down  
Bij het downsyndroom is er sprake van een mutatie in het 21ste chromosoom. Het 
downsyndroom is dus een aangeboren afwijking. In Nederland worden jaarlijks circa 300 
kinderen geboren met het downsyndroom. (Graaf & Borstlap, 2009, p. 6). Er is in de 
literatuur al veel bekend over het downsyndroom. Literatuur over het downsyndroom 
gecombineerd met paardondersteunde interventies is in veel mindere mate beschikbaar.  
 
Er is vaak sprake van lichamelijke problemen, bij ongeveer de helft van de kinderen is er 
sprake van hartproblemen en bij 60 tot 70 procent van de mensen met het 
downsyndroom is er sprake van een obstructief apneusyndroom. Het is te allen tijden 
belangrijk om hier rekening mee te houden in elke vorm van begeleiding. Deze 
lichamelijke problemen kunnen namelijk ook gedragsproblemen tot gevolg hebben. Zo 
hebben mensen met het syndroom van Down relatief vaak  spier- en gewrichtsproblemen 
door te slappe gewrichtsbanden en spieren (Graaf & Borstlap, 2009, pp. 10-12). 
 
Er is meestal sprake van een cognitieve ontwikkelingsachterstand. 82% van de kinderen 
tussen 7 en 10 jaar oud heeft een lichte of matige verstandelijke beperking. In de leeftijd 
10 tot 14 is dit 78%. Het trainen van cognitieve vaardigheden heeft een gunstig effect op 
kinderen met het downsyndroom (Graaf & Borstlap, 2009, pp. 18-20). 
 
18-38% van de mensen met het downsyndroom heeft gedrags- of psychiatrische 
problemen. Het gaat hierbij vooral om ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), 
depressie, Oppositioneel Opstandige stoornis (OD) en Obsessief Compulsieve stoornis 
(OCD). Bij 20% van de kinderen tussen de 4 en 19 jaar oud met het downsyndroom is er 
sprake van een gedragsproblematiek in de vorm van spraakproblemen, dwarsheid, 
ongehoorzaamheid, concentratieproblemen en/of een sterke voorkeur om alleen te zijn 
(Graaf & Borstlap, 2009, p.15). Het aanpakken van deze gedragsproblemen, waarbij er 
ook rekening houden wordt met het lichamelijke functioneren en het cognitieve 
vermogen van kinderen met downsyndroom kan zeer waardevol zijn voor de verdere 
ontwikkeling van het kind (Graaf & Borstlap, 2009, p. 26).  
 
De hulpvraag van een kind tussen de 7 en 14 jaar kan heel divers en complex zijn 
doordat ieder kind met het downsyndroom anders is en doordat er  problemen kunnen 
zijn op veel verschillende terreinen. De manier waarop deze gegevens in kaart worden 
gebracht en de mogelijke eisen die er aan een paard gesteld zouden kunnen worden, 
lopen daardoor eveneens sterk uiteen (zie deelvraag 1). Er zouden mogelijk meer contra-
indicaties kunnen bestaan bij deze doelgroep dan bij andere doelgroepen zoals ASS. 
 

3.6 Wat maakt hulpverlening effectief 
Volgens de Vries  blijkt dat er een viertal factoren bijdragen aan het effect van 
hulpverlening.  
 
Therapeutische modellen en technieken 8-10% 
De therapeutische modellen en technieken geven structuur en focus aan de hulp. De 
methodieken bieden houvast omdat er beschreven wordt wat er gedaan kan worden en 
hoe men dat het best kan doen.  
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De hulpverleningsmethodieken zouden met name gericht moeten zijn op het versterken 
van andere factoren zoals het verbeteren van de relatie tussen cliënt en hulpverlener of 
het vergroten van de actieve deelname van de cliënt (zie deelvraag 2). Specifieke 
technieken en interventies werken alleen als de cliënt denkt dat ze werken en als de 
werkrelatie goed is (De Vries, 2007, p. 81). 
 
In het onderzoek wordt er aandacht besteed aan de werkwijze en de methodieken die de 
aanbieders van paardondersteunde interventies gebruiken (zie deelvragen 2, 6) 
waardoor een uitspraak gedaan kan worden in welke mate de methodiek bijdraagt aan 
de actieve deelname van de cliënt en het verbeteren van de relatie tussen cliënt, 
aanbieder en paard. 
Daarnaast zouden de verschillende methodieken steeds andere vaardigheden van een 
paard kunnen vragen waardoor dit ook invloed zou kunnen hebben op de relatie tussen 
de cliënt en het paard (zie deelvraag 3). 
 
Therapeut factoren 9-20%  
Als therapeut dien je over een aantal generieke competenties te beschikken die maken 
dat de hulp meer effect heeft. Hierbij kan gedacht worden aan een niet oordelende 
houding, betrokken, warm en persoonlijk, flexibel en deskundig omgaan met de 
veranderende situatie van de cliënt, geloven in wat je doet (De Vries, 2007, p. 75). 
 
Wanneer het paard als co-therapeut ingezet wordt kan er daarom de vraag gesteld 
worden of een paard ook aan een aantal generieke competenties dient te voldoen. 
Kintaert  geeft aan dat een paard getraind en controleerbaar dient te zijn alvorens het 
ingezet kan worden in een therapeutische context (Kintaert, 2013, p.43). 
 
Therapeutische relatie 20-33% 
Een goede therapeutische relatie bestaat uit het accepteren van elkaar, 
overeenstemming over de doelen, gezamenlijk bepalen van de taken en communicatief 
afgestemd zijn op elkaar. Cliënten maken geen onderscheid tussen de therapeutische 
relatie en de therapeut factoren. Naarmate de cliënt de therapeut als betrokken, open, 
betrouwbaar en kundig zal zien, zal de relatie groeien (De Vries, 2007, p. 71).  
 
Clientfactoren 40-87% 
Actieve deelname van de cliënt is essentieel voor het effect van de hulpverlening. Hierbij 
kan gedacht worden aan de intrinsieke en extrinsieke motivatie die de cliënt ervaart. De 
hulpverlener moet ervoor zorgen dat de cliënt zo effectief mogelijk gebruik kan maken 
van de hulpverlening (De Vries, 2007, p. 64).  
 
Kintaert geeft aan dat dieren mensen kunnen inspireren en motiveren om deel te nemen 
aan interventies waardoor er minder extrinsieke motivatie van de begeleider, therapeut 
of hulpverlener nodig is (Kintaert, 2013, p. 67). Zij geeft daarbij ook aan dat de attitude 
ten opzichte van het dier hierbij in sterke mate bepalend is (Kintaert, 2013, p. 59). 
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4. DE DOELSTELLING, HOOFDVRAAG  EN DEELVRAGEN 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welk doel met dit afstudeerwerkstuk bereikt gaat 
worden en welke hoofdvraag vanuit de probleemstelling en doelstelling is geformuleerd. 

4.1 Doelstelling onderzoek 
De doelstelling van dit onderzoek is: 
 
Het exploreren van de verschillende visies en overwegingen van aanbieders van 
paardondersteunde interventies met betrekking tot het maken van een match tussen de 
behoefte  en de hulpvraag van een cliënt met het downsyndroom of met een ASS en het 
paard. 
 
De resultaten van het  onderzoek zullen de opdrachtgever een kijk geven op de wijze 
waarop verschillende aanbieders van paardondersteunde interventies een match tussen 
cliënt en paard vormgeven. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan ten aanzien 
van de opdrachtgever, die een bijdrage leveren aan de professionalisering van het 
werkveld paardondersteunde interventies. 

4.2 Hoofdvraag onderzoek 
De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: 
 
Welke keuzes maken aanbieders van paardondersteunde interventies en welke 
argumenten voeren zij aan om tot een match te komen tussen een kind met Down/ASS 
in de leeftijdscategorie 7 t/m 14 jaar en een paard binnen het werkveld 
paardondersteunde interventies? 

4.3 Deelvragen onderzoek  
Aan de hand van bovenstaande hoofdvraag zijn de volgende deelvragen opgesteld: 
 
Deelvraag 1: Wat zijn de hulpvragen van kinderen met ASS of het syndroom van Down 
en welke invloed heeft de cliënt op de match tussen de cliënt en het paard? 
 
Deelvraag 2: Welke methodieken worden er gebruikt en welke invloed heeft de 
methodiek op de match tussen de cliënt en het paard? 
 
Deelvraag 3 : Welke werkvormen worden er gebruikt en welke invloed heeft de 
werkvorm op de match tussen het paard en de cliënt? 
 
Deelvraag 4 : Welke invloed hebben de eigenschappen van een paard op de match 
tussen de cliënt en het paard? 
 
Deelvraag 5: Wat is de professionele achtergrond van de aanbieder en welke invloed 
heeft de aanbieder op de match tussen de cliënt en het paard? 
 
Deelvraag 6: Op welke manier kan de Sociaal Pedagoog invulling geven aan de 
paardondersteunde interventies? 
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5. ONDERZOEKSOPZET  
 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet beschreven. Allereerst wordt het type 
onderzoek uitgelegd. Daarna de onderzoekseenheid en als laatste de betrouwbaarheid, 
en validiteit van het onderzoek.  

5.1 Type onderzoek 
Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek met een explorerend karakter (Baarda et al,  
p. 36). Binnen dit onderzoek worden verschillende visies, overweging en keuzes van 
verschillende aanbieders van paardondersteunde interventies geëxploreerd.  

5.2 Onderzoekspopulatie 
De onderzoekseenheid binnen dit onderzoek bestaat uit individuen die 
paardondersteunde interventies in Nederland aanbieden.  
De respondenten zijn aan de hand van de volgende criteria geselecteerd: 
1. Aanbieden van  paardondersteunde interventies in de vorm van therapie of 
hulpverlening met assistentie van een of meerdere paarden. 
2. Minimaal een Hbo-diploma in zorg/welzijnssector: psycholoog, maatschappelijk werk, 
sociaal pedagoog, orthopedagoog etc. 
3. Met (in ieder geval) als doelgroep kinderen tussen de 7-14 jaar oud met een ASS 
en/of downsyndroom. 
4. Het aanbieden van paardondersteunde interventies dient plaats te vinden in 
Nederland.   
 
Onderbouwing van de selectiecriteria: 
1. Er is specifiek gekozen voor respondenten die zelf therapie met paarden aanbieden 
omdat deze mensen midden in het veld staan en zelf ondervinden wat volgens hen wel 
en niet werkt. De respondenten kunnen op die manier alleen spreken uit eigen ervaring. 
Er is bewust gekozen om niet in gesprek te gaan met paardencoaches omdat het bij deze 
populatie erg moeilijk blijkt om respondenten te vinden die werken vanuit een 
professionele achtergrond. 
2. Om te zorgen voor voldoende professionaliteit en een duidelijke weerspiegeling van de 
Sociaal Pedagoog is ervoor gekozen aanbieders te benaderen die minimaal een HBO 
opleiding hebben gevolgd binnen het sociale domein. 
3. De respondenten in ieder geval werken met de doelgroep zoals omschreven in de 
probleemstelling waardoor er een duidelijke overeenkomst ontstaat tussen de 
respondenten. 
4. In verband met de praktische zaken is ervoor gekozen alleen respondenten te 
benaderen die in ieder geval werkzaam zijn in Nederland. Bij praktische zaken kan 
gedacht worden aan verschillen in taal, zorgstelsel, benaming, beleid en wetgeving die de 
betrouwbaarheid van het onderzoek zouden kunnen verminderen.  
 
In totaal zijn er 10 respondenten geïnterviewd, waarvan 
-5 respondenten die werken met de doelgroep kinderen met ASS en downsyndroom 
-5 respondenten die alleen werken met de doelgroep kinderen met ASS 
-0 respondenten die alleen werken met de doelgroep kinderen met downsyndroom 
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Het overgrote deel van de respondenten die geïnterviewd werden, werken ook nog met 
andere doelgroepen zoals kinderen met andere ontwikkelings- of gedragsproblematiek, 
maar ook met volwassenen en met bedrijven of organisaties.  
Omdat deze doelgroepen niet relevant zijn voor het onderzoek zijn deze doelgroepen niet 
betrokken bij het interview of de data-analyse. 
 
De respondenten beschikken allen over een website op basis waarvan nagegaan werd of 
de respondent voldeed aan bovenstaande criteria. Wanneer dit het geval was, werden de 
respondenten per mail of telefonisch benaderd met de vraag of zij mee wilden werken 
aan een kwalitatief onderzoek. 
Eventueel werden er tijdens dit eerste contact nog een aantal vragen gesteld om 
aanwezigheid van de criteria nogmaals te verifiëren. Alle respondenten hebben vrijwillig 
deelgenomen aan het interview.  
Middels een informed consent zijn er afspraken gemaakt over de verkregen gegevens uit 
de interviews. Vooraf werd vermeld dat de gegevens anoniem verwerkt zullen worden in 
het onderzoek en er werd vermeld dat de geluidsopnamen die gemaakt werden 
opgeslagen zouden worden binnen de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen, afdeling Orthopedagogiek. Iedere respondent heeft de 
informed consent gezien en getekend. Deze toestemmingsverklaring zal terug te vinden 
zijn in bijlage 4. 

5.3 Validiteit & betrouwbaarheid  
Om de validiteit van onze onderzoeksgegevens vast te stellen, wordt er gebruik gemaakt 
van data-triangulatie. Het gebruik van gestructureerde interviews in combinatie met een 
literatuurstudie (boeken, internet, databanken) zorgt ervoor dat er zo een realistisch 
mogelijk beeld van de praktijk wordt neergezet. 
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te garanderen is ervoor gekozen om de 
interviews op te nemen op een voice recorder. Hierdoor was het mogelijk dat beide 
onderzoekers  het materiaal onafhankelijk van elkaar konden beoordelen.  

5.4 Techniek data-triangulatie  
In  het  onderzoek  wordt  gebruik  gemaakt  van  de  techniek  “data–triangulatie”.  Data  – 
triangulatie houdt in dat er binnen een onderzoek, vanuit verschillende invalshoeken 
gegevens worden verzamelt. Hierdoor ontstaat er een vollediger beeld van de situatie 
(Baarda et al, 2013, p. 116).  Deze triangulatie draagt bij aan de geldigheid van het 
onderzoek.   
Dit hebben we gedaan vanuit twee invalshoeken:  
1. Primaire bronnen: het uitvoeren van gestructureerde interviews bij de respondenten  
2. Literatuurstudie (boeken, internet, databanken) 
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Bronnen:       
 
 

Primaire      Secundaire   

 
 

Gestructureerd   
interview 

          Boek            Internet Artikel 

Deelvraag 1 
 

      x       
 

          x               x x 

Deelvraag 2 
 

      x           x  x 

Deelvraag 3 
 

      x           x               x x 

Deelvraag 4 
 

      x           x               x x 

Deelvraag 5 
 

      x           x  x 

Deelvraag 6 
 

      x           x               x  

 
 

5.4.1 Het gestructureerde interview 
In een kwalitatief onderzoek zijn er verschillende mogelijkheden om een interview af te 
nemen.  Binnen dit onderzoek is gekozen voor een gestructureerd interview, waarbij een 
interview bestaat uit een aantal vaste vragen, die in dezelfde volgorde gesteld worden. 
Hierin is soms enige variatie mogelijk, in de zin van dat bepaalde vragen in eigen 
woorden gesteld zijn. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat bij iedere vraag maximaal 
één keer mag worden doorgevraagd. Het format van het interview zal te vinden zijn in 
bijlage 3. 
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6.  DATA-ANALYSE & RESULTATEN   
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de data vanuit de interviews met aanbieders van 
paardondersteunde interventies zijn geanalyseerd. Vervolgens zal de analyse per 
deelvraag worden weergeven en zal deze gekoppeld worden aan de literatuurstudie.   

6.1 Wijze van analyseren 
Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van een gestructureerd interview. Door 
dezelfde vragen te stellen in dezelfde volgorde heerst er een duidelijke structuur binnen 
het interview en binnen de antwoorden van het interview waarbij het duidelijk zichtbaar 
is wanneer er vragen niet gesteld zijn of wanneer respondenten vragen op een 
verschillende manier hebben beantwoord.  
 
Alle interviews werden met een voice-recorder opgenomen en op schrift samengevat. 
Vanuit deze samenvattingen is er in vivo gecodeerd (Baarda et al., 2013, p. 224). Per 
deelvraag is gekeken naar welke antwoorden uit het interview aansluiten bij de 
deelvraag.  De  deelvragen  vormen  de  kernthema’s,  die  ieder  voorzien  zijn  van  een  kleur.   
De kleur groen staat voor de cliënt, de kleur blauw voor de methode, geel voor de 
werkvorm, grijs voor het paard, oranje voor de professional en paars voor de sociaal 
pedagogische methodieken. Alle genoemde antwoorden met dezelfde kleur werden 
vervolgens bij elkaar gezet in een document (zie bijlage 5).  
 
Vervolgens is er per deelvraag axiaal gecodeerd. Antwoorden en termen (codes) die met 
elkaar te maken hadden werden bij elkaar gevoegd waardoor er labels ontstonden 
(Baarda et al, 2013, p. 230). Aan de hand van deze labels werd er per kernthema een 
keuze gemaakt over welke labels bijdroegen aan de beantwoording van de deelvraag en 
welke labels hier niet aan bijdroegen.  
Door heroverwegingen in het verloop van het proces is ervoor gekozen later nog één 
kernthema en twee labels toe te voegen: 
Het kernthema: de invloed van .. op de match.  
De twee labels: - Veelvoorkomende hulpvragen bij het syndroom van Down en ASS   
                        - De keuzebepaling voor het paard bij het syndroom van Down en ASS  
 
Door het gebruik van verschillende data-analyse methodes is er een grote brede analyse 
ontstaan over de gehele lengte van het gestructureerde interview waardoor ook 
voorbeelden en informatie die op het eerst gezicht geen antwoord gaven op de 
interviewvraag toch meegenomen konden worden in de analyse waardoor er een breder 
beeld kon ontstaan. 
 
De samenvattingen van de interviews en de bijhorende codering zijn te vinden in het 
bijgevoegde CD -ROM  “samenvattingen  interviews & codering”. 

 

6.2 Literatuurstudie vergelijken met praktijkonderzoek  
Voor dit onderzoek is naast praktijkonderzoek ook gebruik gemaakt van literatuurstudie. 
In hoofdstuk 7 wordt  de informatie verkregen uit literatuurstudie naast de resultaten 
van de interviews gelegd om te komen tot conclusies.   
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6.3 Resultaten per deelvraag  
Hieronder zijn de resultaten per deelvraag weergegeven. Deelvraag 1 zal bestaan uit 2 
gedeeltes, namelijk 1a en 1b. De reden hiervoor is dat er binnen dit onderzoek gewerkt 
wordt met 2 doelgroepen.  
 

Deelvraag 1 
Wat zijn de hulpvragen van kinderen met ASS of het syndroom van Down en welke 
invloed heeft de cliënt op de match tussen de cliënt en het paard? 
 

1a Autisme Spectrum Stoornis 

Welke informatie heeft de aanbieder nodig 
De respondenten geven aan informatie te willen op verschillende gebieden. Alle 
respondenten willen iets weten over de klachten of problemen van het kind in 
verschillende situaties. Vervolgens lopen de antwoorden sterk uiteen. Twee respondenten 
geven aan niets te willen weten en puur te werken met wat er in het hier en nu gebeurt. 
Zij doen dit door gebruik te maken van een of meer sessies met het paard.   
Informatie over de klachten of problemen worden het vaakst genoemd. Er wordt ook 
gevraagd naar systemische aspecten zoals de gezinssituatie, de beleving van de ouders, 
broertjes en zusjes. Aanwezige vaardigheden worden op sociaal- cognitief- motorisch en 
emotioneel vlak benoemd. Tot slot worden er ook medische gegevens gevraagd die een 
contra-indicatie zouden kunnen vormen. De bronnen die hierbij gebruikt worden zijn de 
ouders en het kind zelf, broertjes en zusjes, diagnoses en medische onderzoeken, 
diverse behandelingen bij andere professionals en informatie vanuit scholen. 
 
Veelvoorkomende hulpvragen bij een ASS 
Een aantal respondenten geeft aan dat er geen algemene veel voorkomende hulpvragen 
zijn bij ASS omdat het een brede groep is en alle kinderen met een ASS verschillend zijn. 
Negen respondenten hebben wel een aantal globale hulpvragen opgenoemd die zij vaker 
terug zien komen bij kinderen met ASS.  
Sociale vragen worden het vaakst  genoemd. Hierbij gaat het om algemene sociale 
vaardigheden zoals, leren contact maken,  leren afstemmen op iemand anders, leren 
omgaan met de omgeving of de emoties van anderen, rekening houden met de ander. 
Vervolgens worden er een aantal vragen benoemd  op psychologisch of psychosociaal 
vlak: het vertrouwen in zichzelf (2) en begrepen worden (2). Het zelfbeeld en het gevoel 
erbuiten te staan worden ook benoemd.  
Gedragsmatige vragen zoals het flexibel opstellen en gedragsproblemen op school of 
thuis worden naast vragen op het gebied van emotieregulatie gelegd zoals het omgaan 
met (faal)angst en agressie. Ontwikkelingsvragen die respondenten tegenkomen zijn het 
bevorderen van de eigen ontwikkeling, het creëren van een zinvolle vrije tijdsbesteding 
en het ontwikkelen van de creativiteit. Op fysiek vlak wordt het in contact komen met 
zichzelf benoemd (2). Daarnaast worden de sensorische prikkels, beweging en de balans 
& ritme genoemd.  
 
Keuze voor het paard bij deze doelgroep 
Op de vraag wie bepaald welk paard er ingezet zal worden tijdens een sessie antwoorden 
negen respondenten dat zij deze beslissing ( soms ook gedeeltelijk) zelf maken. 
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De redenen die hiervoor gegeven worden zijn kennis van de behoefte van het kind en 
diens hippische vaardigheden, kennis van het karakter, de gangen en het geslacht van 
het paard in combinatie met de hulpvraag van het kind en het waarborgen van de 
veiligheid. Tevens wordt er benoemd dat mensen het meest leren van hetgeen ze nog 
niet kennen en ze vanuit zichzelf steeds datgene kiezen dat ze wel kennen. 
Drie respondenten gaven aan dat (ook) het paard kiest, één van deze respondenten laat 
uitsluitend het paard kiezen. De redenen die hiervoor gegeven worden zijn dat het paard 
weet bij wie het moet komen, er gewerkt wordt in de kudde waardoor het de paarden vrij 
staat erbij te komen of weg te gaan. Het paard dat als eerste komt, wordt  gekozen voor 
de sessie. Vijf respondenten gaven aan het kind (mee) te laten kiezen.  
Eén respondent laat de keuze uitsluitend over aan het kind (mits de veiligheid voldoende 
is) omdat zij van mening is dat kinderen ook goed in staat zijn keuzes te maken en zij 
niet mag bepalen wat er goed is voor een kind. Daarnaast geeft ze aan dat ze kinderen 
op die manier laat ervaren wat de gevolgen zijn van hun keuze. Het kiezen van een 
paard als onderdeel van de doelstelling wordt ook benoemd. Drie respondenten geven 
aan dat het kind wel mee mag beslissen maar dat de veiligheid altijd gewaarborgd dient 
te worden waardoor de respondent zelf de uiteindelijke keuze maakt.  
 
1b syndroom van Down  
 
Welke informatie heeft de aanbieder nodig 
De informatie die de respondenten vragen bij het  in kaart brengen van de hulpvraag 
loop sterk uiteen. Alle respondenten willen iets weten over de klachten of problemen van 
het kind in verschillende situaties. Informatie over de aard van de klachten of problemen 
wordt meest genoemd. Er wordt ook gevraagd naar systemische aspecten zoals de 
gezinssituatie, de beleving van de ouders, broertjes en zusjes. Aanwezige vaardigheden 
worden op sociaal- cognitief- motorisch en emotioneel vlak benoemd. Tot slot worden er 
ook medische gegevens gevraagd die een contra-indicatie zouden kunnen vormen. 
Vooral deze laatste informatiecategorie wordt veel en duidelijk benoemd bij het 
syndroom van Down. De bronnen die hierbij gebruikt worden zijn de ouders en het kind 
zelf, broertjes en zusjes, diagnoses en medische onderzoeken, diverse behandelingen bij 
andere professionals en informatie vanuit scholen. 
 
Veel voorkomende hulpvragen 
De hulpvragen bij kinderen met het syndroom van Down bevinden zich op verschillende 
vlakken. Het kan gaan om fysieke hulpvragen zoals de psychomotoriek en ontspanning, 
maar ook om sociale problemen zoals het vinden van aansluiting bij de groep. Tot slot 
bleek dat er hulpvragen op het gebied van cognitie -zoals de leervaardigheid en het 
gedrag-  voorkomen bij deze doelgroep. 
 
Keuze voor het paard bij deze doelgroep 
Op de vraag wie de uiteindelijke keuze voor het paard maakt geven vier respondenten 
aan dat zij in een aantal gevallen zelf de keuze maken. De redenen hiervoor zijn dat de 
respondent zelf het beste weet wat het beste past bij het doel van de cliënt, dat de 
respondent kijkt naar de mogelijkheden van de cliënt ten opzichte van het paard, dat 
cliënten het meeste leren van iets dat ze niet kennen en dat de veiligheid extra 
belangrijk is bij deze doelgroep. 
Eén respondent geeft aan dat hij het paard dat als eerste komt gebruikt voor de 
interventie en  het paard dus kiest.  
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Drie respondenten geven aan dat zij weliswaar meebeslissen maar dat zij ook ruimte 
geven aan de aantrekkingskracht dat een bepaald paard voor de cliënt heeft, dat de 
wens voor het paard mee gaat of dat ze de cliënt laten kiezen als onderdeel van de 
doelstelling. 
 
De invloed van de cliënt op de match  tussen de cliënt en het paard. 
De invloed van cliëntfactoren op de match werd niet per doelgroep gevraagd. Er worden 
steeds algemene voorbeelden gegeven.  
Vier respondenten geven aan dat het belangrijk is dat de cliënt enige affiniteit heeft met 
paarden. De voornaamste reden die hiervoor gegeven wordt is dat de affiniteit met 
paarden zorgt voor de katalysator-functie en zorgt voor de motivatie van de cliënt. 
 
Vervolgens kan de invloed van de cliënt op de match tussen cliënt en paard verdeeld 
worden in drie categorieën.  
 
De hulpvraag en de doelstelling 
Er wordt door vier respondenten algemeen benoemd dat de cliënt, de doelstelling van de 
cliënt en de behoeften van de cliënt bepalen welk paard er ingezet zal worden tijdens de 
sessie. Meer specifiek geven respondenten aan dat de mate waarin een cliënt angstig is, 
onzeker is, actie moet ondernemen, signalen moet leren oppikken en emoties zoals 
woede moet leren reguleren van invloed is op de keuze voor een paard. 
 
Daarnaast wordt er gekeken naar de behoefte van de cliënt en de manier waarop er met 
het paard een analogie kan worden gemaakt. Voorbeelden die genoemd worden zijn 
gedragsproblemen tegenover een persoon, de behoefte aan ruimte, het gedragen worden 
en het ondervinden van steun.  
 
De vaardigheden van de cliënt 
De vaardigheden van de cliënten worden eveneens genoemd als onderdeel in het maken 
van een match. De vaardigheden van de cliënt hebben voornamelijk invloed op de vorm 
waarin de therapie wordt aangeboden. Wanneer de cliënt nog niet goed kan paardrijden 
wordt er bijvoorbeeld een “bomproof” paard ingezet. Bij een cliënt die niet op een paard 
durft te gaan zitten wordt er grondwerk gedaan. Er wordt ook door een respondent 
aangegeven dat de opbouw bij het voltigeren vorm krijgt aan de hand van de 
vaardigheden van de cliënt in deze werkvorm.  
 
De mogelijkheden van de cliënt 
Wanneer een cliënt onvoldoende in staat is te communiceren en op zichzelf te reflecteren 
wordt hij door een van de respondenten uitgesloten van de therapie omdat deze 
respondent niet beschikt over “bomproof”   paarden en hierdoor de veiligheid niet 
gegarandeerd kan worden. Cliënten met een vertraagde prikkelverwerking zouden meer 
gebaat kunnen zijn bij een rustiger paard. Andere voorbeelden die gegeven wordt zijn er 
te vinden op fysiek vlak. Bij het voltigeren en het rijden hebben de lengte en het gewicht 
van het kind invloed op de keuze voor een paard doordat niet ieder paard in staat is een 
bepaald gewicht te dragen. Een aantal cliënten noemen de sensorische integratie van de 
cliënt van invloed op de match omdat de gangen van elk paard anders zijn. 
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Deelvraag 2 
Welke methodieken worden er gebruikt en welke invloed hebben de methodieken op de 
match tussen de cliënt en het paard 
 
Welke methodieken worden er gebruikt  
Zes respondenten geven aan met een waaier aan methodieken te werken. Deze 
respondenten kunnen voorbeelden geven van situaties waarin zij met een methodiek 
gewerkt hebben. Eén respondent geeft aan verschillende methodieken geleerd te hebben 
tijdens de opleiding maar dat ze deze nu niet kan benoemen. Twee respondenten geven 
aan heel doelbewust één of meerdere methodieken in te zetten tijdens de 
paardondersteunde interventies. 
Het ervaringsgericht leren wordt in verschillende vormen vier keer genoemd. Hierbij kan 
het gaan om het laten ervaren van de gevolgen van keuzes, van het laten opdoen van 
succeservaringen en het opbouwen van positieve ervaringen. Het holistische karakter van 
het werken met paarden wordt drie keer genoemd. Daarnaast worden onderdelen uit de 
systeemtheorie (2), NLP (2), de oplossingsgerichte benadering (2) en het aanzetten tot 
zelfreflectie (2) benoemd. Tot slot geven drie respondenten aan heel bewust gebruik te 
maken van de omgevingsfactoren in de vorm van zintuiglijke prikkels zoals de zon/regen, 
de aanraking van het paard en andere materialen en de natuur om hen heen.  
Daarnaast gaven twee respondenten aan ook (onderdelen uit) Kids Skills (1) en Rots en 
Water trainingen (1) te gebruiken. Eén van de respondenten gaf aan vooral diagnoses te 
stellen waardoor er verder geen sprake is van inzet op gedragsverandering. 
 
De onderbouwing van de methodieken 
Vier respondenten geven aan dat zij de methodieken handhaven die ze geleerd hebben 
tijdens hun algemene opleiding of tijdens de koppelopleiding. Twee respondenten zeggen  
dat zij op zoek waren naar een theoretische onderbouwing en dat zij geïnteresseerd zijn 
in de wetenschappelijke verantwoording van hetgeen zij zien en doen. 
 
Welke invloed heeft de methodieken op de match 
Er wordt concreet inhoudelijks niets gezegd over de invloed van de methodieken op de 
match tussen de cliënt en het paard. Eén respondent geeft aan cliënten uit te sluiten die 
een te laat cognitief en reflectief niveau hebben in verband met haar manier van werken.  

 
 

Deelvraag 3  
Welke werkvormen worden er gebruikt en welke invloed heeft de werkvorm op de match 
tussen het paard en de cliënt 
 
Welke werkvormen worden er gebruikt 
Drie respondenten geven aan te werken met behulp van therapeutisch ingezette voltige-
oefeningen. De onderbouwingen die hiervoor gegeven worden zijn het basisconcept van 
de opleiding die deze respondenten hebben gevolgd. De psychomotoriek speelt hierin een 
belangrijke rol.  
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Zes respondenten gebruiken grondwerk als werkvorm om met cliënten te werken. Deze 
werkvorm wordt niet alleen gekozen om te zien hoe iemand is, maar ook voor mensen 
die niet op een paard durven. In meer specifieke vormen van dit grondwerk worden 
Parelli en Monty Roberts genoemd (2) en Freestyle van Voest (1). Eén  respondent geeft 
aan dat freestyle het kind helpt om bewust te worden van zichzelf, een andere 
respondent kiest voor deze specifieke vorm omdat er ook gekeken moet worden naar 
hetgeen past bij de aanbieder zelf.  
 
Vier respondenten geven aan dat ze de cliënt op de rug van het paard zetten en met de 
cliënten gaan paardrijden. Eén van de redenen die hiervoor gegeven wordt is dat het 
voor cliënten leuk is om te rijden. Een andere respondent geeft aan dat het paardrijden 
gevolgen heeft voor de inzet van een paard: een jong paard kan niet bereden worden en 
zorgt dus voor een beperking in de keuze voor het paard.  
 
Drie respondenten geven aan samen met de cliënt de paarden te observeren omdat het 
hierbij mogelijk is een transfer te maken naar de cliënt zelf. Andere redenen die 
genoemd worden om naar de kudde of het gedrag van een bepaald paard te kijken is het 
bekijken van de vaardigheid van de cliënt om te zien wat er om hem heen gebeurd.   
 
De overige zaken die door respondenten benoemd worden zijn het werken met het paard 
voor de koets, het verzorgen van het paard en het wandelen met het paard. 
 
Welke invloed heeft de werkvorm op de match 
De werkvorm blijkt niet van invloed op de match tussen de cliënt en het paard.  
 
De werkvorm heeft een indirecte invloed op de match tussen de cliënt en het paard. 
Wanneer er gewerkt wordt met het rijden op het paard, zorgt dit voor bepaalde eisen aan 
het paard en aan de cliënt. Als voorbeeld wordt genoemd dat het niet mogelijk is om een 
jong paard te gaan zitten.  
 
Deelvraag 4  
Welke invloed hebben de eigenschappen van een paard op de match tussen de cliënt en 
het paard. 
 
 
Welke invloed heeft het paard op de match  
Over de invloed van het paard op de match wordt het meeste gesproken door 
respondenten. Er kan een onderverdeling gemaakt worden tussen fysieke eigenschappen 
van een paard die meegenomen worden in de match en gedragsmatige eigenschappen. 
Onder beide categorieën kunnen gedragingen en eigenschappen vallen die aangeleerd of 
aangeboren zijn.  
 
De fysieke eigenschappen van het paard 
Vier respondenten spreken over één of meer fysieke eigenschappen die voor hen een rol 
spelen bij het maken van een match tussen een cliënt en een paard. Hierbij wordt het 
geslacht van het paard genoemd als invloed, merries worden door twee respondenten 
gezien als sensitiever. Daarnaast kan het geslacht ook van invloed zijn wanneer het 
paard de rol van een familielid vervuld.  
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De bouw van het paard wordt ook meegewogen in de keuze voor een paard, wanneer 
een kind veel behoefte heeft aan ruimte/een plekje dan kan er binnen het voltigeren 
gekozen worden voor een groter en breder paard. Een van de respondenten geeft aan 
dat huidcontact belangrijk is en geeft aan daarom breder gebouwde Tinkers in te zetten 
vanwege het grotere huidoppervlakte.  Daarnaast kunnen bredere paarden zwaardere 
cliënten dragen.  
De leeftijd van het paard speelt een rol in de werkvorm. Een heel jong paard kan nog 
niet bereden worden waardoor het hiervoor niet ingezet kan worden. In de Equitherapie 
wordt gesteld dat oudere paarden over het algemeen geschiktere therapiepaarden zijn.  
Tot slot worden de gangen van het paard aangegeven als eigenschappen die meewegen 
in de match. Hierbij behoren bij een voltige paard alle gangen correct en over de rug te 
zijn om te zorgen dat het paard niet overbelast raakt en de ruiter goed kan zitten. Voor 
de ene cliënt werkt een paard met een meer activerende gang beter, voor de andere 
cliënt wordt er een paard gezocht met minder snelle bewegingen. De gangen van het 
paard betekenen iets voor de sensorische integratie van de cliënt. 
 
Gedragsmatige eigenschappen van het paard 
Naast de fysieke eigenschappen worden er een aantal gedragsmatige eigenschappen van 
het paard meegewogen bij het maken van de match. Drie respondenten vinden  de mate 
waarin een paard al “bomproof” gezien wordt als bepalend. Bomproof paarden worden 
gezien als geschikt voor cliënten met een verstandelijke beperking en cliënten met weinig 
hippische vaardigheden, deze paarden worden door respondenten ook wel als 
betrouwbaar omschreven. De manier waarop een paard communiceert wordt eveneens 
door respondenten benoemd als eigenschap die prettig is wanneer het gaat om het 
oppikken van signalen en het begrenzen van de cliënt bij ongewenste gedragingen. De 
term sensibel wordt door respondenten veelal gebruikt om aan te geven hoe duidelijk het 
paard communiceert. De eigenschap van paarden dat zij sensitief zijn, wordt door 
respondenten gebruikt als mogelijkheid om het paard te laten kiezen met welke cliënt het 
wil werken. Ook de mate waarin een paard als afwachtend wordt gezien speelt een rol 
doordat respondenten aangeven dat cliënten graag werken met paarden met deze 
eigenschap. Tot slot worden ook de mate waarin een paard schrikachtig is en de 
gemoedstoestand van het paard genoemd als invloed factor. Wanneer het veel gewaaid 
heeft, wanneer er veel gebeurt in de omgeving of wanneer het paard “niet lekker in zijn 
vel zit”  wordt  het  programma  aangepast  of  wordt  er  een  ander  paard  gekozen.   
 

Deelvraag 5 
Wat is de professionele achtergrond van de aanbieder en welke invloed heeft de 
aanbieder op de match tussen de cliënt en het paard. 
 
De opleiding 
Zes respondenten geven aan dat zij een opleiding hebben gevolgd binnen de zorg- of 
welzijnssector op HBO of gelijkwaardig niveau. De meest genoemde opleidingen zijn 
Sociaal Pedagogisch hulpverlener (3), en de pabo (2). Drie respondenten hebben een 
universitaire studie gevolgd binnen de zorg- of welzijnssector, de meeste genoemde 
opleiding is de ontwikkelingspsychologie (2). Zes respondenten hebben één of meer 
opleidingen gevolgd die een koppeling maakt tussen het werken met paarden en het 
werken met mensen, hierbij zijn de meest genoemde opleidingen Equine Assisted 
Therapy in Gent (2), en Equitherapie SHP in Soerendonk (2). 
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Vijf respondenten hebben 1 of meer opleidingen binnen de hippische sector gevolgd, de 
meest genoemde opleidingen hierbij zijn ORUN instructeur (2) en instructeur paardrijden 
gehandicapten (2).  
 
Visie op opleiding 
Twee respondenten geven aan dat je minimaal een HBO opleiding nodig hebt in de zorg- 
of welzijnssector om paardondersteunde interventies aan te kunnen bieden. Drie andere 
respondenten geven aan dat het belangrijk is voldoende onderlegd te zijn om dit werk te 
kunnen doen. Twee respondenten geven aan dat ook een opleiding in de hippische sector 
belangrijk is. Over het belang van een koppelopleiding spreekt slechts één respondent.  
 
De terminologie 
De naam die er aan de paardondersteunde interventies wordt gegeven loopt duidelijk 
uiteen. De meest genoemde naam is Equitherapie. Deze wordt drie keer genoemd door 
respondenten die deze opleiding gevolgd hebben.. Eén respondent geeft aan de term 
Equitherapie SHP te gebruiken omdat dit een beschermde naam is. Twee respondenten 
gebruiken de term Equine Assisted Therapy, wederom vanuit de opleiding. De overige 
termen zijn coaching en therapie met assistentie van paarden, therapeutisch paardrijden 
en Animal Assisted Interventions, deze termen worden allen één keer benoemd. 
 
Persoonlijke voorkeur 
Een aantal respondenten geeft al dat hij/zij al paarden had voordat er sprake was van 
een aanbod van paardondersteunde interventies. De paarden zijn gekozen op basis van 
de persoonlijke voorkeur en de persoonlijke gebruiksdoelen van de aanbieder. Daarnaast 
geven een aantal respondenten aan dat zij een voorkeur hebben voor een bepaald ras of 
een bepaald type paard zoals de Arabier en de Tinker dat zij graag (of juist niet) 
inzetten.  
 
 
Deelvraag 6 
Op welke manier kan de Sociaal Pedagoog invulling geven aan de paardondersteunde 
interventies. 
 
 
Twee respondenten geven aan dat er in hun interventies steeds sprake is van een 
combinatie van onderstaande methodieken. Eén respondent geeft als verklaring hiervoor  
dat mensen uit cognitieve, systemische en ethische aspecten bestaan, die kunnen niet 
los van elkaar gezien worden. Ook in de sessie is steeds alles met elkaar verweven.  
 
Cognitief-Gedragsmatig 
Een respondent geeft aan cognitief-gedragsmatige aspecten mee te nemen in de analyse 
tijdens de intake. Bij het cognitief gedragsmatig werken wordt er door twee 
respondenten benoemd dat het kind leert van het gedrag van het paard. Eén respondent 
geeft aan dat kinderen met een ASS niet snel van het gedrag van het paard leren omdat 
ze niet zien dat het paardengedrag betrekking heeft op hun handeling. Daarnaast wordt 
er gewerkt aan cognitieve vaardigheden zoals kloklezen en het werken en gedragsmatige 
vaardigheden zoals gedragsmatig leren angst te overwinnen (2).  
Twee respondenten geven aan van alle genoemde hoofdmethodieken het minst te 
werken met cognitief-gedragsmatige methodieken.  
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Systeembenadering  
Twee respondenten geven aan niet binnen de sessies te werken met onderdelen uit de 
systeembenadering maar geven aan dit wel te doen buiten de sessies in de 
terugkoppeling naar de ouders. Verder geven twee andere respondenten aan de 
systeemtheorie wel mee te nemen in de intake en in de kijk naar het kind. Twee 
respondenten geven aan wel interesse te hebben voor de integratie van de 
systeembenadering maar dat zij op dit moment nog te weinig kennis en kunde hebben 
om dit te doen. 
 
Creatief-agogisch 
Alle respondenten geven aan aspecten uit de creatief-agogische methodiek mee te 
nemen in hun interventie. Voorbeelden die gegeven worden zijn de zintuigelijke 
prikkels(2) en het non-verbale werken. Twee respondenten werken met interventies 
zonder paard waarbij er ook gebruik wordt gemaakt van creatief-agogisch materialen 
zoals muziek en knutselen. Na toelichting op de  creatief-agogische methodiek zeggen  
respondenten ook ruimtelijke appéls mee te nemen in de vorm van ruimtegerichte 
spelletjes. Ook het vlechten van de manen van het paard en het werken met vingerverf 
op het paard, worden dan benoemd. 
 
Normatief-Ethisch 
Na uitleg konden alle respondenten voorbeelden geven van de wijze waarop normen en 
ethische overwegingen een rol spelen bij het aanwenden van paardondersteunde 
interventies. De veiligheid van de cliënt in de vorm van het verplicht dragen van een cap, 
het gebruik van bijzetteugel en longeerlijn en het niet alleen laten van een cliënt bij een 
paard worden hierbij genoemd. Ook een aantal keurmerken zoals het HKZ- en het Veilige 
Paardensport Keurmerk worden benoemd, evenals de houding van de professional binnen 
de kaders als niet oordelend en doelgericht/resultaatgericht. Tot slot wordt er ook een 
ethische verantwoording ten opzichte van het paard, waarbij de veiligheid van het paard 
en de paard-vriendelijke huisvesting genoemd worden.  
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7. CONCLUSIES  
 

In dit hoofdstuk worden de conclusies weergegeven met betrekking tot de deelvragen. 
Aan de hand van deze conclusies is de uitkomst beschreven met betrekking tot de 
hoofdvraag en de doelstelling.  

7.1 Conclusies deelvragen 
 

Deelvraag 1 
Wat zijn de hulpvragen van kinderen met ASS of het syndroom van Down en welke 
invloed heeft de cliënt op de match tussen de cliënt en het paard? 
 
Vanuit de pasvormdriehoek wordt er bij het maken van een match tussen cliënt en paard 
gekeken naar drie factoren: 
De resources van de cliënt, dit zijn de mogelijkheden van de cliënt op het gebied van 
lichaam, geest en ziel. De vaardigheden van de cliënt, hierbij gaat het om vaardigheden 
op psychomotorisch, psychosociaal, cognitief en emotioneel vlak. De behoeften van de 
cliënt, dit zijn de behoeften van een cliënt ten opzichte van een plaats, voeding, steun, 
bescherming en begrenzing (Thiel, 2012, p. 87).  
 
Uit de interviews blijkt dat drie respondenten een model benoemen aan de hand waarvan 
zij een match maken tussen cliënt en een bepaald paard. Doordat deze respondenten 
volgens bovenstaand model werken is dat niet vreemd. De overige zeven respondenten 
benoemen geen algemeen model of algemene methodiek aan de hand waarvan zij de 
cliënt koppelen aan een bepaald paard. Echter bleek wel dat de argumenten steeds terug 
te voeren zijn op drie aspecten: de hulpvraag, vaardigheden en mogelijkheden. Er is een 
verschil te zien in diegene die de keuze voor het paard maakt. Bij het syndroom van 
Down geven respondenten vaker aan zelf te kiezen in verband met de veiligheid van het 
kind, terwijl er bij ASS ook een aantal keren ervoor gekozen wordt het kind te laten 
kiezen op basis van zijn eigen voorkeur of als onderdeel van de doelstelling. 
Dit kan te maken hebben met de veiligheidsoverwegingen op het gebied van de fysieke 
problemen die een contra-indicatie kunnen opleveren en verminderde cognitie die er 
vaak te zien zijn bij het syndroom van Down zoals ook door Graaf wordt aangegeven 
(Graaf, 2009, pp. 10-12). Voor ASS geldt dat er weliswaar fysieke problemen zijn in de 
vorm van een afwijkende zintuigelijke prikkelverwerking, deze vormen echter geen 
contra-indicatie voor de paardondersteunde interventies (Van Spanje, 2015). De 
meerderheid van de problemen bij ASS doen zich voor op het gebied van de cognitieve 
theorieën: centrale coherentie, TOM vaardigheden , executieve functies (De Bruin, 2004, 
p. 29).   
 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de belangrijkste cliënt-factoren bij het maken van 
een match tussen de cliënt en het paard, de behoeften van de cliënt zoals verkregen 
vanuit de hulpvraag zijn en de vaardigheden en mogelijkheden van de cliënt zoals 
verkregen tijdens de intakeprocedure. Bij het syndroom van Down gaan de overwegingen 
sterker uit naar veiligheidsaspecten, bij ASS is dit in mindere mate het geval. 
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Deelvraag 2 
Welke methodieken worden er gebruikt en welke invloed hebben de methodieken op de 
match tussen de cliënt en het paard? 
 
Vanuit de literatuur kunnen methodieken gezien kunnen worden als concrete en 
controleerbare wegen waarlangs of waarop een bepaald agogisch doel bereikt kan 
worden. Het begrip wordt door De Bree breed opgevat omdat het kan gaan om het 
gebruik van een bepaald middel, het gebruik van een bepaalde theorie, het inzetten van 
een bepaalde vaardigheid of een combinatie daarvan (De Bree, 2009, p. 39). 
Hulpverleningsmethodieken zouden er met name op gericht moeten zijn andere factoren 
zoals de relatie tussen cliënt en hulpverlener of actieve deelname van de cliënt te 
vergroten (De Vries, 2007, p. 81).  
 
Uit de interviews blijkt dat meerdere respondenten niet concreet benoemen welke 
methodieken zij op welke wijze inzetten tijdens de interventies. Het merendeel van de 
respondenten geeft aan verschillende methodieken te gebruiken die zij passend bij de 
cliënt hanteren. De respondenten kunnen over het algemeen voorbeelden benoemen van 
situaties waarin zij (onderdelen uit) een bepaalde methodiek gebruikten. Eén respondent 
geeft tevens aan dat het werken met paarden nog erg nieuw is en het effect van het 
paard te kort gedaan wordt wanneer het in één methode wordt weggezet.  
 
Respondenten benoemen geen concrete voorbeelden van de wijze waarop de 
gehanteerde methodiek invloed heeft op de match tussen de cliënt en het paard. In de 
literatuur wordt beschreven dat er bij systeemopstellingen (systeemtheorie) gebruik 
gemaakt kan worden van specifiek uitgekozen paarden om te spreken over onderdelen 
uit de eigen geschiedenis van de cliënt (Knaapen, 2012; Kovacs & Umbgrove, 2014).  
 
Geconcludeerd kan worden dat het onduidelijk is of iedere respondent structuur en focus 
kan aanbrengen en of zij houvast vinden in de door hun gehanteerde werkwijze. Omdat 
respondenten  “knows  how”  (Miller, 1990, p. 64) slechts heel moeilijk kunnen 
reproduceren wanneer er gevraagd wordt naar de methodieken, kan er discussie 
plaatsvinden of zij ook in staat zijn deze kennis om te zetten in vaardigheden binnen het 
“shows  how”  en  “does”  (Miller, 1990, p. 64). Hierdoor kan het voor respondenten 
moeilijk zijn te benoemen welke invloed hun methodiek heeft op de match tussen de 
cliënt en het paard. Omdat er in de literatuur wel voorbeelden worden genoemd is het 
wel aannemelijk dat de methodiek invloed kan hebben op de match tussen de cliënt en 
het paard. 

 
Deelvraag 3  
Welke werkvormen worden er gebruikt en welke invloed heeft de werkvorm op de match 
tussen het paard en de cliënt? 
 

De literatuur geeft aan dat er verschillende activiteiten zijn waarmee er gewerkt kan 
worden binnen de Equine Facilitated Psychotherapie.  

Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de activiteiten op de grond zoals het 
verzorgen en leiden van het paard en de activiteiten op het paard zoals het rijden.  
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Afhankelijk van de algemene of hippische vaardigheden, mogelijkheden en behoefte van 
de cliënt kan er gekozen worden voor een bepaalde activiteit (Brandt, 2013, p. 29). 
Tevens blijkt dat beoordelingscriteria aan de hand waarvan een paard beoordeeld wordt 
tijdens het grondwerk anders zijn dan die voor het bereden paard (Spink, 1993). Thiel 
(2012) stelt dat paarden die ingezet worden binnen de voltige opgeleid en getraind 
dienen te worden om het werk aan te kunnen en dat de paarden plezier dienen te 
hebben in de bewegingsdialoog met de cliënt (p. 163). Er worden dus ook vanuit de 
voltige bepaalde gedragsmatige en fysieke eigenschappen van het paard verwacht.  
De respondenten geven aan te werken met het paard op de grond in de vorm van 
grondwerk, op het paard te gaan zitten in de vorm van rijden of voltige en het werken 
met het paard in vrijheid zoals gedaan wordt in een kudde. Respondenten benoemen 
geen directe invloed van de werkvorm op de match tussen de cliënt en het paard. Eén 
respondent geeft wel aan dat een jong paard niet bereden kan worden waardoor het niet 
gekozen kan worden wanneer er met de werkvorm rijden gewerkt wordt. Dit voorbeeld 
geeft aan dat er een wederzijdse beïnvloeding bestaat tussen de werkvorm en de keuze 
voor een paard.  
Concluderend kan er gesteld worden dat er verschillende activiteiten (werkvormen) zijn 
binnen de paardondersteunde interventies en dat de inzet van de werkvormen 
afhankelijk kan zijn van cliënt-factoren en paard-factoren. De vaardigheden, 
mogelijkheden en behoeften van de cliënt bepalen welke werkvorm er wordt ingezet. 
Iedere werkvorm vereist andere eigenschappen van het paard waardoor de werkvorm 
een indirecte invloed heeft op de match tussen de cliënt en het paard. 

 
Deelvraag 4  
Welke invloed hebben de eigenschappen van een paard op de match tussen de cliënt en 
het paard? 
 
Het onderzoek van Ijichi, Collins, Creighton & Elwood (2013) laat zien dat subjectieve 
beoordeling van het gedrag van het paard in veel gevallen geen goede indicatie geeft van 
het te verwachten paardengedrag (pp. 47-52). Ook Spink (1992) geeft aan dat het 
bekijken van het paardengedrag aan de hand van objectieve criteria (zoals het Equine 
Behavior Profile System) kan helpen om willekeur en voorkeur te voorkomen, iets dat ten 
goede kan komen aan de kwaliteit van de geselecteerde paarden. Het EBPS wordt ook 
aangehaald door Fine (2010) die eveneens de positieve effecten van een objectieve 
beoordeling onderschrijft (p. 122). 
De bevindingen van de interviews geven weer dat er twee soorten eigenschappen van 
paarden van invloed zijn op de match, namelijk de fysieke (zoals de bouw en het 
geslacht) en gedragsmatige eigenschappen (zoals de mate van sensibiliteit). Aan de hand 
van deze twee soorten eigenschappen wordt er door de respondent ingeschat welke 
eigenschappen het best aansluiten bij de mogelijkheden, vaardigheden en behoeften van 
de cliënt. Deze inschatting wordt door bijna alle respondenten subjectief gemaakt 
doordat slechts één respondent aangaf het gedrag van het paard te beoordelen aan de 
hand van objectieve observatiecriteria.   
Om die reden kan er gesteld worden dat respondenten mogelijk geen duidelijk beeld 
hebben van het te verwachten paardengedrag en daardoor wellicht kwalitatief niet de 
juiste keuzes worden gemaakt.  
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Deelvraag 5 
Wat is de professionele achtergrond van de aanbieder en welke invloed heeft de 
aanbieder op de match tussen de cliënt en het paard? 
 
De situatie zoals omschreven in de probleemstelling werd ook tijdens het afnemen van 
de interviews gevonden. Er werden uiteenlopende opleidingen en achtergronden en visies 
benoemd door de respondenten.  
 
Doordat alle respondenten geselecteerd zijn op basis van een opleiding op minimaal HBO 
niveau voldoen alle respondenten aan het eerste aspect dat genoemd wordt door Kroese 
& Rutgers (Kroese & Rutgers, 2013, pp. 8-9). De werkvorm en visie op het gedrag van 
het paard verschilde per respondent. De professionele achtergrond van de respondent 
werkt door op de verschillende gebieden:  
Bij het in kaart brengen van de behoeften, mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt, 
is immers zichtbaar dat de respondenten dit op zeer uiteenlopende wijze doen. 
Bij het inzetten van een bepaalde methodiek, blijkt dat de professionele achtergrond een 
rol speelt bij het maken van de keuze voor een of meer methodieken, zoals ook 
aangegeven door Kroese & Rutgers (Kroese & Rutgers, 2013, pp. 8-9).   
Bij het kiezen van de werkvorm worden er eveneens uiteenlopende antwoorden gegeven, 
waarbij ook de uiteenlopende hippische opleidingsachtergronden een indicatie kunnen 
zijn van de diversiteit aan werkvormen. 
Bij het kiezen van het paard worden er duidelijke voorkeuren aangegeven voor een 
bepaald ras of bepaalde rassen, hierin spreken respondenten elkaar tegen, dit zou 
verklaard kunnen worden vanuit de persoonlijke voorkeur van de aanbieder en 
onderbouwd vanuit de theorie van Fine (2010) dat de inzet van het dier op dit moment 
veelal gebaseerd wordt op de aanwezigheid van het dier in plaats van de geschiktheid 
van het dier (p. 120). 
  
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de uiteenlopende achtergrond van respondenten 
veel invloed heeft op de match tussen cliënt en het paard; op het gebied van de cliënt, 
de methodiek, de werkvorm en het paard. 

 
Deelvraag 6 
Op welke manier kan de Sociaal Pedagoog invulling geven aan de paardondersteunde 
interventies? 
 

Ondanks het feit dat niet iedere aanbieder van paardondersteunde interventies een HBO 
Social Worker of HBO Sociaal Pedagoog opleiding heeft gehad, blijken alle respondenten 
de vier hoofdmethodieken zoals beschreven in De grondslagen SPH (De Bree, 2010, p. 
42) in te zetten tijdens of buiten hun interventies. Vooral het creatief-agogische komt 
sterk terug in de werkwijze van alle respondenten. Hoewel de cognitief-gedragsmatige 
benadering door respondenten het minst benoemd wordt zijn er ook met betrekking tot 
deze methodiek voorbeelden in de literatuur te vinden waarbij het paard wordt ingezet 
om gevoelens en gedragspatronen van cliënten boven tafel te krijgen (EAGALA, 2009). 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat een HBO Sociaal Pedagoog door zijn opleiding een 
geschikt fundament heeft kunnen leggen om te werken als aanbieder van 
paardondersteunde interventies.  
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Daarnaast blijken ook de antwoorden op de vraag over de algemeen ingezette methodiek 
voor een groot deel overeen te komen met de antwoorden op  deze  deelvraag naar de 
specifieke Sociaal Pedagogische methodieken. Geconcludeerd kan worden dat  de 
bevindingen onder deelvraag twee ook hiervoor gelden. 
 
De respondent die aangaf dat een mens bestaat uit cognitieve, systemisch en ethische 
aspecten zou wel eens de verklaring kunnen hebben gegeven waarom respondenten niet 
heel specifiek en concreet benoemen welke methodieken zij inzetten. Hieruit blijkt dat de 
methodieken eclectisch worden ingezet. Het paard spreekt immers ook de mens als 
geheel aan (Thiel, 2012, p. 37). 
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7.2 Conclusie hoofdvraag 
 

Hoofdvraag 
 
Welke keuzes maken aanbieders van paardondersteunde interventies en welke 
argumenten voeren zij aan om tot een match te komen tussen een kind met Down/ASS 
in de leeftijdscategorie 7 t/m 14 jaar en een paard binnen het werkveld 
paardondersteunde interventies? 
 
 

Uit de conclusies van de deelvragen is zichtbaar geworden dat er een aantal aspecten 
van invloed zijn op de match tussen een kind met een ASS of met het syndroom van 
Down.  

Tijdens de intakeprocedure wordt er gekeken naar de mogelijkheden en vaardigheden 
van de cliënt. Een aantal respondenten doet dit bewust, andere respondenten doen dit 
gedeeltelijk onbewust in navolging van de passvormdriehoek zoals omschreven door 
Thiel (Thiel, 2012, p. 87). Vooral bij het syndroom van Down blijken fysieke en 
cognitieve problematieken een grote rol te spelen (Graaf, 2009, pp. 10-20). Zonder de 
hulpvraag (behoefte), mogelijkheden en  hippische en of algemene vaardigheden van de 
cliënt in kaart te hebben gebracht is het onmogelijk om een goede en vooral veilige 
match te kunnen maken tussen  cliënt en paard.  
 
De cliënt vraagt vanuit zijn hulpvraag/behoefte, mogelijkheden en vaardigheden, 
bepaalde  fysieke en gedragsmatige eigenschappen van het paard. Doordat de 
gedragsmatige eigenschappen van het paard vrijwel uitsluitend op subjectieve wijze 
worden beoordeeld bestaat er een grote kans dat er sprake is van willekeur en voorkeur 
(Fine, 2010; Spink, 1993). Daarnaast blijkt een subjectieve beoordeling een weinig 
accurate indicatie te geven van het te verwachten paardengedrag (Ijichi, Collins, 
Creighton & Elwood, 2013, pp. 47-52). Mogelijk is er daardoor sprake van 
kwaliteitsverlies. 
 
De methodiek aan de hand waarvan er gewerkt wordt tijdens de paardondersteunde 
interventies is divers en veelal eclectisch. Het eclectisch werken past bij de manier van 
werken doordat ook het paard de mens als geheel aanspreekt (Thiel, 2012, p. 37). De 
invloed van de methodiek op de match komt in het praktische deel van het onderzoek 
niet nadrukkelijk naar voren. In de theorie zijn er echter wel voorbeelden te vinden van 
situaties binnen het systemisch werken waarin de paard keuze een grote rol heeft bij het 
aanwenden van de methodiek (Knaapen, 2012; Kovacs & Umbgrove, 2014). 
 
De werkvorm heeft een tweedelige invloed op de match doordat de werkvorm zowel van 
het paard als van de cliënt specifieke eigenschappen vraagt om ermee te kunnen werken 
(Brandt, 2013; Spink, 1993).   
 
De aanbieder van de paardondersteunde interventies schept het kader waarin de 
paardondersteunde interventies plaatsvinden en heeft daardoor de grootste invloed op de 
match. De situatie zoals geschetst in de probleemstelling is ook in dit onderzoek 
zichtbaar geworden.  
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Hoewel bovenstaande aspecten allemaal een rol kunnen spelen bij het tot stand brengen 
van de match tussen de cliënt en het paard lijkt de daadwerkelijk totstandkoming van de 
match niet uitsluitend geredeneerd vanuit de hulpvraag/behoeften, vaardigheden en 
mogelijkheden van de cliënt. Fine geeft aan dat er in het veld vaak dieren worden 
geselecteerd op praktische beschikbaarheid in plaats van weloverwogen geschiktheid 
(Fine, 2010, p. 120). Dit werd tijdens het onderzoek ook teruggevonden door reacties 
zoals:  
1. Wanneer een cliënt een te laag niveau heeft kan ik zijn hulpvraag niet beantwoorden 
omdat  ik  geen  “bomproof”  paarden  heb en dus de veiligheid niet kan garanderen. 
2. Ik heb maar twee paarden, maar tot nu toe bleek het toch altijd wel passend.  
Ook de keuze voor de werkvorm, die zoals eerder omschreven van invloed  is op zowel 
het paard als de cliënt in de match blijkt niet geheel gebaseerd op de hulpvraag/ 
behoefte, de vaardigheden en de mogelijkheden van de cliënt maar blijkt ook afhankelijk 
van de vaardigheden en training van de paarden en de vaardigheden en achtergrond van 
de aanbieder.  
 
Binnen het spectrum van de eigen professionele achtergrond in de zorg/ welzijnssector 
blijkt het overgrote deel van de respondenten veel rekening te houden met de 
hulpvraag/behoefte, de vaardigheden en de mogelijkheden van de cliënt bij het 
aanwenden van een bepaalde methodiek. 
 
Er kan geconcludeerd worden dat de aanbieders van paardondersteunde interventies in 
hun hulpverleningsmethodieken vraaggericht werken, waarbij de vraag van de cliënt, 
diens mogelijkheden en vaardigheden centraal staan en waar het oplossingsgericht 
werken een veel aangewende methodiek is (De Vries, 2010, p. 35).  

Wanneer het echter gaat om de specifieke onderdelen die gericht zijn op het paard, zoals 
de eigenschappen van het paard en de gehanteerde werkvorm waarin de interventies 
worden aangeboden, kan er geconcludeerd worden dat dit onderdeel aanbodgericht is in 
plaats van vraaggericht.  Op deze manier kan er niet voldaan worden aan alle 
(realistische) hulpvragen waarmee de cliënt aanklopt bij de aanbieders. 
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8. AANBEVELINGEN 
 
De conclusies die betrekking hebben op de onderzoeksvraag en deelvragen die 
beschreven staan in hoofdstuk zeven, geven aanleiding voor het schrijven van de 
aanbevelingen voor de opdrachtgever. Deze aanbevelingen zullen in dit hoofdstuk nader 
toegelicht worden aan de hand van micro, meso en macroniveau.  
 
 
Microniveau - Het beoordelen van paarden gedrag 
Het opstellen of herformuleren van objectieve observatiecriteria om paardengedrag te 
beoordelen kan helpend zijn om de kwaliteit van de match tussen een cliënt en een paard 
te vergroten. Eigenschappen van paarden kunnen op deze wijze objectief beoordeeld  
worden waardoor de aansluiting  bij de behoeften, mogelijkheden en vaardigheden van 
de cliënt vergroot kunnen worden. Er zijn wel voorbeelden van criteria te vinden, maar 
deze blijken slecht bereikbaar, niet altijd toegespitst op het paard (Clothier & Wycoff, 
2013) of zijn gedateerd (Spink, 1993).  
 
Mesoniveau : Het delen met elkaar 
Het oprichten van een samenwerkingsverband waarbij aanbieders van 
paardondersteunde interventies zich kunnen aansluiten, heeft in meerder opzichten 
voordelen: 
1. Het delen van expertise: door bijvoorbeeld het  onderwerp  “de  match”  op  de  agenda  te  
zetten tijdens intervisie- en supervisie-bijeenkomsten kunnen aanbieders van 
paardondersteunde interventies leren van elkaars expertise en worden zij in staat gesteld 
hun keuzes bewuster en onderbouwd te kunnen maken waardoor de kwaliteit omhoog 
kan gaan. 
2. Vraaggerichter werken: cliënten kunnen naar elkaar doorverwezen worden. Op deze 
manier kunnen interventies beter aansluiten bij de mogelijkheden, behoeften en 
vaardigheden van de cliënt. Niet iedere aanbieder hoeft dan kennis te hebben van iedere 
werkvorm en niet iedere aanbieder hoeft veel paarden aan te schaffen die getraind zijn 
voor iedere werkvorm.  
 
Voordeel microniveau: 
Cliënten kunnen op een plek terecht (bijvoorbeeld een website) om te zien welke 
“spelers”  er  zijn  binnen  dit  werkveld  en  wat deze te bieden hebben. Op deze manier 
wordt het werkveld voor de cliënt inzichtelijk.  
 
Macroniveau – Belangbehartiging  
Door het oprichten van een brede vakgroep of coöperatie kunnen de belangen van de 
hele groep aanbieders van paardondersteunde interventies behartigen bij gemeenten, 
verzekeringen en overheden. Voorbeelden hiervan zijn al te vinden bij de Coöperatie 
Limburgse Zorgboeren (CLZ). Ook binnen het CLZ zijn er grote verschillen te vinden 
tussen de aanpak, vormgeving en werkwijze van de verschillende zorgboeren. De 
zorgboerderijen aangesloten bij het CLZ hebben collectieve afspraken gemaakt over 
bijvoorbeeld aanbod en financiering. Daarnaast heeft het CLZ een eigen 
kwaliteitssysteem opgezet dat vergelijkbaar is met een HKZ keurmerk (CLZ, n.d.). Een 
dergelijk coöperatie kan helpen de paardondersteunde interventies bij financiers en  
andere partijen op de kaart te zetten.  
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9. DISCUSSIE & EVALUATIE 
 
Binnen deze evaluatie blikken we terug op het gehele proces dat we doorlopen hebben 
gedurende onze afstudeeropdracht. De manier waarop zaken zijn aangepakt, resultaten, 
validiteit, doelstelling en het belang voor de Social Worker zijn hier ter discussie gesteld.  
 
Onderzoeksproces 
Het onderzoeksproces is op te delen in een aantal fases, bij iedere fase wordt er uitleg 
gegeven over hoe het proces technisch gezien verlopen is. 
 
Acquisitiefase 
Het onderzoekproces verliep in het begin soepel; het contact met de opdrachtgevers 
kwam snel op gang en de wederzijdse verwachtingen waren snel duidelijk. Aanvankelijk 
werkten Kelly Sijstermans en Hanne Bosch apart aan hun afstudeeropdracht. Kelly 
Sijstermans twijfelde  of zij deze opdracht - met  als  thema  ‘paardondersteunde  
interventies’  - wel in haar eentje wilde afronden. Hanne Bosch – die zich ook met dit 
onderwerp bezighield - kreeg problemen met haar opdrachtgever en vroeg of zij aan kon 
sluiten bij de opdracht van Kelly. Zij kregen van afstudeercoach, afstudeerbureau en 
opdrachtgevers groen licht. De opdrachtwerving was al in de beginfase door Kelly 
geregeld  dus  toen  de  ‘go’  kwam,  ging  het  afstuderen  ‘echt’  beginnen.   

Domeinverkenning & werven van respondenten 
In deze fase zijn we beiden gestart met een gedetailleerde oriëntatie op het werkveld 
waarmee wij te maken hebben . Dit is een fase geweest waarin de onduidelijkheden en 
de grote contrasten in het werkveld al snel duidelijk werden. Iedere aanbieder van 
paardondersteunde interventies geeft een andere benaming aan zijn interventie en 
iedereen geeft hun interventie vorm vanuit een andere invalshoek. Dit zorgde bij ons 
voor verwarring en frustratie, iets wat gedurende het gehele onderzoek steeds een 
terugkerend thema is geweest. Samen hebben we  steeds weer geprobeerd om ons 
onderzoeksproces gestructureerd te houden door feitelijk te kijken wat er moest 
gebeuren, welke informatie we daardoor nodig hadden om van daaruit een planning te 
maken.  
Dit is gelukt omdat we al vrij vlug respondenten voor ons onderzoek gevonden hadden. 
Het vinden van respondenten die werken met de doelgroep ASS bleek gemakkelijker dan 
respondenten die werken met de doelgroep syndroom van Down. We konden in februari 
starten met het afnemen van de interviews. 
 
De schrijffase 
Dit is de fase geweest waarin we voor het eerst konden stellen dat het proces technisch 
gezien niet lekker verliep. De afgelopen maanden waren we met van alles bezig geweest 
en alle informatie zat in ons hoofd. Om deze informatie weer te geven op papier bleek 
lastiger dan verwacht. Hoe verantwoord je zaken, als je middenin het proces zit? En hoe 
verantwoord je zaken zodat het begrijpelijk is voor iemand die het proces niet heeft 
meegemaakt? 
Vooral de fase van de analyse en conclusies heeft veel strubbelingen geleverd. Een fase 
waarin we erachter zijn gekomen dat we het onderzoek misschien op een andere manier 
hadden willen aanpakken, dat onze verwachting van de resultaten hoger lag, We hebben 
ons afgevraagd in hoeverre dit onderzoek vernieuwende inzichten heeft opgeleverd en in 
hoeverre ons onderzoek valide en betrouwbaar is.  
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We zijn te werk gegaan vanuit een gestructureerd interview, vaste vragen in een vaste 
volgorde. Dit  omdat onze opdrachtgevers straks met deze data een kwantitatief 
onderzoek willen uitvoeren. Vanwege de gekozen interviewmethodiek hebben we geen 
kans gehad om onze interviewvragen na een aantal interviews te evalueren en waar 
nodig bij te stellen. Dit zou tot gevolg hebben dat de reeds afgenomen interviews 
onbruikbaar zouden zijn.  Door een gestructureerd interview af te nemen, bestaat de 
kans dat antwoorden tot een minimum beperkt worden. Achteraf zouden we 
waarschijnlijk niet gekozen hebben voor een gestructureerd interview, maar eerder voor 
een interview met een open karakter. Op die manier zouden misschien nog duidelijker de 
visies en overwegingen van aanbieders van paardondersteunde interventies naar boven 
komen. 
 
Als we kijken naar onze resultaten heeft het verwachtingspatroon van ons beiden, het 
ons behoorlijk lastig gemaakt, omdat we beiden hogere verwachtingen hadden van de 
onderbouwing waarom aanbieders doen zoals ze doen. Hierdoor zijn we constant bezig 
geweest met de vraag of de onderzoeksresultaten solide genoeg zijn omdat sommige 
respondenten moeite hadden met het legitimeren van keuzes en overwegingen.  We zien 
dat hoewel dit onderzoek gebaseerd is op de doelgroep ASS en het syndroom van Down -  
er in het werkveld geen grote waarde gehecht wordt welke indicatie iemand heeft. De 
keuze voor een paard, werkvorm, inzet van methodiek hangt ermee samen dat er 
gekeken wordt naar de behoefte, vaardigheden en mogelijkheden van het individu. Niet 
twee kinderen met ASS zijn hetzelfde en dat geldt ook voor kinderen met het syndroom 
van Down. De aanbieder van paardondersteunde interventies heeft een overkoepelende 
invloed op zowel cliënt, paard, werkvorm en methodiek mede door zijn achtergrond 
(opleiding, basisberoep), accommodatie, persoonlijke voorkeur en praktische 
beschikbaarheid van paarden.  
 
Op de vraag of ons onderzoek vernieuwend is kunnen we ja antwoorden. Ja, omdat er 
nog niet eerder onderzoek gedaan is hoe een aanbieder van paardondersteunde 
interventies een match tussen paard en cliënt maakt. Ons aandeel hierin is klein 
geweest, omdat onze onderzoekspopulatie ook klein is. Feitelijk gezien berust dit 
onderzoek op de meningen van tien respondenten. In hoeverre geeft dit een realistisch 
beeld van de werkelijkheid?  
Daarentegen kan dit onderzoek gezien worden als een kleine stap in de goede richting, 
waarin we constateren dat er nog een lange weg is te gaan.  We vragen ons af of een 
werkveld dat zo divers is aan opleidingen, overtuigingen, visies en persoonlijkheden en 
dat werkt met een diversiteit aan  mensen,  behoeften  mogelijkheden en hulpvragen – 
en waarbij paarden ingezet worden met ieder hun eigen karakter en fysieke kenmerken, 
ooit in nationale richtlijnen zijn samen te vatten.  
 
Wij denken dat wanneer aanbieders de handen ineen slaan door hun kennis en kunde te 
bundelen en elkaars visie en werkwijze respecteren,  de paardondersteunde interventies 
uit kunnen groeien tot een erkende hulpverleningsvorm bij cliënten, verzekeringen, 
zorginstellingen, zorgopleidingen en overheden. 
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Doelstelling 
Als we kijken naar de doelstelling van het onderzoek 
 
Het exploreren van de verschillende visies en overwegingen van aanbieders van 
paardondersteunde interventies met betrekking tot het maken van een match tussen de 
behoefte  en de hulpvraag van een cliënt met het downsyndroom of met een ASS en het 
paard. 
 
Dan is het ons inderdaad gelukt om visies en overwegingen van verschillende aanbieders 
van paardondersteunde interventies met betrekking tot het maken van een match boven 
tafel te krijgen.  
 

De Social Work – SP component 
Ondanks het feit dat niet iedere aanbieder van paardondersteunde interventies een HBO 
Social Worker of HBO Sociaal Pedagogische opleiding heeft gehad, blijken alle 
respondenten de vier SP hoofdmethodieken in te zetten tijdens of buiten hun 
interventies. Vooral het creatief-agogische komt sterk terug in de werkwijze van alle 
respondenten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een HBO Sociaal Pedagoog door 
zijn opleiding een geschikt fundament heeft kunnen leggen om te werken als aanbieder 
van paardondersteunde interventies 
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Bijlage 1: organisaties die zich bezig houden met professionalisering 
paardondersteunde interventies 
 
IAHAIO  International Association of Human-Animal 

Interaction Organizations. 
 
Opgericht in 1990 
 
Doel: een goede verbinding tot stand 
brengen tussen landen waar 
paardondersteunde interventies worden 
aangeboden 

SCAS  Society for Companion Animal Studies 
 
Opgericht in 1979  
 
Doel: het bevorderen van en  het 
bewustzijn verhogen van het belang van 
huisdieren in de samenleving (SCAS, 
2013). 
 
 

EAGALA EAGALA, Equine Assisted Growth And 
Learning Association 
 
Opgericht in 2003 
 
Doel: bekend maken en bevorderen van 
Equine Assisted Psychotherapie (EAP) 
(Brandt, 2013, p.28). 

EPONA  
Opgericht in 1997 
 
Doel: training en workshops  
(Brandt, 2013, p. 29). 

AAIZOO Animal Assisted Interventions in Zorg, 
Onderzoek en Onderwijs 
 
 
Doel: ontwikkelen, onderzoeken, 
stimuleren en bekendmaken van 
dierondersteunde zorg, activiteiten en 
educatie in Nederland 
(Nelstein, 2009, p. 142). 

FPG Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG) 
 
Opgericht in 1967 
 
Doel:  houdt zich bezig met het 
vertegenwoordigen van de paardensport 
voor mensen met een beperking 
(Geerling, 2011, p. 25). 
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SHP- E (NL) De Nederlandse Stichting Helpen met 
Paarden Equitherapie 
 
Doel:  
Het bevorderen van Equitherapie op 
wetenschappelijk verantwoorde basis in 
Nederland 
 
Het aanbieden van een kwalitatief 
hoogwaardige opleiding tot Equitherapeut 
 
Registratie en bijscholing van 
Equitherapeuten volgens internationale 
Kwaliteitscriteria 
 
FATP : internationale associatie voor 
kwaliteitszorg 
(Thiel, 2012, p. 62). 

DKThR Das Kuratorium für Therapeutisch 
Reiten 
 
Opgericht in 1970 
 
Doel: houdt zich bezig met het bevorderen 
van onderzoek, het uitgeven van 
wetenschappelijke publicaties, het 
vaststellen van beroepscompetenties en 
het accrediteren van opleidingen 
(Geerling, 2011, p. 24). 
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Bijlage 2: overige vormen paardondersteunde interventies 
 
 
Equine Assisted Activity (EAA): 
Bij de Equine Assisted Activities  worden er paarden ingezet zonder dat er vooraf een 
doel vastgesteld is. Ondanks het ontbreken van een doelstelling kunnen deze activiteiten 
wel een positief effect hebben op mensen. De effecten van de activiteit worden niet 
gedocumenteerd ten behoeve van het proces. Bij de Equine Assisted Activities mogen 
cliënten al begeleid worden door (eventueel ook opgeleide) vrijwilligers (Barten & de 
Boer, 2013, p. 20). 
 
 
Equine Assisted Education (EAE): 
Wanneer er een educatieve doelstelling verbonden wordt aan de paardondersteunde 
interventie, kan er gesproken worden van Equine Assisted Education. Er worden vooraf 
specifieke leerdoel vastgesteld die vervolgens met behulp van de inzet van paarden 
wordt behaald. De focus van Equine Assisted Education ligt dan ook op de (leer)ervaring 
en persoonlijk ontwikkeling van mensen (Barten & de Boer, 2013, p. 20). 
 
Paarden coaching wordt in bepaalde vormen ook wel in verband gebracht met Equine 
Assisted Education omdat het gaat m het verwezenlijken van persoonlijke leerdoelen 
(Barten & de Boer, 2013, p. 21). 

 
Equine coaching: 
Een bekende vorm van Animal Assisted Intervention is equine-coaching ofwel 
paardencoaching. De Nederlandse orde van beroepscoaches omschrijft coaching als 
volgt: 
"Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve 
wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door: 

x bewustwording en persoonlijke groei 
x het vergroten van zelfvertrouwen en 
x het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden (Geerling, 

2011, p. 20) 
 
Paarden-coaching is een bijzondere vorm van coaching waarbij paarden worden ingezet  
bij persoonlijke of teamvraagstukken. Het doel is het realiseren van inzichten in vaak 
onbewuste patronen en gedragingen. De cliënt gaat niet op het paard zitten maar heeft 
wel interactie met een of meerdere paarden in een afgesloten ruimte (Kroesen, 2014, p. 
15).  
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Bijlage 3: het interview 
 

Interview 

Ik wil u graag eerst kort een aantal achtergrondvragen stellen. Deze mag u kort 
beantwoorden.  

 
Wat is uw naam: 
 
Wat is uw leeftijd: 
 
Wat is uw opleiding (algemeen): 
 
Wat is uw achtergrond (bijv. opleiding) met betrekking tot het werken met paarden:  
 
 
Wanneer bent u gestart met paardondersteunde interventies? 
 
Waarom bent u gestart met paardondersteunde interventies? 
 
Wat is de naam van de paardondersteunde interventies die u geeft? 
 
Met welke doelgroepen werkt u? Autisme, down syndroom, beide, ook anders? 
 

Zou u mij wat meer kunnen vertellen over de accommodatie? Staan de paarden buiten, 
binnen, zijn er veel/weinig paarden, wat is de oppervlakte? Alleen of in een groep? Zijn 
de paardondersteunde interventies binnen of buiten, of beide? 

 

Is uw paardondersteunde interventie bekend bij organisaties als verzekeraars, GGZ 
instellingen, stichtingen, of scholen? Zo ja, welke? 

 

Is uw paardondersteunde interventie gecertificeerd of heeft het een keurmerk? Hierbij wil 
ik benadrukken dat deze vraag dient om achtergrondinformatie te krijgen, het heeft 
verder geen invloed op het interview of onze interpretatie van uw antwoorden.  
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Deelvraag: Wat zijn de hulpvragen van kinderen met ASS of het syndroom van Down 
en welke invloed heeft de cliënt op de match tussen de cliënt en het paard? 
 
Interviewvragen: 
 

x Wat  verstaat  u  onder  ‘de  aard’  van  het  paard? 
 

x Op welke soorten gedragingen let u bij het inzetten van een paard bij 
paardondersteunde interventies? 

 
x Hoe komt  u aan de informatie over het paard? En welke stappen zet hij hierin?  

Lezen, observeren, vragen aan vorige eigenaar? Waarom deze stap/stappen, wat is hiervoor de 
onderbouwing? 

 
x Hoe belangrijk is iedere genoemde bron? 

 
x Is er een type paard dat u in zijn algemeenheid vaak inzet? waarom?  

 
x Welke paarden zijn sowieso niet geschikt, welke wel?  

           Ras, leeftijd, bouw, voorgeschiedenis, socialisatie, soorten gangen 
 

x Spelen er overige factoren mee in de keuze voor een paard?  
persoonlijke voorkeur, vooropleiding, persoonskenmerken,  accommodatie. 

 

Deelvraag : Welke methodieken worden er gebruikt en welke invloed hebben de 
methodieken op de match tussen de cliënt en het paard? 
 
Interviewvragen: 
 

x Maakt u gebruik van specifieke methodieken of een specifieke achtergrond? Wat houdt 
deze in? 

 
x Op basis waarvan heeft u voor deze methodiek gekozen? 

 
x Welke dingen uit de basismethode gebruikt u wel en welke niet? Waarom? 

 
x Hoe ziet de interventie eruit? Wat is de opbouw (grondwerk, rijden?) 

 
x Uit hoeveel sessies bestaat de paardondersteunende interventie? Is er een vast 

programma? Op basis waarvan wordt dit verlengd of verkort? 
 

x Wat maakt dat u kiest om de interventie op deze manier vorm te geven? Is dit 
gebaseerd op kind, paard, of beide?  

 
x Kan er inzet van meerdere paarden plaatsvinden? Op basis waarvan worden meerdere 

paarden ingezet? 
 

x Werkt u in de interventies samen met andere professionals (bewegingsagoog, 
psychomotore therapeuten, fysio)? 

 
x Speelt uw algemene professionele achtergrond (opleiding, vorig werk, huidig werk) een 

rol in het aanwenden van paard gerichte methodieken? 
 



57 
 

 
 

 
Deelvraag: Welke werkvormen worden er gebruikt en welke invloed heeft de 
werkvorm op de match tussen het paard en de cliënt? 
 
Deelvraag :Welke invloed hebben de eigenschappen van een paard op de match 
tussen de cliënt en het paard? 
 
Deelvraag : Wat is de professionele achtergrond van de aanbieder en welke 
invloed heeft de aanbieder op de match tussen de cliënt en het paard? 

 
Interviewvragen: 
 

x Op welke manier brengt u de hulpvraag van de cliënt in kaart? Op basis waarvan 
kiest u voor deze manier? 

 
x Welke achtergrondinformatie gebruikt u hierbij? 

 
x Wat zijn veel voorkomende hulpvragen bij kinderen met ASS? 

 
x Welke soort hulpvragen zijn bij deze doelgroep wel en welke niet te 

beantwoorden met paardondersteunende interventies? 
 

x Hoe worden de doelen van de interventie opgesteld? 
 

x In hoeverre hebben cliënt en ouders/ verzorgers invloed op het vaststellen van 
de doelen? 

 
x Wordt er van te voren een plan van aanpak opgesteld? Wat staat hier globaal in? 

 
x Laat u cliënten van deze doelgroep individueel met een paard werken (met u 

erbij), of in een groep? In geval van groep: hoe ziet de samenstelling van de 
groep eruit? 

 
x Laat u de cliënt van deze doelgroep zelf kiezen, of kiest u een paard? 

 
x Valt er iets op aan hoe deze doelgroep en paard interacteren? Indien in groep: 

valt iets op aan hoe de kinderen onderling interacteren tijdens de interventie? 
 

x Denkt u dat uw relatie met een cliënt anders is wanneer er met (en zonder) 
paarden wordt gewerkt? 

 
x Wordt er gerapporteerd? Wat en wat maakt dat u daarvoor kiest? 

 
x Wordt in de rapportage zowel gedrag van het kind als van het paard 

meegenomen? Wat maakt dat u daarvoor kiest? 
 

x Welke effecten ziet u van de paardondersteunde interventie? Hoe verklaart u dit? 
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Deelvraag : Op welke manier kan de Sociaal pedagoog invulling geven aan de 
paardondersteunde interventies? 

 

Interviewvragen: 

x Maakt u gebruik  van cognitief gedragsmatige aspecten tijdens de paardondersteunde 
interventie? 

x Maakt u gebruik van systeemtheoretische aspecten tijdens de paardondersteunde 
interventie? 

x Maakt u gebruik van creatief- agogische aspecten tijdens de paardondersteunde 
interventie? 

x Maakt u gebruik van normatief ethische aspecten tijdens de paardondersteunde 
interventie? 
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Bijlage 4: informed consent 

 

Geïnformeerde toestemming 

U heeft aangegeven mee te willen werken aan ons onderzoek. Dit onderzoek voeren wij 
uit in het kader van onze Bachelor Scriptie en is onderdeel van de opleiding HBO Social 
Work van de Zuyd Hogeschool te Sittard. Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren, 
willen wij gebruikmaken van video-/geluidsopnamen van het interview. Graag willen wij u 
als respondent toestemming vragen voor het gebruik van deze opnamen. 
 
ik,………………………………………………………………………………………………………(naam  aanbieder  EAI) 
 
doe mee aan het onderzoek dat uitgevoerd wordt door: 
H. Bosch en K. Sijstermans, die als studenten verbonden zijn aan de opleiding HBO 
Social Work aan de Zuyd hogeschool te Sittard. Uw deelname is geheel vrijwillig, u kunt 
de medewerking op elk tijdstip stopzetten en de gegevens verkregen uit dit onderzoek 
terugkrijgen, laten verwijderen uit de database, of laten vernietigen. 
 
De volgende punten zijn bij dit onderzoek van belang: 
1. Het doel van dit onderzoek is de exploratie van de keuzes en overwegingen die 
aanbieders van paardondersteunde interventies maken bij interventies voor cliënten met 
Downsyndroom of een Autisme spectrum stoornis, tussen de  7 en 14 jaar oud. 
2. Deelname aan dit onderzoek zal meer inzicht geven in de overwegingen die aanbieders 
van paardondersteunde interventies maken, hieruit volgen conclusies samenhangend  
met mogelijke good-practice voorbeelden. 
3. U krijgt vragen die te maken hebben met uw werk als aanbieder van 
paardondersteunde interventies, hierbij richten we ons voornamelijk op de aspecten 
paard, cliënt en methodiek. 
4. Het interview duurt ongeveer anderhalf uur. 
5. De gegevens verkregen uit dit onderzoek zullen anoniem verwerkt worden en kunnen 
daarom niet bekendgemaakt worden op een individuele identificeerbare manier. 
6. De gegevens verkregen uit dit onderzoek worden veilig opgeslagen binnen de 
Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, afdeling 
Orthopedagogiek.  
7. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:   
 
Hanne Bosch      Kelly Sijstermans 
0807303bosch@zuyd.nl    kellysijstermans@live.nl 

 

Handtekening studenten Zuyd  Hogeschool:          Datum:  

 

 

Handtekening aanbieder EAI:                               Datum:  
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 Bijlage 5: voorbeeld samenvatting interview (gecodeerd)  
 
Interview 
 
Wat is uw naam: 1. 
Wat is uw leeftijd: 31 jaar  
Wat is uw opleiding (algemeen): ontwikkelingspsychologie aan de universiteit 
Maastricht. Vervolgens gestart met werken en in 2011 een tweejarige opleiding gevolgd 
tot Equitherapeut aan de Hippocampus in Soerendonk. Momenteel in opleiding tot GGZ 
psycholoog.  
 
Wat is uw achtergrond (bijv. opleiding) met betrekking tot het werken met 
paarden:  
Op een leeftijd van 10 jaar gestart met paardrijden 
Vanaf 16de een eigen paard. 
Opleiding tot voltige instructeur binnen de opleiding tot Equitherapeut. 
 
 
Wanneer bent u gestart met paardondersteunde interventies?  
2 jaar geleden. Het eerste half jaar werkte ik bij familie aan huis. Sinds anderhalf jaar bij 
mij zelf aan huis.  
 
Waarom bent u gestart met paardondersteunde interventies?  
Om werk en hobby te combineren. Als je met paarden bezig bent geeft dat een fijn 
gevoel, je hoofd is leeg. Ik werk als Equitherapeut een paar uur per week naast mijn 
baan als psycholoog. Ik vind de combinatie erg fijn.  
 
Wat is de naam van de paardondersteunde interventies die u geeft? 
Equitherapie. 
 
Met welke doelgroepen werkt u? Autisme, down syndroom, beide, ook anders? 
Ik werk met kinderen en volwassen. Kinderen met autisme, aandachtsproblemen, 
depressies. Zelf heb ik vooral affiniteit met hechtingproblematieken. Een heel 
uiteenlopende doelgroep dus. 
 
Zou u mij wat meer kunnen vertellen over de accommodatie? Staan de paarden 
buiten, binnen, zijn er veel/weinig paarden, wat is de oppervlakte? Alleen of in 
een groep? Zijn de paardondersteunde interventies binnen of buiten, of beide? 
Ik heb een Fries opgeleid tot therapiepaard, die staat bij familie.  Daarnaast heb ik 2 
paarden aan huis. Lopen altijd los, en hebben een inloopstal. Overdag staan ze in de wei 
en  ‘s  nachts  op  de  paddock.  De  paarden  kunnen  continu  contact  hebben  met  elkaar,  
doordat ze samen staan en daarom vervelen ze zich niet.  
De equitherapie gebeurd ook buiten in de paddock.  
 
Is uw paardondersteunde interventie bekend bij organisaties als verzekeraars, 
GGZ instellingen, stichtingen, of scholen? Zo ja, welke?  
Het wordt niet vergoed door de verzekeraar, hierdoor ben ik ook niet echt bekend bij 
hun. Vooral omdat effecten niet bewezen zijn.  
Mijn aanbod is wordt aangeboden bij GGZ instelling waar ik werk. Maar ik ben 
voornamelijk bekend door internet.  
 
Is uw paardondersteunde interventie gecertificeerd of heeft het een keurmerk? 
Ik ben gediplomeerd en niet gecertificeerd. Het zou wel kunnen. Certificering zal in de 
toekomst nodig zijn om het vergoed te krijgen. Door dat ik maar een beperkt aantal uren 
per week heb, kan ik ook maar een beperkt aantal cliënten aan. Ik zie het dan ook niet 
altijd een meerwaarde om gecertificeerd te zijn. Het kost dan alleen maar veel tijd en 
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geld. Vanuit de opleiding worden er wel geregeld bijscholingen aangeboden. Ik volg deze 
ook niet allemaal.  
 

Het paard 

Wat verstaat u onder  ‘de  aard’  van  het  paard? 
In het algemeen heb je het paardeninstinct. Dat kun je dan toespitsen op het individuele 
paard. Ik maak gebruik van de natuurlijke eigenschappen die ieder paard heeft. Hierbij 
gaat het om de mogelijkheid tot contact maken en het sensitieve. Paarden kunnen 
aanvoelen wat een cliënt nodig heeft. Ieder paard is anders, daarbij kun je bijvoorbeeld 
kijken naar het temperament. Ook de bouw en de gangen vallen daaronder.  
 

Op welke soorten gedragingen let u bij het inzetten van een paard bij 
paardondersteunde interventies? 
Ik kijk niet naar gedrag maar vanuit de psychotherapie: welk paard sluit aan bij behoefte 
van deze specifieke cliënt. 
Een voorbeeld is het geslacht van het paard: een kind met problemen moeder, daarbij 
kun je een merrie inzetten 
Ik kijk of het paard kan voldoen aan de behoefte het kind. Ik wil dat het kind positieve 
ervaringen kan opbouwen. 
Andere voorbeelden: 
een kind met ASS dat behoefte had aan een plek thuis. Hij wilde veel ruimte innemen op 
het paard. Omdat er minder plek is op een klein paard dan op een groot paard kun je 
dan beter ook een groot paard inzetten.  
Een persoon die erg onzeker is op een meer schrikachtig paard gaat moeilijk.  
 

Hoe komt  u aan de informatie over het paard? En welke stappen zet hij hierin? 
(Hoe bedoel je?) 
Ik zoek paarden die contact zoeken met mensen, die niet schuw zijn, snel naar je toe 
komt en niet schrikachtig zijn. Dat is voor mij het belangrijkste.  
Je kunt ook gaan kijken hoe hij loopt, maar daar kan nog aan gewerkt worden.  
Het basiskarakter is het belangrijkste. Het paard moet in het basiskarakter betrouwbaar 
zijn en een sociaal karakter hebben.  
Paarden die getraumatiseerd zijn, zijn ongeschikt. De meeste paarden zijn echter wel 
geschikt.  
 

Hoe belangrijk is iedere genoemde bron? 
Niet gevraagd 

Is er een type paard dat u in zijn algemeenheid vaak inzet? waarom?  
Ik heb paarden van 15 en 7jaar: eigenlijk wordt er vanuit gegaan dat paarden vanaf jaar 
9 geschikt zijn: dan hebben ze wat meer ervaring. 
Het ras zegt me niks: ik vind het stabiele karakter van de Fries wel fijn, maar het kan 
allemaal. 
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Welke paarden zijn sowieso niet geschikt, welke wel?  
Getraumatiseerde paarden zijn sowieso ongeschikt. Daarnaast zijn ook paarden die veel 
op stal staan en weinig contact hebben met andere paarden ongeschikt. Die raken hun 
natuurlijke eigenschappen kwijt.  

Spelen er overige factoren mee in de keuze voor een paard?  
Ik laat tijdens de therapie geen cliënten kiezen omdat ik werk volgens het 
lichaamsgerichte model: behoefte aan factoren, ik kijk welk paard past bij die factoren 
die het kind nodig heeft. 

De Methodiek 
 
Maakt u gebruik van een (of meer) methodiek(en) of een specifieke 
achtergrond? Wat houdt deze in? 
Qua therapie werk ik vanuit de Hechting: ik kijk naar de behoeften van het kind,  
daarnaast werk ik vooral gedragstherapeutisch (CGT) 
 
Op basis waarvan heeft u voor deze methodiek(en) gekozen? 
Tijdens de opleiding hebben we gewerkt met het Pessomodel. Dit model sluit goed aan 
bij mijn eigen achtergrond, daarbij kijk ik waar het kind behoefte aan heeft.   
 
Welke dingen uit die methode gebruikt u wel of niet? 
Ik stem de oefeningen af op behoefte cliënt. Ik laat echter geen dingen weg uit de 
methodiek of het model. Het ligt aan de cliënt: hoe ver is deze, aan de hand daarvan 
bouw je op. 
 
Hoe ziet de interventie eruit? Wat is de opbouw (grondwerk, rijden?) 
Er wordt gewerkt volgens een vaste structuur:  
-paard samen uit de wei halen= paard was eerst paard en nu even therapiepaard 
-samen borstelen en zadelen 
-opwarmen door bv mee rennen of in takt lopen 
-therapie op paard: voltigeoefeningen die therapeutisch ingezet worden 
-Wensoefening: informatie over wat kind fijn vind en waar kind behoefte aan heeft 
Uitstappen 
-afscheid: paard terug naar wei 
 
Uit hoeveel sessies bestaat de paardondersteunende interventie? Is er een vast 
programma? Op basis waarvan wordt dit verlengd of verkort? 
Er is geen vast programma, maar het is niet bedoeling om eeuwig door te gaan. 
Na 5 sessies is er een evaluatie waarbij er wordt gekeken of er gedragsverandering heeft 
plaatsgevonden. sommige kinderen komen 10 keer, andere 20 keer. 
Dit heeft te maken met ernst problematiek: Zoiets als ASS gaat nooit meer weg en 
wanneer het kind zich er prettig bij voelt kan het ook lang doorlopen.  
 
Wat maakt dat u kiest om de interventie op deze manier vorm te geven? Is dit 
gebaseerd op kind, paard, of beide?  
Dit heb ik op die manier geleerd tijdens de opleiding.  
 
Kan er inzet van meerdere paarden plaatsvinden? Op basis waarvan worden 
meerdere paarden ingezet? 
Dit is niet wenselijk. omdat er een bandopbouw plaatsvindt met een paard. vooral bij 
ASS is structuur belangrijk. Op een gegeven moment zie je aan de reactie van het paard 
hoe het met de cliënt is, omdat daar vaak een aantal sessies voor nodig zijn kun je 
minder bereiken wanneer er van paard gewisseld wordt. 
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Werkt u in de interventies samen met andere professionals (bewegingsagoog, 
psychomotore therapeuten, fysio)? 
Er is op dit moment geen samenwerking. Dat zou ik wel graag willen maar dit is nu niet 
het geval door een gebrek aan tijd. Ik heb wel contact met een andere equitherapeut.  
Qua motoriek zou fysiotherapie of ergotherapie echt een grote meerwaarde hebben.   
 
Speelt uw algemene professionele achtergrond (opleiding, vorig werk, huidig 
werk) een rol in het aanwenden van paard gerichte methodieken? 
Ja dit speelt een grote rol, het is belangrijk om te weten waarom je bepaalde dingen 
doet. Het is zeer belangrijk om opgeleid te zijn, je hebt minimaal een HBO opleiding 
nodig in de zorg/welzijnssector en wanneer je met kinderen werkt is het ook belangrijk 
kennis te hebben van de ontwikkeling. Daarnaast komt ook het hippische stuk. 
Daarnaast komt ook het hippische stuk. Voltigeren is moeilijk. Belangrijk voor cliënt. 
Scholing daarin is ook heel belangrijk. 
 
Hulpvraag ASS 
 
Op welke manier brengt u de hulpvraag van de cliënt in kaart? Op basis 
waarvan kiest u voor deze manier? 
Er vindt een intake plaats met de ouders en het kind, hierin wordt de hulpvraag van het 
kind besproken. Er wordt daarna samen met de ouders een plan opgesteld. 
Daarnaast zijn er evaluatiegesprekken waarin er gekeken wordt er of de doelen behaald 
zijn.  
 
Welke achtergrondinformatie gebruikt u hierbij? 
Ik vraag een klachtenanamnese en een ontwikkelingsanamnese 
Daarbij wil ik informatie over de behoeften van het kind.  
 
Wat zijn veel voorkomende hulpvragen bij kinderen met ASS? 
het sociale stukje zoals contact maken. 
De interesse voor de computers is soms erg groot bij deze kinderen. Ouders willen hun 
kinderen graag in hun ontwikkeling bevorderen door ze naar mij toe te brengen. 
Er zijn ook gedragsproblemen zoals woede-uitbarstingen te zien. In contact komen met 
het eigen gevoel is ook een van de hulpvragen. equitherapie leent zich hier goed voor 
doordat het lichaamsgericht is. Ook omdat het paard begrenst en voorkomt dat dingen 
uit de hand lopen. 
 
Welke soort hulpvragen zijn bij deze doelgroep wel en welke niet te 
beantwoorden met paardondersteunende interventies? 
-ASS kun je niet wegnemen, dat kun je niet veranderen. 
-Wat je in de normale therapie niet kunt bereiken kun je hiermee ook niet. 
 
Het beter kunnen reguleren van boosheid kan wel goed bereikt worden bij de therapie.  
 
Hoe worden de doelen van de interventie opgesteld? 
Dit gaat altijd in overleg met kind en ouders, waarbij de vraag gesteld wordt of het doel 
haalbaar is. In het begin worden de doelen opgesteld voor de eerste 5 tot 10 sessies. Een 
eerste doel kan bijvoorbeeld zijn een band op te bouwen en vertrouwd raken met de 
therapievorm.  
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In hoeverre hebben cliënt en ouders/ verzorgers invloed op het vaststellen van 
de doelen? 
De ouders hebben in ieder geval altijd invloed. Of het kind invloed heeft ligt aan het kind: 
heeft het kind probleembesef dan kan het wel, in praktijk gaat vaak alleen in overleg met 
de ouders. 
 
Wordt er van te voren een plan van aanpak opgesteld? Wat staat hier globaal 
in? 
De doelen staan erin, daarnaast staat er heel globaal in welke oefeningen en welke 
gangen er gebruikt zullen gaan worden. Officeel volgens de opleiding is het heel 
gestructureerd, dat doe ik niet.  
 
Het hulpverleningsproces ASS 
 
Laat u cliënten van deze doelgroep individueel met een paard werken (met u 
erbij), of in een groep? In geval van groep: hoe ziet de samenstelling van de 
groep eruit? 
Dit kan wel, maar is nog niet voorgekomen doordat ik niet veel cliënt zie.  
Het kan wel meerwaarde zijn door Sociale vaardigheden, als het voorkomt zou ik het wel 
graag doen. Kinderen kunnen daarbij van elkaar leren door verschillende problematieken 
bij elkaar te zetten. Het kan ook overprikkelend werken, zou je moeten uitproberen. 
 
 
Laat u de cliënt van deze doelgroep zelf kiezen, of kiest u een paard? 
ik kies paard op basis van behoefte van het kind. Het is therapie, niet lekker paardrijden. 
Om veel resultaat te behalen vind ik het beter zelf paard te kiezen.  
Ik kijk of het past bij karakter, qua gangen, qua geslacht. De keuze is hier natuurlijk wel 
beperkt maar tot nu toe paste het altijd.  
 
Valt er iets op aan hoe deze doelgroep en paard interacteren? Indien in groep: 
valt iets op aan hoe de kinderen onderling interacteren tijdens de interventie? 
Elk kind is anders, vaak weten ze in het begin niet zo goed wat ze met het paard 
moeten. Gaandeweg komt er dan meer contact met het paard. In het begin zien kinderen 
het  vaak  gewoon  als  “een  paard”.  Het  is  functioneel  contact,  maar  meer  ook niet. 
Eigenlijk is het een voorwaarde voor mijn therapie dat het kind affiniteit heeft met 
paarden, ik heb ook wel eens gezien dat een kind niks met paarden had maar dat het 
uiteindelijk toch een zinvolle therapie werd. Affiniteit is nodig voor de motivatie van het 
kind.  

Denkt u dat uw relatie met een cliënt anders is wanneer er met (en zonder) 
paarden wordt gewerkt? 
Qua relatie niet zo zeer. De vertrouwensband zou groter kunnen worden omdat jij het 
paard aanstuurt. Maar eerder meerwaarde omdat je feedback van paard krijgt en kind in 
contact brengt met beweging.  
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Rapportage en evaluatie 
 
Wordt er gerapporteerd? Wat en wat maakt dat u daarvoor kiest? 
ja, na elke sessie rapporteer ik wat er gebeurd is, wat mij opgevallen is en wat we de 
volgende keer gaan doen.  Ik heb een bestand op de computer waarin ook de intake 
gegevens en de evaluatiegesprekken staan.  
 
Rapporteren komt kwaliteit ten goede, het is belangrijk om je aan je plan te houden. Als 
je niet zwart op wit hebt verzand je in allerlei bijzaken. Wanneer je het op papier heb 
staan ga je er anders over nadenken: wat heb ik gezien en wat zou dat kunnen 
betekenen. 
Niet rapporteren is minder doelgericht. Het is steeds diagnostiek: Wat zie ik gebeuren en 
wat is de reactie van het paard. Zo bepaal ik de vervolgstappen. Wanneer je dar niet 
bewust mee bezig bent, dan werk niet doelgericht, dan doe je maar wat. 
 
 
Wordt in de rapportage zowel gedrag van het kind als van het paard 
meegenomen? Wat maakt dat u daarvoor kiest? 
Zowel het gedrag van het kind als het gedrag van het paarden worden meegenomen. 
Wanneer het paard bijvoorbeeld vaak stilstaat rapporteer je wat het kind doet, wat het 
paard doet en wat zou dit kunnen betekenen.  
zowel kind als paardengedrag: bv paard staat vaak stil:  
 
Door het rapporteren probeer je de puzzel compleet te maken: wat zou het gedrag van 
het paard op dit moment zou kunnen betekenen.  
Dat heeft ook te maken met ervaring: het paard doet dit: waarschijnlijk omdat cliënt 
...... doet. 
 
Welke effecten ziet u van de paardondersteunde interventie? Hoe verklaart u 
dit?  
Ik zie wel in ieder geval terug dat kinderen 
-zich beter kunnen inleven 
-meer rekening houden met anderen 
-zich flexibeler kunnen opstellen 
-een betere concentratie krijgen 
Het is moeilijk om precies in kaart te brengen wat het precies is. Vaak melden ouders dat 
het kind makkelijker is en dat het kind meer kan hebben.  
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De Sociaal Pedagoog 
 
Werkt u met (aspecten van) de cognitief gedragsmatige benaderingswijze, kunt 
u een aantal voorbeelden noemen? 
Ik breng steeds het gevoel en het gedrag van het kind in kaart. Daarnaast reageert het 
paard op het gedrag van het kind, daar leert het kind van.  
Ook met betrekking tot het zelfbeeld en zelf dingen durven kun je met een paard heel 
praktisch aan de slag, waardoor ze erachter komen dat ze niet angstig hoeven te zijn, 
etc. 
 
Werkt u met (aspecten van) de systemisch benaderingswijze, kunt u een aantal 
voorbeelden noemen? 
In therapie zelf niet mee, wel naast Equitherapie: Ik ga met de ouders in gesprek hoe zij 
het thuis aanpakken. Als er in systeem iets speelt moet dat ook besproken worden. Niet 
tijdens sessie met paard maar wel daarbuiten 
 
In toekomst wil ik moeder-kind rijden gaan aanbieden. Daarvoor is meer ervaring nodig. 
Lijkt heel mooi: moeder-kind band versterken. Maar tot nu toe heb ik geen ouders 
meegenomen in de therapi/  
Het paard kan ook de rol van een familielid vervullen.  
 
Werkt u met (aspecten van) de creatief-agogische benaderingswijze, kunt u een 
aantal voorbeelden noemen? 
Het sensorische en het non-verbale komen nadrukkelijk naar voren in de therapie. 
 
(uitleg over appels vanuit de onderzoekers) 
 
Als je kijkt naar de sensorische appels zou je vingerverf kunnen gebruiken om contact te 
stimuleren, daarnaast werk je dan ook creërend. 
thematische appels gebruik ik ook en bij de ruimtegerichte appels die ik wel eens 
spelletjes om de oriëntatie in de ruimte te stimuleren. 
 
Werkt u met (aspecten van) de normatief-ethische benaderingswijze, kunt u 
een aantal voorbeelden noemen? 
Ik bied veilig door structuur: steeds op dezelfde manier. 
 
(Vraag onderzoekers: is een cap verplicht?)  
 
Vanuit de opleiding hebben we niet geleerd om met cap te rijden, omdat het vanuit de 
voltige ook niet gedaan wordt. Zeker wanneer er met meerdere kinderen gedaan wordt 
zou het zelfs gevaarlijk kunnen zijn.  
Zelf gebruik ik wel een cap: alleen bij oefeningen zoals het liggen hoeft er geen cap op.  
omdat vanuit voltige ook niet. Zeker vanuit meerdere kinderen zou het zelfs gevaarlijk 
kunnen zijn. 
Zelf wel gebruik van cap: bij oefeningen zoals liggen wel cap af in verband met de 
veiligheid. In verband met het gebruik van bijzetteugel en longeerlijn is het veilig 
genoeg. 
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Bijlage 6: urenverantwoording 
 
 
Wie  Activiteit      Aantal uur Opmerking  

 
 
 
Hanne Bosch 
Kelly Sijstermans 

Opdrachtformulering       Kelly 5 uur 
      Hanne 5 uur 

        

Dit hebben Hanne 
en Kelly apart 
gedaan. In eerste 
instantie apart 
afstuderen 

 
 
Hanne Bosch 
Kelly Sijstermans 

Ideeformulering       Kelly 13 uur 
      Hanne 13 uur 

Dit hebben Hanne 
en Kelly apart 
gedaan. In eerste 
instantie apart 
afstuderen 

 
 
Hanne Bosch 
Kelly Sijstermans 

Afstudeervoorstel       25 uur 

 
 

 

 
Hanne Bosch 
Kelly Sijstermans 

Afstudeerkringen & 
voorbereiding 

      50 uur 

 

 

 

 
Hanne Bosch 
Kelly Sijstermans 

Contact 
opdrachtgever & 
ondersteuner 

       23 uur  

 
Hanne Bosch 
Kelly Sijstermans 

Opstellen interview        32 uur  

 
Hanne Bosch 
Kelly Sijstermans 

Afnemen interview        72 uur  

 
Hanne Bosch 
Kelly Sijstermans 

Literatuurstudie 

 

       60 uur  

 
Hanne Bosch 
Kelly Sijstermans 

Interviews 
uitwerken en 
coderen 

       70 uur  

 
Hanne Bosch 
Kelly Sijstermans 

Schrijven 
afstudeerwerkstuk 

 

       682 uur  

 
Hanne Bosch 
Kelly Sijstermans 

Schrijven 
procesverslag groep 
& individueel 

       12 uur  

 

 
  Totaal 1062 uur 

 
 


