
stelt voor: Een studiedag over dieren in de gezondheidszorg.

Vrijdag 5 mei 2017

ZorgBeest is een onderzoeksproject van Hogeschool Odisee waarin we op basis van wetenschappelijke 
informatie, advies van experten en ervaringen uit het werkveld, praktische richtlijnen formuleren als 
ondersteuning voor AAI-programma’s in zorgomgevingen.  

Dit onderzoek wordt gefinancierd via een PWO-beurs van de Vlaamse Overheid aan Hogeschool Odisee. Contact: info@zorgbeest.be



Programma

Locatie 
Hogeschool Odisee, Campus Brussel 
Warmoesberg 26, 1000 Brussel 
http://www.odisee.be/nl/campus-brussel
5 min te voet van Station Brussel Centraal

Inschrijven
http://www.zorgbeest.be/inschrijven tot 25 april. Deelname kost 50 euro, studenten 20 euro. 
Reknr: BE15 4354 1314 7130 met vermelding: ZorgBeest + uw naam
Prijs is inclusief broodjeslunch, koffiepauzes en receptie. Vanwege projectfinanciering door de 
Vlaamse Overheid kunnen we de kostprijs laag houden.
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Ontvangst 

Welkom (dr. Adinda Sannen, etholoog)     

SESSIE 1: Wat is AAI?

Welzijn van mens en dier: ethische beschouwingen. (dr. ir. Stef Aerts, bio-ingenieur, ethicus)

Inleiding tot Animal Assisted Interventions: het waarom en hoe. (prof. dr. Marie-José Enders-Slegers, psycholoog-antrozoöloog)

Koffiepauze   

SESSIE 2: Wat doet AAI?

Effect van Animal Assisted Interventions op de mens. (Tine Eyssen, psychotherapeut)

Effect van Animal Assisted Interventions op het dier. (Christine Halsberghe, dierenarts)

Demonstratie: hoe kan je een hond inzetten bij patiënten? (Joke Decru, dierengedragstherapeut & Eva Lambrecht, AAT-therapeut)

Lunch         

SESSIE 3: AAI hoe begin ik eraan?

Speed dating: maak kennis met opleidingen en organisaties die AAI ondersteunen.

Case study: ervaringen met AAI in woonzorgcentrum Sint-Franciscustehuis te Brakel. (Helga De Pelsmaeker, kinesitherapeut)

Voorstelling van het ZorgBeest project en de website met praktische adviezen. (Aymeline de Cartier, kinderpsycholoog, etholoog)

Terugblik op de dag (dr. Hilde Vervaecke, etholoog) 

Receptie



Onze sprekers
• Dr. ir. Stef Aerts is bio-ingenieur en ethicus. Hij  is hoofd van de bacheloropleiding Agro- en Biotechnologie aan de hogeschool Odisee en doceert onder andere Ethiek en 

proefdierkunde. Als onderzoeker is hi j  gespecial iseerd in ethiek, dierenwelzi jn en landbouw en hi j  is mede-auteur van boeken als Know your food: Food ethics and 
Innovation en Dier en Welzi jn. 

• Prof. dr. Marie-José Enders-Slegers is professor Antrozoölogie aan de Open Universiteit Heerlen. Haar onderzoek focust op de relatie tussen mens en dier. Daarnaast is 
zi j  ook president van de International Association of Human-Animal Interactions Organisations (IAHAIO) en mede-oprichter van het IVA Insti tuut voor Antrozoologie in 
Nederland.

• Tine Eyssen is psychotherapeut en oprichtster van TiLT. Deze vzw helpt mensen met specifieke problemen door het inzetten van therapiehonden of eigen honden van de 
cl iënten. Daarnaast leidt ze ook therapiehonden of aaihonden op.

• Christine Halsberghe is dierenarts en gespecial iseerd in preventie en behandeling van gedragsproblemen. Als docent binnen de postgraduaten Toegepast Diergedrag en 
Companion Animal Behaviour and Welfare leidt ze dierengedragstherapeuten op. Zi j  is voorzitter van de Vlaamse Diergeneeskunde Werkgroep Ethologie (VDWE) en de 
European Society of Veterinary Clinical Ethology.

• Joke Decru is oprichtster van FelCan en hoofd van Stadsbeest waarin haar expertise als dierengedragstherapeut projecten als AAIbeest ondersteund, een project waarbi j  
een huisdier-eigenaar team wordt opgeleid voor assistentie in een verzorgingstehuis. Zi j  is samen met Eva Lambrecht bezielster en inhoudeli jk coördinator van de 
nieuwe toegepaste opleiding rond honden in de therapieruimte (Odisee).

• Eva Lambrecht is psychotherapeut en dierengedragstherapeut. Zi j  combineert beide expertises in de behandeling van cl iënten via Animal Assisted Therapy met honden. 
Zi j  r ichtte Sirus Therapie op en samen met Joke Decru is zi j  de dri jvende kracht achter de opleiding rond honden in de therapieruimte. Zi j  is tevens gastdocent binnen de 
postgraduaat opleidingen Toegepast Diergedrag en Companion Animal Behaviour and Welfare.

• Helga De Pelsmaeker is coördinator van het paramedisch team van het WZC Sint-Franciscustehuis in Brakel. Zi j  startte samen met haar team 15 jaar geleden met de 
uitbouw van een dierenbeleid. Daarnaast is ze ook werkzaam als prakti jkassistent geriatr ische revalidatie aan de UGent, vakgroep Revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie.

• Dr. Hilde Vervaecke is naast biologisch antropoloog ook bioloog gespecial iseerd in ethologie. Zi j  is coördinator van de onderzoeksgroep SALTO binnen Agro- en 
Biotechnologie (Odisee) en init iatiefneemster van verscheidene projecten rond dierenwelzi jn, waaronder ZorgBeest. Als docent wordt haar expertise ingezet in zowel 
Agro- en Biotechnologie als binnen postgraduaten rond toegepast diergedrag. Daarnaast zetelt ze in de Vlaamse Raad voor Dierenwelzi jn en de Dierentuinencommissie. 

• Aymeline de Cartier is kinderpsycholoog en etholoog. Door het combineren van beide vakgebieden heeft zi j  een brede ervaring met Animal Assisted Therapy met zowel 
honden als paarden. Zi j  is dan ook een sleutelf iguur binnen het ZorgBeest project. 

• Dr. Adinda Sannen is bioloog gespecial iseerd in ethologie. Zi j  is projectleider van ZorgBeest en docent/onderzoeker binnen Agro- en Biotechnologie (Odisee). Daarnaast 
coördineert ze het postgraduaat Toegepast Diergedrag.


