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Inleiding 
 
Voor u ligt de rapportage van het inventariserend onderzoek dat Annet ter Veen in opdracht 
van de stichting Aaizoo heeft gedaan als opvolging van het exploratieve onderzoek  Het 
paard als partner (mei 2011). 
Dit onderzoek heeft in kaart gebracht wat er op het gebied van dierondersteunde interventies 
in Nederland aan de orde is ten aanzien van alle andere diersoorten, dan paarden. 
In Het paard als partner is uitgebreid stilgestaan bij de wildgroei op het gebied van 
interventies met dieren en vooral met paarden. De stichting Aaizoo was benieuwd hoe het de 
uitslagen van dat onderzoek zich verhouden tot de andere dieren die in Nederland worden 
ingezet. 
Dit rapport geeft daar een beeld van. 
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Onderzoeksvraag 
 
Dit onderzoek is een vervolgonderzoek op “Het paard als partner” (mei 2011), dat een 
inventarisatie was van paardondersteunde interventies in therapie, coaching en training in 
Nederland.  Dit onderzoek brengt in kaart wat er op dit gebied in Nederland gebeurt met 
andere diersoorten dan paard. 
Om de vergelijking goed te kunnen maken, wordt in grote lijnen dezelfde onderzoeksvraag 
gehanteerd. Deze luidt: 
 
“Welke vormen van dierondersteunde interventies (anders dan paard) in therapie, coaching 
en training worden in Nederland toegepast,  hoe zijn deze te definiëren en te categoriseren 
en welke kwaliteitsaspecten kunnen de basis vormen voor een keurmerk voor deze 
beroepsgroep?” 
 
Deelvragen: 
 

1. Welke vormen van dierondersteunde interventies in therapie, coaching en training 
worden in Nederland toegepast en hoe zijn deze te definiëren en te categoriseren? 

2. Welke doelgroepen zijn er te benoemen en op welke wijze verhouden die 
doelgroepen zich tot elkaar met betrekking tot de definiëring van therapie, coaching 
en training? 

3. Welke kwaliteitsaspecten kunnen worden geformuleerd vanuit de categorisatie om 
een basis te vormen voor een keurmerk voor deze beroepsgroep? 

4. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om vanuit de Stichting Aaizoo te 
komen tot professionalisering van deze beroepsgroep en mogelijk een 
beroepsvereniging op te richten? 
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Resultaten 
 
De resultaten zijn in kaart gebracht aan de hand van een aantal items die rechtstreeks 
vergeleken konden worden met de resultaten van het onderzoek Het paard als partner. 
 
Algemeen literatuuronderzoek 
 
Het algemeen literatuuronderzoek is gedaan om meer inzicht in het onderwerp te 
verschaffen. Dit heeft bijgedragen aan de inhoudelijke kwaliteit van de overige methoden van 
onderzoek die zijn ingezet. Daarnaast draagt het bij aan de verduidelijking van de context 
van dit onderzoek. Omdat er in het Nederlands weinig literatuur is uitgegeven over 
dierondersteunde interventies in het algemeen en paardondersteunde interventies, heeft de 
onderzoeker gemeend er goed aan te doen in dit hoofdstuk een iets brede beschrijving 
vanuit de literatuur weer te geven. Dit, om de lezer informatie te verschaffen over wat er in 
buitenlandse literatuur is geschreven en om de context goed in beeld te brengen. Ook helpt 
deze beschrijving bij het leggen van verbanden tussen gepubliceerde informatie over 
therapie, coaching en training en de algemene literatuur die is verschenen rondom paarden 
en hun gedrag en zal in de aanbevelingen duidelijk gemaakt worden op welke manier dit 
gebruikt kan worden voor de doelstelling die Aaizoo heeft rondom professionalisering. 
 
Samenvatting van literatuuronderzoek in historisch perspectief 
 
In de geschiedenis van de mensheid komen dieren regelmatig voor in relatie tot de 
behandeling van ziekten en aandoeningen. In verschillende culturen heerste vroeger de 
animistische overtuiging dat de geest van dieren aan de ene kant de bron was van ziekte, 
verwonding of ongeluk, terwijl aan de andere kant  de geest van dieren kon worden 
opgeroepen om genezing of voorspoed te vragen.  
 
Hoewel dergelijke ideeën incidenteel in de moderne tijd nog steeds terug te vinden zijn, is 
deze overtuiging als gemeengoed sinds het begin van de Christelijke jaartelling zo goed als 
verdwenen , door de opkomst van monotheïstische geloofsovertuigingen. In Europa werden 
in de Middeleeuwen aanhangers van het animisme onder ketterij en hekserij geschaard en 
eindigden deze dikwijls op de brandstapel. 
 
Gedurende de Renaissance werd het gebruikelijker om gezelschapsdieren in te zetten als 
socialisatie voor kinderen en bij,  zoals dat toen genoemd werd,  geesteszieken. In de 19e 
eeuw was de inzet van dieren in de institutionele zorgvoorzieningen zelfs regulier te noemen. 
Echter, deze vroege vorm van dierondersteunde interventies werd snel verdrongen door de 
opkomst van de wetenschappelijke geneeskunde aan het begin van de 20e eeuw. 
Dieren kregen vanaf toen een enigszins negatieve symbolische rol in de ontwikkeling van de 
psychoanalytische theorieën in relatie tot de oorsprong van psychische stoornissen en 
werden vooral als proefdier gebruikt. 
Pas begin zeventiger jaren duiken er opnieuw theorieën op over de therapeutische waarde 
van dieren door het werk van de invloedrijke pedagoog Boris Levenson.  
 
Sinds die tijd is er in de Verenigde Staten incidenteel onderzoek gedaan naar de medische 
waarde van dierlijk gezelschap. Deze onderzoeken waren gericht op mogelijke 
levensverlengende effecten van het houden van gezelschapsdieren bij patiënten met 
hartklachten. De onderzoeken wezen uit dat het houden van gezelschapsdieren op korte 
termijn een ontspannend effect sorteert en op de lange termijn een verbetering van de 
gezondheid tot stand brengt, waarbij gezelschapsdieren de waarde kregen toegekend als 
bron van sociale steun. 
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Ondanks deze onderzoeken en hun uitkomsten krijgt de positieve waarde van dierlijk 
gezelschap weinig erkenning in reguliere medische literatuur en is er nauwelijks draagvlak 
vanuit overheid en financieringsbronnen voor vervolgonderzoek (Fine, 2006). 
 
Op basis hiervan zou het goed mogelijk kunnen zijn dat de huidige terughoudendheid van 
overheden en medische wereld ten aanzien van diepgaand wetenschappelijk onderzoek 
naar dierondersteunde interventies te maken heeft met de erfenis vanuit het Westerse 
antropocentrische denkbeeld. Deze trend, die zich ingezet heeft aan het begin van de 20e 
eeuw gaat uit van het beeld dat de mens het middelpunt van het bestaan is. Wanneer dit 
denkbeeld geleidelijk aan verandert naar een meer holistische visie, waarbij de wereld als 
geheel genomen wordt, zal dat kunnen leiden tot  meer wetenschappelijke interesse in de 
bijdrage van dieren aan het welzijn van mensen (Serpell in Fine, 2006) 
 
Samenvatting van literatuuronderzoek rondom definiëring 
 
De onderzoeker heeft in verschillende literatuur onderzoek gedaan naar de definiëring van 
therapie, coaching en training met paardondersteunde interventies. Hierover is weinig 
specifieke literatuur te vinden, maar door breder te kijken naar meer algemene 
omschrijvingen is het volgende gevonden: 
 
Therapie: 
 
In hun kritische beschouwing van de literatuur van dierondersteunde interventies beweren 
Beck en Katcher (1984) dat  er een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen 
emotionele reactie op dieren, dat wil zeggen hun recreatief gebruik, en therapie.  
Het is volgens Beck en Katcher niet zo dat elk contact tussen dieren en patiënten en cliënten 
ook daadwerkelijk onder de noemer therapie geschaard kan worden. Hoewel deze bewering 
meer dan 25 jaar geleden is gedaan, wordt de term  Animal Assisted Therapy (AAT) heden 
ten dage nog steeds regelmatig gebruikt in situaties die niet als therapie in aanmerking 
zouden mogen komen. The Oxford Engels dictionary (2002) beschrijft therapie als de 
medische behandeling van  ziekte; curatieve medische of psychiatrische behandeling.  
Na literatuurstudie vond Lajoie (2003) twintig verschillende definities van Animal Assisted 
Therapy (AAT) en twaalf verschillende termen voor hetzelfde fenomeen: pet therapy, pet 
psychotherapy, pet-facilitated therapy, pet-facilitated psychotherapy, four-footed therapy, 
animal assisted therapy, animal-facilitated counseling, pet-mediated therapy, pet-oriented 
psychotherapy, companion-animal therapy en co-therapy with an animal. Deze verschillende 
terminologie zorgt voor verwarring, zowel binnen het werkveld als daar buiten. De Delta 
Society, een van de grootste organisaties op het gebied van de certificering van 
dierondersteunde interventies in therapie in de Verenigde Staten heeft daarom de volgende 
definitie geformuleerd: 
 

 Animal-assisted therapy: AAT is een doelgerichte interventie waarbij een dier dat 
voldoet aan vooraf vastgestelde criteria een geïntegreerd onderdeel is van de 
behandeling. AAT wordt uitgevoerd of aangestuurd door een professional uit de 
sector gezondheidszorg, die deze specialisatie inzet binnen de reikwijdte van het 
beroep waar deze professional voor is opgeleid. 
Uitgangspunten zijn: Specifieke doelen en een behandelplan voor elk individu en het 
registreren en evalueren van de voortgang. 

 
 Animal-assisted activity: AAA biedt gelegenheid voor stimulerende, educatieve, 

recreatieve of andere therapeutische voordelen die bijdragen aan de kwaliteit van 
leven. AAA wordt uitgevoerd in een grote verscheidenheid van contexten en 
omgeving, door speciaal daar voor opgeleide professionals, semi-professionals en/of 
vrijwilligers. 
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Uitgangspunten zijn: Er is geen sprake van specifieke doelen en een behandelplan er 
wordt niet verwacht dat er registratie en evaluatie van de voortgang plaatsvindt. 
Positieve neveneffecten ontstaan per toeval (Fine, 2006). 

 
 
Als aanvulling hierop worden interventies met paarden apart benoemd: 
 

 Equine-facilitated psychotherapy: EFP is experimentele psychotherapie met inzet van 
paarden. Dit omvat diverse activiteiten met het paard, zoals verzorgen, borstelen, 
hanteren, longeren, rijden, mennen of voltige. EFP wordt aangeboden door erkende 
en gekwalificeerde psychologen die in het bezit zijn van een kwalificatie ten aanzien 
van paarden (bijvoorbeeld instructeursdiploma).  
Uitgangspunten zijn: Specifieke doelen en een behandelplan voor elk individu en het 
registreren en evalueren van de voortgang. 

 
 Hippotherapie: Hippotherapie wordt uitgevoerd door ergotherapeuten, 

fysiotherapeuten en logopedisten die speciaal opgeleid zijn om gebruik te maken van 
de bewegingen van het paard om deze te benutten voor medische vooruitgang van 
hun cliënt. Het omvat niet het leren paardrijden van de cliënt. 
De therapeuten maken gebruik van gangbare methoden voor neurologische 
stimulans en senso-motorische ontwikkeling, waarbij de beweging van het paard een 
extra dimensie toevoegt. Hippotherapie richt zich op het verbeteren van balans, 
coördinatie, houding, fijne motoriek, verbetering van de spraak en verbetering van 
cognitie. (Aha, 2005 in Fine, 2006) 
 

Coaching: 

In de literatuur over paardondersteunde interventies is geen informatie te vinden over 
coaching en een definitie ten aanzien van paardondersteunde interventies in coaching is 
daardoor in die literatuur niet te vinden. Op diverse websites van aanbieders van coachen met 
paardondersteunde interventies (door de aanbieders zelf paardencoaching, of coaching met 
paarden genoemd) wordt uitgelegd wat zij zelf onder coachen met paardondersteunde 
interventies verstaan, maar een algemene definitie hiervan is niet gevonden. Tot slot zijn er een 
aantal artikelen gevonden op websites van tijdschriften en in de tijdschriften zelf, maar ook 
hierin wordt geen definiëring van coaching gegeven. De onderzoeker heeft via de 
Nederlandse Orde van Beroepscoaches (Nobco) een definitie van coaching gevonden. Op 
de website van de Nobco wordt de volgende definitie gegeven:  

De "NOBCO-definitie" uit 2004.  

"Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de 
gecoachte aanzet tot effectief gedrag door: 

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

 Coach en gecoachte  nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces”  (www.nobco.nl).  

Training: 
 
Trainen wordt in de Van Dale (2011) gedefinieerd met twee betekenissen: stelselmatig 
oefenen in een tak van sport  en oefenen in een bepaalde vaardigheid. 
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In relatie tot paardondersteunde interventies is geen specifieke definitie in de literatuur te 
vinden. In haar boek “Het paard als leermeester” rafelt Petra Nelstein (2009) de doelen van 
paardondersteunde interventies uiteen in: Doelen op lichamelijk niveau, doelen op 
psychomotorisch vlak/cognitieve vaardigheden, doelen op psychisch niveau en doelen op 
emotioneel/sociaal vlak. Binnen deze doelen benoemt zij diverse vaardigheden die middels 
paardondersteunde interventies getraind worden, o.a.: bevorderen van tijd- en 
ruimtebeleving, bewust leren omgaan met evenwicht, balans en coördinatie van het lichaam, 
omgaan met grenzen en afweermechanismen, versterken van communicatieve en 
relationele vaardigheden en leeftijdsadequaat leren handelen. Vanuit deze informatie kan 
gesteld worden dat de definitie “oefenen in een bepaalde vaardigheid” op gaat voor het 
trainen met paardondersteunde interventies (Nelstein, 2009). 
 
Een andere dimensie van trainen met paardondersteunde interventies is gevonden via de 
websites van diverse aanbieders. Deze aanbieders geven trainingen aan het bedrijfsleven, 
waarbij  onderwerpen als “samenwerking”, “communicatie” en “leiderschap” centraal staan 
(www.mennenvoormensen.nl, www.glazenhuis.nl, www.paardenpartners.nl,  
www.nieuweldorado.nl).  
 
In deze benadering is het trainen niet werkelijk gericht op één expliciete vaardigheid, maar 
meer op onderliggende competenties, zoals communiceren, leiderschap en samenwerken 
die gerelateerd zijn aan het werk van de deelnemers. De paardondersteunde interventie is in 
deze trainingen als werkvorm van de training te definiëren en als onderdeel van het 
groepsproces dat gedurende de training gaande is, maar daarnaast is het paard ook een 
extra dimensie die de deelnemer van de training als individu een spiegel voorhoudt, 
waardoor  er op individueel niveau gewerkt wordt aan persoonlijke groei (Verwaijen, 2009).  
 
 
Samenvatting van literatuuronderzoek rondom het dier 
 
 
Dierenwelzijn 
 
De commissie Branbell (1965) legde de basis voor het hanteerbaar maken van dierenwelzijn 
in de vorm van de zogenaamde vijf vrijheden. Deze hadden in eerste instantie betrekking op 
het kunnen staan, liggen, omdraaien, verzorgen van de huid (likken, krabben) en het 
strekken van de ledematen.  
Nadien heeft de Britse Farm Animal Welfare Council (FAWC) ze opgepakt en uitgewerkt tot 
de volgende lijst van vijf vrijheden: 
 
“Een dier moet zijn: 
 

1. vrij van honger, dorst en onjuiste voeding, door toegang tot vers water en een gezond 
dieet; 

2. vrij van discomfort, door een geschikte omgeving met schuilplaats en een 
comfortabele rustplek; 

3. vrij van pijn, verwondingen en ziekte, door preventieve of snelle behandeling 
4. vrij om natuurlijk gedrag te vertonen, door voldoende ruimte en faciliteiten en 

gezelschap van soortgenoten; 
5. vrij van angst en chronische stress, door omstandigheden en behandeling die 

mentaal lijden voorkomen” (dierenwelzijnsweb, 2012) 
 
Met name punt vijf is een element dat bij het inzetten van dieren tijdens interventies van 
belang is. Echter, het monitoren daarop is zeer lastig, omdat er nog geen richtlijnen 
omschreven zijn per diersoort die de gradaties van stress dusdanig nauwkeurig beschrijven, 
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dat deze te hanteren zijn voor het in kaart brengen van stress tijdens dierondersteunde 
interventies. 
 
Veiligheid 
 
Ten aanzien van het veilig werken met dieren geldt dat alleen voor paarden er diverse 
richtlijnen beschreven zijn door de stichting veilige paardensport. Voor andere diersoorten is 
niets beschreven en moet men voor het veilig werken met de dieren afgaan op de 
aannemelijke deskundigheid van de therapeut, coach, trainer en/of begeleider. Er is geen 
keurmerk voor het veilig werken met dieren in het algemeen.  
Voor de paarden is er dus het keurmerk van de stichting veilige paardensport, maar deze is 
gericht op manegebedrijven en de sport en niet op de verzorging en andere voorkomende 
handelingen die bij dierondersteunde interventies met paarden worden verricht. 
 
Samenvatting van literatuuronderzoek rondom kwaliteit 
 
Om de Stichting Aaizoo goede aanbevelingen te kunnen doen voor het professionaliseren 
van dit relatief jonge werkveld en zo te komen tot een definiëring van kwaliteitscriteria is er in 
de literatuur gekeken naar hoe relevantie organisaties hierbij te werk gaan, wat er op dit 
gebied reeds gedaan is en welke overkoepelende organisaties hierbij betrokken zijn.  
Er blijkt een aantal organisaties te zijn die zich op enige wijze bezighoudt met definiëring van 
kwaliteit (en bijbehorende criteria) en het stroomlijnen en uitwisselen van informatie. Dit 
varieert van werken op intern niveau, gericht op het eigen aanbod binnen het bedrijf  tot 
internationaal niveau, gericht op generieke elementen geldend voor een gehele 
beroepsgroep of branche. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gevonden 
relevante organisaties of aanbieders van paardondersteunde interventies, die zich 
bezighouden met professionalisering van het aanbod en/of borging van kwaliteit. 
 
IAHAIO: 
 
In 1990 is de IAHAIO opgericht. De International Association of Human-Animal Interaction 
Organizations. Deze organisatie is geregistreerd in Washington in de Verenigde Staten en 
hoofddoel is een goede verbinding tot stand te brengen tussen de belangrijkste landen waar 
met dierondersteunde interventies gewerkt wordt. De IAHAIO neemt een internationale 
overkoepelende rol op zich en ondersteunt vanuit deze rol de landelijke organisaties. Zij 
dragen onder andere bij aan het werven van fondsen ten behoeve van onderzoek en zij 
zorgen voor kennistransfer op internationaal niveau door het uitgeven van wetenschappelijke  
publicaties, het organiseren van internationale symposia etc.. De Stichting Aaizoo is de 
Nederlandse vertegenwoordiger van de IAHAIO.  (www.iahaio.org).   
 
 
DKThR:  
 
In 1970 is in Duitsland Das Kuratorium für Therapeutisch 
Reiten (DKThR) opgericht. Deze organisatie heeft inmiddels 
meer dan 3000 leden en houdt zich bezig met het 
stroomlijnen en professionaliseren van alle facetten van 
therapeutisch paardrijden, zie figuur 1. 
In navolging daarop hebben Oostenrijk en Zwitserland zich 
naar dit voorbeeld verenigd. Het DKThR houdt zich 
eveneens bezig met het bevorderen van onderzoek, het 
uitgeven van wetenschappelijke publicaties, het vaststellen 
van beroepscompetenties en het accrediteren van 
opleidingen en onderhoudt nauw contact met de IAHAIO. 
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Naast de therapeutische en pedagogische benaderingen houdt het DKThR ook de 
paardensport voor mensen met een beperking (www.dkthr.de) 
FPG: 
 
In Nederland houdt de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG) zich bezig met het 
vertegenwoordigen van de paardensport voor mensen met een beperking. De FPG erkent  
de therapeutische effecten van paardrijden en heeft een contourennota opgesteld voor het 
op termijn oprichten van een beroepsvereniging expliciet voor het doelgericht therapeutisch 
paardrijden. 
In deze contourennota stelt de FPG het volgende:  
 
“De FPG is een vereniging van rechtspersonen zonder winstoogmerk. Aangezien veel 
therapeuten zelfstandig ondernemer zijn met een winstoogmerk, kunnen zij niet direct lid 
worden van de FPG. Wel kan een eventuele beroepsvereniging zich bij de FPG aansluiten.” 
(www.verenigingfpg.nl)  
 
Verder geeft de FPG een definiëring van criteria omtrent erkenning van de betrokken 
categorie therapeuten. Deze luidt: 
 

1.  “De therapeut is in het bezit van een HBO-diploma in de zorg- of welzijnssector,    
  welke opleiding garandeert dat hij of zij bij een cliënt een anamnese kan afnemen   
  en een behandelplan kan opstellen en uitvoeren. 

2.  De therapeut heeft een hippische kaderopleiding afgesloten op het niveau van   
 minstens de Commandantencursus FPG, of KNHS Instructeur 2. De therapeut heeft   
 hiermee aangetoond zelf voldoende hippische vaardigheid te bezitten.  

3.  De therapeut heeft, om beide kennisvelden met elkaar te combineren, een   
 koppelopleiding gevolgd, waarmee hij/zij zich specialiseert in het therapeutisch  
werken met het paard.” (www.verenigingfpg.nl)  

 
Als zogenaamde koppelopleiding erkent de FPG de volgende opleidingen: 
 

 Equine Assisted Therapy, EAT (Hogeschool Artevelde te Gent)  
 Equitherapeut (Nederlandse Stichting Helpen met Paarden (SHP-E (NL))  
 De opleidingen in Oostenrijk en Duitsland erkend door DKThR 

 
De FPG definieert voor het kwalitatief correct uitoefenen EAT of Equitherapie de volgende 
criteria: 
 
“Het therapeutisch werken met paarden ten behoeve van hulpvragen bij mensen dient in de 
visie van de FPG te worden gekenmerkt door: 
- Veranderingsprocessen gericht op verbetering van het functioneren van de cliënt 
- Interventies op grond van diagnostiek 
- Inpassing in overige therapeutische programma’s van de cliënt 
- Begrenzing in tijd van de behandeling 
- Evaluatie en rapportage 
- Verantwoord bedrijfsmatig handelen in de therapeutische praktijk, en met paarden 
Ten behoeve van veiligheid en arbeidsomstandigheden worden eisen gesteld aan de 
kwaliteit en veiligheid van de accommodaties, gelijkwaardig aan die voor FPG-maneges. 
Aangesloten praktijken garanderen het welzijn van en een verantwoorde omgang met paard 
en pony” (www.verenigingfpg.nl).    
 
 
 
  

          Figuur 1 
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SHP-E (NL): 

De Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie is sinds 2008 een beschermde 
naam binnen de Benelux. Hiervoor is een certificeringbeleid ontwikkeld en vastgesteld in 
samenwerking met Europese organisaties voor opleidingen in therapeutisch paardrijden. De 
stichting heeft als doel:  

 “De bevordering 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” (www.equitherapie.org)  

De stichting werkt aan dit doel door: 

 “Het voeren van overleg met internationale organisaties op het gebied van 
therapeutisch paardrijden 

 Het voeren van overleg met de overheid, verzekeringsmaatschappijen en 
zorgverzekeraars 

 Het geven van voorlichting 
 Het beheren van een fonds om voor sociaal zwakke cliënten Equitherapie te 

financieren 
 Deelname aan internationale projecten op het terrein van Equitherapie en opleidingen 

tot Equitherapeut” (www.equitherapie.org)  

Equitherapeuten die de opleiding tot equitherapeut hebben gedaan, die gecertificeerd is door 
de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie kunnen zich aansluiten bij deze 
stichting en zijn verplicht om deel te nemen aan bijscholing, intervisie en supervisie. 
De kwaliteitsbewaking wordt gedaan door een commissie van SHP-E NL.  De titel 
Equitherapeut SHP-E (NL) is als collectieve merknaam beschermt in de Benelux 
(www.equitherapie.org). 

EAGALA   
 
In 2003 is is EAGALA, Equine Assisted Growth And Learning Association opgericht. Deze 
non-profit organisatie houdt zich bezig met het bekend maken en bevorderen van Equine 
Assisted Psychotherapy (EAP) in Europa. EAGALA biedt een certificeringstraject en daarbij 
behorende trainingen. De trainingen bestaan uit twee delen. Alleen als beide delen gevolgd 
zijn en met goed succes afgesloten kan een aanbieder van paardondersteunde interventies 
in aanmerking komen voor de EAGALA certificering. Aanbieders die aangesloten zijn krijgen 
ondersteuning en bijscholing via EAGALA aangeboden. Het wordt op de website niet 
duidelijk waar de trainingen gegeven worden (www.eagala.org). 
Wel zijn er links geplaatst van evenementen, artikelen, boeken en een cursusaanbod, zoals 
een cursus huifbedrijden (het besturen van een soort bed voor mensen met een beperking 
waar paarden onder lopen) van PTC+ in Barneveld (www.diereninzorgenwelzijn.nl).  

   
 
Organisaties met betrekking op coaching en training:  
 
Alles wat tot nu toe is gevonden in relatie tot kwaliteitsnormeringen heeft vooral betrekking 
op therapie (equitherapie en psychotherapie) met paardondersteunde interventies en heeft 
geen betrekking op andere diersoorten. Er zijn op het gebied van het coachen met 
paardondersteunde interventies een drietal aanbieders gevonden die op hun website 
aangeven met een bepaalde vorm van certificering op eigen initiatief bezig te zijn. Beiden 
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met als doel, hun klanten duidelijk te maken dat er vanuit de filosofie van het bedrijf een 
bepaalde norm wordt onderschreven.  
 
PAS-keurmerk: 
 
HorSense is een samenwerkingsverband van vijf bedrijven, verspreid over Nederland, die 
alle vijf zelfstandig werken, maar vanuit een gezamenlijk beleid. De afspraken die zij samen 
hebben vastgesteld als hun werkwijze wordt benoemd als het PAS-keurmerk. PAS staat 
voor: Paard Als Spiegel. Zij zeggen hierover op de website: “HorSense streeft een hoge 
mate van kwaliteit na. De aangesloten HorSense partners zijn gecertificeerde coaches en 
hebben zich bekwaamd in de HorSense methodiek. Ook zijn alle partners lid van NOBCO 
(Nederlandse Orde van BeroepsCoaches). 
De HorSense-methodiek bezit het PAS (Paard als Spiegel)-keurmerk. Dit keurmerk 
garandeert niet alleen kwaliteit van de methodiek maar ook het verantwoord werken met 
paard en het welzijn van paard” (www.horsense.nl).  
Daarnaast biedt HorSense een opleiding aan tot paardencoach. Hierbij bieden zij een 
coachingsopleiding in samenwerking met Fontys Hogeschool aan, die tot voor kort door de 
Nobco gecertificeerd was als opleiding tot Excellentcoach, maar omdat de Nobco deze titel 
heeft laten vervallen, loopt er op dit moment vanuit de Nobco een nieuw certificeringstraject, 
dat nog niet afgerond is (www.nobco.nl). Naast de opleiding tot coach wordt de werkvorm 
paardondersteunde interventie in het coachen door HorSense zelf aangeboden op basis van 
het door hen zelf omschreven PAS-keurmerk (www.horsense.nl).  
  
 
KREAC: 
 
Het KREAC, Kwaliteits Register voor de Equine Assisted Coach®  is een initiatief van De 
Keulse Weg, een aanbieder voor coaching met paardondersteunde interventies en tevens 
aanbieder van opleidingen op dit gebied. De opleidingen staan als gedeponeerd 
handelsmerk geregistreerd onder de naam Equine Assisted Coach® . Het KREAC heeft een 
beroepsprofiel, een ethische code en een klachtenregeling geformuleerd, die door de leden 
van KREAC onderschreven dienen te worden. Ook wordt er van de leden geëist dat ze 
jaarlijks minimaal 20 uur zullen besteden aan deskundigheidsbevordering. Een coach kan 
zich alleen aansluiten bij de KREAC als er een opleiding Equine Assisted Coach® afgerond is 
bij De Keulse Weg. De opleiding heeft inmiddels het nieuwe certificeringstraject van de 
Nobco, de EQA (European Quality Award) volledig doorlopen (www.nobco.nl).  De werkvorm 
voor paardondersteunde interventies staat daar, net als bij HorSense los van en gebeurt in 
eigen beheer. De Keulse Weg verzorgt regelmatig intervisiebijeenkomsten voor leden, 
aangesloten bij KREAC (www.kreac.nl). 
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Demografie van Nederlandse aanbieders van dierondersteunde interventies 
 
 
 
Er is in het derde kwartaal van 2012 via de zoekmachine 
Google een inventarisatie gemaakt van aanbieders van 
dierondersteunde interventies in Nederland. Er zijn 547 
aanbieders gevonden. Op de kaart is te zien hoe de 
verdeling van die aanbieders over de provincies er uit 
ziet. 
Wat daarbij opvalt is dat de beide provincies die qua 
oppervlakte het grootst zijn, ook het grootste aanbieders 
van dierondersteunde interventies heeft.    
 
 
 
Resultaten van de online enquête 
 
De online enquête is gemaakt op basis de vragenlijst die gebruikt is voor het onderzoek naar 
paardondersteunde interventies en de ervaringen die daarmee opgedaan zijn (Geerling, 
2011). De vragenlijst bestond uit 75 vragen, waarvan 38 volledig open vragen en 37 half 
open vragen met meerkeuze antwoorden met gelegenheid tot toelichting. Het aantal open 
vragen is hoog. Dit is een bewuste keuze om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen vanuit 
de bedrijven zelf, zonder dat dit gestuurd wordt door keuzemogelijkheden in de vragenlijst 
(Verhoeven, 2008). De onderwerpen waarover vragen werden gesteld zijn:  
 

 Algemene gegevens van de aanbieders 
 Aangeboden diensten en activiteiten 
 Beleid, werkwijze en doelgroepen 
 Dieren 
 Persoonlijke visie en tips, advies en vragen voor Aaizoo 

 
De respondenten zijn benaderd via een mailinglijst die is samengesteld na het zoeken van 
aanbieders via www.google.com en www.linkedin.com. Daarnaast is gebruik gemaakt van 
een adressenlijst van de Aaizoo. In totaal zijn er op deze manier een kleine 600 
respondenten rechtstreeks via de mail benaderd.  
Daarnaast is er via diverse relevante groepen (coaches, trainers) op www.linkedin.com een 
oproep gedaan. 
In totaal is de vragenlijst 257 keer bekeken, hebben 69 respondenten de vragenlijst volledig 
ingevuld.  
 
Algemene gegevens van de aanbieders 
 
Om een beeld te schetsen van de groepen respondenten een overzicht: 
(de percentages zijn afgerond op decimalen) 
 
Informatie over het soort bedrijf: 
 
Ik ben ZZP-er (eenmanszaak)  37,3 % 
Ik heb een bedrijf met meerdere medewerkers  37,3 % 
Ik ben in loondienst bij het bedrijf dat uitvoert  13,4 % 
Ik ben deel van een non-profit organisatie  11,9 % 
Ik ben in loondienst bij een bedrijf dat opleidt       0 % 
 
 

Tabel 1 

Figuur 1 
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Beroepsvereniging: 
 
Van de respondenten geeft 70,6 % aan lid te zijn van een beroepsvereniging. 
Beroepsverenigingen of instanties die meerder malen genoemd worden zijn: 
 
Federatie zorgboeren Nederland 6 x 
Provinciale verenigingen voor zorgboeren 4 x 
NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) 3 x 
Aaizoo (Animal Assisted Interventions in Zorg Onderwijs en Onderzoek) 2 x 
VVVK (vereniging voor kindertherapeuten) 2 x 
Alpha (Nederlandse vereniging voor gedragstherapeuten voor honden) 2 x 
NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen) 1 x 

 
Van de bovengenoemde instanties is Aaizoo geen beroepsvereniging. Aaizoo is een 
stichting en is daarmee geen overkoepelende beroepsvereniging, maar wordt door twee 
respondenten wel als dusdanig benoemd. 
 
Scholing van de aanbieders 
 
In de vragenlijst is gevraagd naar de hoogst genoten en voltooide opleiding van de 
respondent. Dit is respectievelijk: 
 
HBO  41,2 % 
MBO  26,5 % 
WO  17,7 % 
Post-HBO  14,7 % 
 
 
De scholing die de aanbieders gevolgd hebben is in acht categorieën in te delen. 
 

1. Aanbieders die alleen scholing hebben genoten op het gebied van mens en zorg. 
2. Aanbieders die alleen scholing hebben genoten op het gebied van dieren 
3. Aanbieders die scholing hebben genoten op het gebied van mens en zorg én op het 

gebied van dieren, maar beide gebieden onafhankelijk van elkaar 
4. Aanbieders die scholing hebben genoten op het gebied van dierondersteunde 

interventies in therapie, coaching en/of training 
5. Aanbieders die voldoen aan de categorie 1 beschrijving en daarbij een categorie 4 

scholing hebben gevolgd 
6. Aanbieders die voldoen aan de categorie 2 beschrijving en daarbij een categorie 4 

scholing hebben gevolgd 
7. Aanbieders die voldoen aan de categorie 3 beschrijving en daarbij een categorie 4 

scholing hebben gevolgd 
8. Aanbieders die geen scholing hebben genoten op het gebied van mens en zorg, noch 

op het gebied van dieren, noch op het gebied van dierondersteunde interventies 
 
 
Resultaten: 
 
Categorie 1:  
Het op één na grootste aantal respondenten, 20,8% valt wat scholing betreft in categorie 1. 
De opleidingen die genoemd worden zijn zeer divers en variëren in MBO, HBO of WO 
niveau. Een worden een aantal P & O opleidingen aangegeven, diverse coachings-
opleidingen op HBO niveau en SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) worden meerdere 
malen genoemd.  

Tabel 2 

Tabel 3 
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Categorie 2: 
Van de totale groep respondenten geeft 12,5% aan alleen scholing gevolgd te hebben op het 
gebied van dieren. De variatie die hierin aangetroffen wordt is: Hoger agrarisch onderwijs, 
middelbaar agrarisch onderwijs, cursussen voor rij-instructeur.. 
 
Categorie 3: 
33,3% Van de respondenten heeft zowel scholing gericht op mens en zorg gevolgd, als 
scholing op het gebied van dieren, maar heeft dit als losse onderdelen gevolgd. Alle 
respondenten uit deze groep hebben in ieder geval één opleiding op HBO of WO niveau 
gevolgd. 
 
Categorie 4: 
4,2% Valt in de categorie 4. Dat wil zeggen dat zij aan relevante scholing een opleiding 
gedaan hebben op het gebied van dierondersteunde interventies. En dat overige genoemde 
opleidingen niet vallen binnen het gebied mens en zorg of paarden. Genoemd worden 
opleidingen voor ezeltherapie en de opleiding landbouw en zorg aan de Warmonderhof. 
 
Categorie 5: 
In de categorie 5 gaat het om scholing op het gebied van mens en zorg, aangevuld met een 
scholing op het gebied van paardondersteunde interventies. Dit is voor geen van de 
respondenten van toepassing. 
 
Categorie 6: 
Er zijn geen respondenten die vallen in categorie 6. 
 
Categorie 7: 
4,2% Van de respondenten geeft aan onafhankelijke scholing te hebben gevolgd op het 
gebied van mens en zorg en op het gebied van dieren en dit aangevuld te hebben met een 
opleiding in dierondersteunde interventies. 
 
Categorie 8: 
12,5 % geeft aan dat zij tot categorie 8 behoren. In deze groep hebben allen een HBO of WO 
opleiding gevolgd zonder raakvlakken met dier, mens en zorg. Deze respondenten geven 
aan vanuit eigen ervaringen te werken, geldend voor zowel de menskant als voor de 
dierkant. 
 
Een overzicht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorie 1: 25,8% 
Categorie 2: 12,5% 
Categorie 3: 40,0% 
Categorie 4:   5,0% 
Categorie 5:   0,0% 
Categorie 6:   0,0% 
Categorie 7:   4,2% 
Categorie 8: 12,5% 
 

Figuur 3 
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Als er gekeken wordt naar opleidingen, scholingen en cursussen die genoemd worden, is dat 
dusdanig divers dat er geen grote gemene deler uit gehaald kan worden. 
 

 
Bijscholing: 
 
Van de ondervraagden geeft bijna 94% aan regelmatig bijscholing te volgen. De meeste 
bijscholing die wordt gevolgd ligt op het gebied van mens en zorg, o.a. trainingen van bureau 
jeugdzorg, creatieve therapie, coachingsopleidingen etc.. Direct daarna volgt de bijscholing 
op het gebied van dieren, waarbij opvalt dat het meeste gericht is op diergedrag. 
Ook wordt intervisie genoemd als vorm van bijscholing en supervisie. 28% van de 
ondervraagden die zeggen dat ze bijscholing volgen, geven aan dat ze dit doen volgens de 
richtlijnen van de organisatie of beroepsvereniging waarbij ze zijn aangesloten. Ook wordt 
meerdere malen benoemd dat het aanbod van de organisatie waarmee samengewerkt wordt 
grotendeels bepaalt op welk gebied er bijgeschoold wordt. 
Van de respondenten die aangegeven hebben dat ze geen bijscholing volgen geeft een 
kwart aan dat zij zichzelf bijscholen door veel te lezen op het vakgebied en nieuwe trends via 
internet bij te houden.  
 
 
Aantal aanbieders 
 
In de vragenlijst is de respondenten gevraagd naar de startdatum van het aanbod voor 
paardondersteunde interventie. In 1985 is de eerste aanbieder van start gegaan. Dit is een 
bedrijf dat equitherapie aanbiedt. Ten tijde van het invullen van de vragenlijst in maart 2011 
geven twee aanbieders aan dat ze op het punt staan te starten als ZZP-er. 
 
 
Een overzicht van de toename van aanbieders: 
 
In de grafiek in figuur 4 is te 
zien dat er vanaf 2001 tot 
2006 een groei van 
aanbieders van ruim 66% 
waarneembaar is. En deze 
groei zet in lichte mate door 
tot 2011 met 8%. 
Onder deze aanbieders is het 
aantal zorgboerderijen en het 
aantal aanbieders dat 
coaching en training aanbiedt 
vrijwel gelijk. 
                                                                                              
  
Aangeboden diensten en activiteiten, werkwijze en doelgroepen 
 
Aangeboden diensten: 
 
Aan de respondenten is gevraagd hoe ze zelf de diensten en activiteiten die ze aanbieden 
noemen. De antwoordmogelijkheden waren meerkeuze, waarbij meerdere antwoorden 
mogelijk waren.  
 
 
 
 

Figuur 4 
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De resultaten: 
 
Naam van de dienst of activiteit Aantal keren genoemd 
Dagbesteding 34 
(Ervaringsgericht) Leren 23 
Persoonlijke ontwikkeling 23 
Anders, nl: 22 
Spiegelen 19 
Coaching 19 
Therapie 16 
Leiderschapsontwikkeling/training 9 
Teamtraining 8 
Psychotherapie 12 
Counseling 6 
Mindfulness 6 
Specialisatie psychosociale begeleiding 17 
Counseling 15 
Mindfulness 13 
Logopedie 4 
Revalidatie 3 

 
Bij anders, nl. werden 17 verschillende benamingen genoemd die niet in de bovenstaande 
lijst staan. Het voert te ver deze hier op te sommen, maar het geeft wel een beeld van de 
diversiteit van benamingen die gegeven worden aan dierondersteunende interventies. Ook 
werd drie keer aangegeven dat de diensten en/of activiteiten geen specifieke benaming 
hebben, maar min of meer “toevallig” plaatsvinden, voortvloeiend uit de aard van 
werkzaamheden op het bedrijf.  
 
 
Werkwijze: 
 
Rondom de werkwijze is gevraagd naar trajecten en sessies die aangeboden worden. Er is 
gevraagd naar de lengte van een traject in aantal en in tijdsduur en naar de duur van de 
sessies. Ook is gevraagd hoeveel klantcontacturen er gemiddeld per maand zijn, door wie de 
aanbieders betaald worden, door wie ze benaderd worden en wat de doelgroepen zijn. 
Daarnaast is gevraagd naar de registratie en evaluatie rondom trajecten en sessies. 
 
Klantcontacturen: 
 
18,8% Van de respondenten geeft aan tussen 0 en 20 klantcontacturen per maand te 
hebben. 
25% Heeft tussen  20 en 50 klantcontacturen per maand. 
20,8% Heeft tussen 50 en 150 klantcontacturen per maand. 
37,5% geeft aan meer dan 150 klantcontacturen per maand te hebben. 
Het overige deel van de respondenten geeft aan niet te weten hoeveel klantcontacturen er 
op maandbasis zijn, of nog geen klantcontacturen te hebben. 
Van de respondenten die aangeven meer dan 150 klantcontacturen per maand te hebben, 
biedt 72% een dienst als dagbesteding (of vergelijkbaar) aan. 
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Lengte van de trajecten en duur van de sessies: 
 
Over de lengte van de trajecten en de duur van de sessies is geen eenduidig resultaat weer 
te geven. De variabelen lopen dusdanig uiteen, dat dit niet weer te geven is. Zo zijn er die 
dagelijks dagbesteding aanbieden, waarbij geen afspraken zijn gemaakt over de wanneer dit 
eindigt en er zijn coaches die per cliënt één sessie van een uur aanbieden, waarna de cliënt 
op een andere manier zelf invulling geeft aan hetgeen hij uit de sessie meeneemt. 
Allerlei varianten die hier tussen vallen worden genoemd. Ook de sessies zelf variëren in 
tijdsduur en zijn afhankelijk van doelgroep en werkvorm. Teamtrainingen kunnen een dag of 
meerdere dagen aaneengesloten duren en een therapeutische sessie met jonge kinderen 
kan 10 minuten duren. 
 
 
Doelgroepen: 
 
De respondenten zijn bevraagd over de doelgroepen waar mee gewerkt wordt. De 
antwoordmogelijkheden waren meerkeuze, waarbij meerdere antwoorden mogelijk waren.  
 
De resultaten: 
 
Doelgroepen Aantal keren genoemd 
Volwassenen van 18 – 65 jaar 38 
Jongeren van 12 – 18 jaar 31 
Kinderen van 6 – 12 jaar 29 
Ouderen (65+) 18 
Kinderen van 0 – 6 jaar 11 
Teams vanuit bedrijven 10 
Managers 9 
Anders, namelijk: 5 

 
Bij anders, nl. werden de volgende doelgroepen benoemd: dierdeskundigen zoals 
gedragstherapeuten, professionals uit zorg en onderwijs en “mensen”. 
Een aantal respondenten gebruikte anders, nl. om een toelichting te geven. Deze zijn: de 
doelgroep komt vanuit inrichtingen en zorginstellingen en mensen met een PGB 
(persoonsgebonden budget), de leeftijden zijn afhankelijk van de diensten die geboden 
worden, of men is met name gericht op mensen met psychische problemen, 
gedragsproblemen en/of met verstandelijke beperking, of gericht op demente ouderen.  
 
Samenwerkingsverbanden: 
 
Op de vraag of er een samenwerkingsverband bestaat met een organisatie of ander bedrijf 
geeft 53% aan dat dit het geval is. Er wordt op verschillende manieren samengewerkt. Het 
meest wordt aangegeven dat er sprake is van het inhuren van collega’s binnen hetzelfde 
vakgebied, maar ook inhuur op het gebied van specialistische expertise (ortho-pedagoog of 
psychiater bijvoorbeeld).  
Daarnaast wordt de vereniging van zorgboeren meerdere malen genoemd als 
overkoepelend samenwerkingsverband.  
Een aantal geeft aan een samenwerkingsverband te hebben met bedrijven waar de 
accommodatie en de dieren worden gebruikt. 
 
 
 
 

Tabel 5 
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Klantvragen: 
 
Onderzocht is door wie de aanbieders worden benaderd met een klantvraag. 
De resultaten: 
 
Door wie wordt u benaderd met de klant/cliëntvraag? Aantal keren genoemd 
Familie van de cliënt 36 
De cliënt/klant zelf 33 
Andere behandelaar die doorverwijst 27 
Instituut of instelling (bijv. jeugdzorg, jeugdgevangenis etc.) 26 
Anders, nl.: 12 
Bedrijf/werkgever 10 

 
Bij anders, nl. worden de onder andere volgende opmerkingen gegeven: via scholen (voor 
speciaal onderwijs) op inschrijving voor de workshops., de ketenzorg dementie. 
 
Aanleiding voor de klantvraag: 
 
Onderzocht is welke aanleidingen er zijn voor de klantvragen die bij de aanbieders terecht 
komen. . De antwoordmogelijkheden waren meerkeuze, waarbij meerdere antwoorden 
mogelijk waren.  
 
Welke aanleiding is er voor de klant/cliëntvraag Aantal keren genoemd 
Gedragsproblematiek/ontwikkelingsstoornis (ADHD, 
autisme etc.) 

36 

Psychiatrische problematiek (depressie, stoornissen etc.) 34 
Persoonlijke ontwikkeling/groei 31 
Geriatrische problematiek 17 
Gezinsproblematiek 16 
Professionele ontwikkeling/groei 13 
(Re)integratie op de arbeidsmarkt 12 
Burn out 11 
Recreatieve lichaamsbeweging 8 
Lichamelijke revalidatie 7 
Verslavingsproblematiek 7 
Eetstoornissen 7 
Anders, nl.: 6 
Relatieproblematiek 3 

 
Bij anders nl. werd genoemd: bewustwording van de problematiek van hun dier, niet 
aangeboren hersenletsel of lichamelijke handicap, mensen met meervoudige beperkingen, 
geestelijke beperkingen, motivatie voor lezen verhogen, respijtzorg om ouders/familie te 
ontlasten, en verstandelijk beperkt.  
 
 
 
Doelstelling bij aanvang van een traject: 
 
Er is gevraagd naar de manier waarop de doelstelling voorafgaand aan het starten van het 
daadwerkelijke traject bepaald wordt. De antwoordmogelijkheden waren meerkeuze, waarbij 
meerdere antwoorden mogelijk waren.  
 
 

Tabel 6 

Tabel  7 
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Het bepalen van de doelstelling bij aanvang van een traject  Aantal keren genoemd 
Ik (of een collega) houd een intakegesprek 32 
Dit wordt bepaald samen met de vertrouwenspersoon of de 
hulpverlener van de cliënt 

14 

Niet van toepassing i.v.m. de aard van de doelgroep(en) 4 
Niet van toepassing i.v.m. de aard van de activiteiten 1 
Ik houd me aan de opgegeven doelstelling of ik schakel een 
derde partij in om een diagnose te stellen, met daarbij de 
doelstelling 

0 

 
Financiering: 
 
Op de vraag door wie de aanbieders betaald worden, kwam de volgende respons. De 
antwoordmogelijkheden waren meerkeuze, waarbij meerdere antwoorden mogelijk waren.  
 
Door wie wordt u betaald? Aantal keren genoemd 
PGB 31 
Privé, de klant/cliënt betaalt zelf 18 
Ziektekostenverzekeraars 18 
Werkgever/bedrijf vanuit scholingsbeleid voor personeel 9 
Werkgever/bedrijf vanuit recreatief budget: teamuitje 7 
Anders, nl: 7 

 
Bij anders, nl. wordt genoemd: AWBZ, GGZ, RIWB, Heldringstichting, vanuit het contract met 
tehuizen, via bureau jeugdzorg, ZIN (zorg in natura). 
 
Kosten: 
 
De resultaten vanuit de vraag wat de diensten kosten zijn dusdanig divers, dat dit niet 
samengevat weer te geven is. De respondenten zijn over het algemeen zeer open over de 
kosten van het aanbod. 12% Geeft aan hier liever niets over te zeggen. 
De overige respondenten leggen elk voor hun eigen situatie uit wat de kosten zijn. Vanuit 
een individuele aanbieder beschouwd kan dit erg verschillen en is het meestal gerelateerd 
aan de doelgroep die van de dienst gebruik maakt. Vanuit alle verschillende aanbieders 
bekeken loopt het daardoor nog meer uiteen.  Bij bekostiging vanuit bedrijven worden hogere 
tarieven gerekend, dan bij bekostiging vanuit PGB en privé personen. 
51% Van de respondenten geeft aan dat de inkomsten vanuit de dierondersteunde 
interventies niet toereikend zijn om de kosten hiervan te dekken. Voor 43% is dat wel het 
geval. En 6% geeft aan hier liever geen uitspraak over te doen.  
75% Van de respondenten heeft naast de inkomsten uit de dierondersteunde interventies 
een andere bron van inkomsten. 25% heeft dat niet en er waren geen respondenten die 
hierover geen uitspraak wilden doen. 
 
Subsidie en donaties: 
 
Van de respondenten geeft 32% aan wel eens subsidie of donaties te ontvangen. Deze zijn 
verdeeld in de volgende mogelijkheden (het totaal komt niet op 100% uit, omdat er meerdere 
antwoorden mogelijk waren): 
 
Soort financiële bijdrage Percentage 
Incidentele donaties 71% 
Sponsoring 24% 
Inzamelingsacties (bijv. tijdens evenementen) 23% 

Tabel 8 

Tabel  9 
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Fondswerving 12,5% 
Structurele donaties 12% 

 
 
De dieren 
 
De vragen rondom de dieren gaan over huisvesting, transport, soorten dieren, leeftijden en 
de belasting van de dieren.  
Een overzicht van de gestelde vragen met de gegeven antwoorden: 
 
Diersoorten: 
 
Welke dieren worden ingezet (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

Aantal keren 
genoemd 

Honden 54 
Paarden 39 
Konijnen 32 
Pluimvee 31 
Schapen 24 
Katten 24 
Varkens 23 
Geiten 23 
Koeien 22 
Knaagdieren 16 
Ezels 13 
Anders, nl.: 6 
Dolfijnen 2 
Reptielen 0 

 
Bij anders, nl. worden de volgende dieren nog genoemd: fretten, roofvogels, dieren die “in 
het wild” te zien zijn tijdens het wandelcoachen, overleden dieren (gezegd door dierentolk) 
en vissen. 
 
Van de respondenten die met honden werken geeft bijna 77% aan de aangeboden activiteit 
coaching of spiegelen te noemen. 
Bij de overige diersoorten ligt dit tientallen percentages lager. 
 
 
Huisvesting: 
 
Alle respondenten die aangeven zelf eigenaar van de dieren te zijn (77%) geven aan dat de 
dieren gehuisvest volgens de richtlijnen die voor de diersoort relevant is. 
Van de respondenten die aangeven met dieren van anderen te werken, geeft 3% aan niet 
exact aan te kunnen geven hoe de dieren zijn gehuisvest, omdat er vanuit hun positie geen 
zicht op is. 
 
 
Inzet van dieren 
 
Op de vraag of de dieren specifiek getraind worden voor het werk dat ze in de 
dierondersteunde interventies doen geeft 75% aan dat dit niet het geval is en 25% traint de 
dieren wel. 
Er is een samenhang te zien tussen het wel trainen en de manier waarop dieren ingezet 
worden. Respondenten die dieren meenemen naar locaties elders trainen hun dieren wel en 
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respondenten die de dieren inzetten op de verblijfslocatie van de dieren, trainen de dieren in 
veel mindere mate.  
 
De gemiddelde tijd dat een dier op één dag wordt ingezet, is dusdanig uiteenlopend dat 
hierover geen algemene uitspraak gedaan kan worden. Dit hangt nauw samen met de 
diversiteit van wijze van inzetten.bedraagt 
 
 
Welzijn van de dieren 
 
De respondenten die zelf de dieren in eigendom hebben geven allen aan rekening te houden 
met het welzijn van de dieren. De onderwerpen die genoemd worden zijn: tegemoet komen 
aan de natuurlijke behoefte van de dieren, goed voer verstrekken, schone leefomgeving, 
rekening houden met het welzijn door een dier niet te vaak en te zwaar te belasten, goede 
medische zorg rondom het dier, op tijd ontwormen, dagelijkse controle op welbevinden van 
het dier. 
 
 
 
Tips, vragen en adviezen 
 
In het laatste deel van de vragenlijst werd de respondenten gevraagd of ze nog tips, vragen 
en/of adviezen hebben ten aanzien van de doelstellingen van Aaizoo om de sector te 
professionaliseren en mogelijk te komen tot een beroepsvereniging. 
De volgende zaken kwamen daarin meerdere malen naar voren: 
 

 Men ziet een rol voor Aaizoo waar het gaat om het borgen van kwaliteit, door het 
opstellen van richtlijnen.  

 Men vindt dat Aaizoo een belangrijke rol kan spelen rondom de problematiek van de 
PGB vergoeding en rondom vergoedingen van ziektekostenverzekeraars voor 
paardondersteunde interventies. 

 Men vindt het wenselijk dat Aaizoo een bijdrage levert aan de ontwikkeling van een 
door het ministerie van onderwijs geaccrediteerde opleidingen (op HBO niveau voor 
therapeuten, coaches en trainers en op MBO niveau voor begeleiders), zodat er in 
Nederland een officieel diploma behaald kan worden op het gebied van 
paardondersteunde interventies. 

 Men denkt dat wetenschappelijk onderzoek naar verschillende facetten van 
paardondersteunde interventies bij kan dragen aan de professionalisering van de 
beroepsgroep en het draagvlak vanuit (overheids)instanties zal vergroten en men ziet 
daarin voor Aaizoo een rol weggelegd om onderzoek te stimuleren. 

 Volgens de respondenten ligt er voor Aaizoo zeker een rol in de kennistransfer 
rondom paardondersteunde interventies. Men ziet daar activiteiten als het 
organiseren van intervisie, supervisie, workshops en symposia. 

 Men vindt een keurmerk en een beroepsvereniging zeer wenselijk. 
 Men ziet in Aaizoo een orgaan dat meer bekendheid kan geven aan het 

beroepenveld en zo meer erkenning kan verwerven voor dieronsteunde interventies 
in de maatschappij.  
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Conclusies 
 
Context 
 
Om de conclusies in dit onderzoek goed op een rij te zetten wordt op deze plek de centrale 
vraag en de deelvragen nogmaals benoemd, om de context van dit onderzoek duidelijk te 
houden. Vervolgens zullen de conclusies per deelvraag worden toegelicht. Deelvraag vier 
wordt toegelicht in hoofdstuk zes, waarin de aanbevelingen aan Aaizoo gedaan worden. 
 
“Welke vormen van dierondersteunde interventies (anders dan paard) in therapie, coaching 
en training worden in Nederland toegepast,  hoe zijn deze te definiëren en te categoriseren 
en welke kwaliteitsaspecten kunnen de basis vormen voor een keurmerk voor deze 
beroepsgroep?” 
 
Deelvragen: 
 

1. Welke vormen van dierondersteunde interventies in therapie, coaching en training 
worden in Nederland toegepast en hoe zijn deze te definiëren en te categoriseren? 

2. Welke doelgroepen zijn er te benoemen en op welke wijze verhouden die 
doelgroepen zich tot elkaar met betrekking tot de definiëring van therapie, coaching 
en training? 

3. Welke kwaliteitsaspecten kunnen worden geformuleerd vanuit de categorisatie om 
een basis te vormen voor een keurmerk voor deze beroepsgroep? 

4. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om vanuit de Stichting Aaizoo te 
komen tot professionalisering van deze beroepsgroep en mogelijk een 
beroepsvereniging op te richten? 

 
 
Deelvraag 1  
 
Welke vormen van dierondersteunde interventies in therapie, coaching en training worden in 
Nederland toegepast en hoe zijn deze te definiëren en te categoriseren? 
 
Bij de resultaten in tabel 4 is omschreven hoe divers de benamingen zijn die de aanbieders 
van dierondersteunde interventies zelf geven aan hun aanbod. Als er werkelijk gekeken 
wordt naar wat dit aanbod is, trekt de onderzoeker de conclusie dat dit ruwweg verdeeld kan 
worden in: aanbod in dagbesteding, aanbod gericht op motorische ontwikkeling, aanbod 
gericht op psychosociale ontwikkeling, aanbod gericht op orthopedagogische ontwikkeling,  
aanbod gericht op logopedische ontwikkeling, aanbod gericht op persoonlijke ontwikkeling en 
aanbod gericht op professionalisering in werksituaties (individueel en teams).  
Deze benamingen zijn nog redelijk gespecificeerd te noemen. Als de categorisering nog 
verder veralgemeniseerd moet worden,  zijn de termen therapie, coaching en training goed 
bruikbaar, maar deze termen dekken de lading niet volledig. Als de bevindingen uit de 
literatuur vergeleken worden met de definiëring en categorisering die de aanbieders van 
dierondersteunde interventies zelf hanteren valt op dat er sprake is van diverse gebieden 
waarbij niet eenduidig gezegd kan worden of het valt onder therapie, coaching of training. 
Met name tussen therapie en coaching en tussen therapie en training bevinden zich grijze 
gebieden. Ter illustratie: indien een coach een cliënt helpt met het overwinnen van bepaalde 
belemmeringen, kan dit door de cliënt als therapeutisch worden ervaren. Datzelfde geldt voor 
een faalangstreductietraining voor kinderen. Dit wordt benoemd als training, maar kan raken 
aan therapeutische effecten. 
Kortom, om de termen therapie, coaching en training op een juiste manier te gebruiken is het 
noodzakelijk om verder te zoeken naar afbakening van deze termen, waarbij de 
omschrijvingen uit de literatuur leidend zouden moeten zijn en het zeer diverse aanbod van 
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dierondersteunde interventies moet goed ingeschat worden om dit in de juiste categorie te 
plaatsen. 
Voor therapie is tevens de opleiding en bevoegdheden die de aanbieder van dier-
ondersteunde interventies heeft relevant, omdat alleen bij erkende opleidingen de titel 
therapeut verworven wordt (Fine, 2006).  
Als de vergelijking wordt getrokken met de inzet van paarden ten opzichte van de inzet van 
overige diersoorten, blijkt dat met name boerderijdieren veelvuldig worden ingezet voor 
dagbesteding op zorgboerderijen. Dit gaat om diersoorten als herkauwers en pluimvee. 
Soms zijn er ook paarden aanwezig, maar in vergelijking tot dagbesteding waar alleen 
paarden ingezet worden, kan de conclusie getrokken worden dat paarden daarvoor veel 
minder worden ingezet dan de overige diersoorten. 
Voor coaching is dit juist andersom. Van de andere diersoorten dan paard, worden honden 
het meest ingezet voor coaching, daarna volgt de ezel. Overige diersoorten is 
verwaarloosbaar te noemen ten aanzien van de inzet voor coaching. 
Overige diersoorten worden vooral ingezet voor psycho-sociale training, therapeutische 
werking bijv. bij bezoeken aan verzorgingstehuizen en dagbesteding.  
 
Deelvraag 2 
 
Welke doelgroepen zijn er te benoemen en op welke wijze verhouden die doelgroepen zich 
tot elkaar met betrekking tot de definiëring van therapie, coaching en training? 
 
De doelgroepen zijn eveneens divers, maar zijn wel duidelijk gedefinieerd (zie tabel 5). 
Als er gekeken wordt hoe de doelgroepen waarop aanbieders van dierondersteunde 
interventies zich richten, zich met elkaar verhouden met betrekking tot de definiëring van 
therapie, coaching en training kan de volgende conclusie getrokken worden: 
 

 Therapie : Voornamelijk gericht op kinderen en jongeren tot 18 jaar en een   
                         op volwassenen tussen de 18 en 65 jaar, middels   
                         psychotherapie. Daarnaast worden in deze doelgroep ook activiteiten  
                         met een therapeutisch effect benoemd 

 Coaching : Voornamelijk gericht op volwassenen tussen 18 en 65 jaar 
 Training : Voornamelijk gericht op twee doelgroepen, te weten: kinderen en   

                         jongeren tot 18 jaar in de zin van het aanleren van vaardigheden   
                         (motorisch, logopedisch etc.) en volwassenen in de zin van   
                         professionalisering in teams of op individuele basis vanuit   
                         werksituaties 

 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de indeling in therapie, coaching en training in relatie 
tot de doelgroepen waar aanbieders van dierondersteunde interventies zich op richten goed 
bruikbaar is en dat het benoemen van de doelgroep behulpzaam kan zijn bij het beter 
definiëren van de benamingen genoemd onder deelvraag 1. 
 
 
Deelvraag 3 
 
Welke kwaliteitsaspecten kunnen worden geformuleerd vanuit de categorisatie om een basis 
te vormen voor een keurmerk voor deze beroepsgroep? 
 
Omdat kwaliteit een zeer belangrijk aspect is op het moment dat Aaizoo een keurmerk zou 
gaan realiseren of een beroepsvereniging gaat oprichten en kwaliteit ook veelomvattend is,  
wordt deelvraag 3 uitgebreid uitgewerkt.  
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ZZP-ers en kwaliteit 
 
Een groot deel van de aanbieders is ZZP-er. Dit betekent dat er kleinschalig gewerkt wordt 
door deze aanbieders. ZZP-ers hebben geen collega’s waarmee ze dagelijks samenwerken 
(met uitzondering van ZZP-ers die een samenwerkingsverband met andere ZZP-ers 
aangaan, of die ingehuurd worden door bedrijven waar ze in-company werken). 
Het gevaar bestaat dat deze aanbieders op hun eigen eilandje blijven en dat de doorstroom 
van kennis en ervaring zo stagneert. Maar ook de feedback van collega’s mist. Het gevaar 
dat hier in schuilt is tunnelvisie en het vastzitten aan het eigen stramien. 
Het voordeel wat de ZZP-er heeft is dat deze flexibel kan zijn in afspraken met klanten en 
cliënten omdat er geen vertragende factor is van allerlei afdelingen waarlangs de lijnen lopen 
en er zijn geen kosten voor personeel. 
De conclusie ten aanzien van kwaliteitsaspecten die hieraan verbonden kan worden is dat 
kennistransfer en intervisie voor ZZP-ers mogelijke middelen zijn om kritisch te blijven op 
hun eigen aanbod, wat de kwaliteit ten goede zal moeten komen. 
 
 
Scholing 
 
Scholing van de aanbieders van dierondersteunde interventies moet zeker gezien worden 
als een indicator voor kwaliteit. Vanuit het literatuuronderzoek is dit te onderbouwen. Zo stelt 
de Nobco voorwaarden aan de scholing van aangesloten coaches (www.nobco.nl), een 
aantal instanties die genoemd zijn in het literatuuronderzoek over kwaliteit geven duidelijk 
aan bepaalde scholing te verplichten en de benaming therapie mag alleen gebezigd worden, 
als hiervoor een relevante opleiding is gedaan op minimaal HBO niveau (Fine, 2006).  
 
Een andere opvallende zaak vanuit de resultaten rondom scholing is dat er een aantal ZZP-
ers die coaching en/of therapie met dieren aanbieden, geschoold zijn op MBO niveau. Dit is 
opmerkelijk, omdat beroepsverenigingen van therapeuten en coaches minimaal HBO niveau 
eisen (bijvoorbeeld: www.NOBCO.nl, www.NVMW.nl). Dit betekent dat als er puur vanuit 
scholingsoogpunt wordt gekeken, deze aanbieders niet gekwalificeerd zijn als coach of 
therapeut. Dit zou afbreuk kunnen doen aan de geleverde kwaliteit. 
 
 
Aantal aanbieders 
 
Wat onmiddellijk opvalt in de groeicurve van het aantal aanbieders van dierondersteunde 
interventies is de enorme toename vanaf 2001 tot 2006. Daarna is nog steeds groei 
waarneembaar, maar vlakt deze af. Als dit vergeleken wordt met de groei van de 
paardondersteunde interventies, waarbij er een explosieve groei vanaf 2007 tot heden 
waarneembaar is, kan de conclusie getrokken worden dat grootste wildgroei ten aanzien van 
de dierondersteunde interventies reeds achter de rug is.   
Verschillende aanbieders geven in het onderzoek echter aan dat ze het gevoel hebben dat 
er nog steeds een enorme wildgroei plaatsvindt. Dat gevoel kan verklaard worden door de 
explosieve groei van paardondersteunde interventie gedurende de laatste vijf jaren en de 
aandacht in de media hiervoor, die ook toeneemt. 
Wat daarnaast ook opvallend is, is het percentage van 87% van de nieuwe aanbieders van 
2007 – 2011 die coaching en (management)teamtrainingen aanbiedt. De groei van 
aanbieders met equitherapie blijft met 9% fors achter. Het zou interessant kunnen zijn om 
deze cijfers te vergelijken met het aantal aanbieders van andere vormen van coaching en 
(management)teamtrainingen, om te achterhalen of dit een trend is die zich in Nederland in 
zijn algemeenheid heeft ingezet. Dit is in dit onderzoek niet meegenomen. 
 
Vanuit de demografische informatie,  is te zien hoe de verdeling van aanbieders in 
Nederland er uit ziet. De meeste aanbieders zitten in het midden van het land. Ondanks dat 
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het Randstedelijk gebied niet agrarisch georiënteerd is, zijn daar wel een flink aantal 
aanbieders van dierondersteunde interventies te vinden. 
De conclusie die uit de bovenstaande informatie getrokken kan worden is dat het algemene 
gevoel dat onder de respondenten heerst ten aanzien van groei, inderdaad door de cijfers 
wordt onderbouwd, al vlakt de groei van andere dieren dan paard wel af. Als de relatie met 
kwaliteit wordt gelegd, is het makkelijk voor te stellen dat het kaf tussen het koren voor de 
leek steeds moeilijker te onderscheiden is, door de veelheid aan beginnende aanbieders. 
 
 
De dieren 
 
De dieren zijn het handelsmerk van aanbieders van dierondersteunde interventies en zijn 
daarom als een belangrijk kwaliteitsaspect te definiëren. 
Vanuit de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er bewust 
omgesprongen wordt met de keuze van de dieren die ingezet worden. De variëteit van 
diersoorten en daarbinnen de rassen is groot. De gemeenschappelijke deler is, ongeacht of 
men bewust kiest voor een bepaalde diersoort of ras of niet, dat de dieren over bepaalde 
eigenschappen moeten beschikken. Deze worden benoemd als: “braaf en gemoedelijk”  en 
“ongecompliceerd karakter met behoud van sensitiviteit”. Deze opmerkingen komen overeen 
met wat er vanuit de literatuur wordt aanbevolen (Dun in Nelstein, 2009). 
Ook de manier waarop de dieren worden ingezet in de sessies en de manier waarop de 
dieren gehouden worden, komen overeen met wat hierover in de literatuur wordt 
beschreven.  Voorbeelden hiervan zijn: de dieren goed voorbereiden op het werk, zorgen dat 
de dieren in hun “vrije tijd” vooral dier kunnen zijn (beweging en contact met soortgenoten) 
en rekening houden met de tijdsduur dat het dier wordt ingezet. 
Over de tijd dat dieren worden ingezet kan nog gezegd worden, dat hieruit geen eenduidige 
conclusies kunnen worden getrokken. Zo kan worden aangegeven dat de dieren de hele dag 
door worden ingezet, maar gaat het daarbij om dagbesteding, waarbij het voor de dieren 
gewoon onderdeel is van de dagelijkse verzorging, maar kan het ook zijn dat dieren mee 
gaan op bezoek in verzorgingstehuizen. Het moge duidelijk zijn dat deze twee voorbeelden 
dusdanig van elkaar verschillen ten aanzien van de belasting van het dier, dat op basis van 
alleen de tijdsduur van inzet geen conclusies getrokken kunnen worden. 
Er is vanuit de vragenlijst niet na te gaan in hoeverre er sociaal gewenst geantwoord is op de 
vragen rondom het welzijn van het dier, maar door de diepte-interviews en de 
bedrijfsbezoeken die de onderzoeker heeft gedaan, is het beeld dat welzijnsaspecten veel 
aandacht krijgen wel bevestigd. Daarnaast spreekt er veel liefde uit de manier waarop er 
over de dieren gesproken wordt en hebben de geïnterviewden de onderzoeker veelvuldig 
geïnformeerd over het bedrijfsmatig belang (kwaliteit, veiligheid) van het verantwoord 
omgaan en houden van de paarden. Kortom, de dieren zijn het belangrijkste handelsmerk en 
het lijkt er op dat er met de nodige zorgvuldigheid mee omgegaan wordt. 
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Aanbevelingen 
 
Om gericht aanbevelingen te kunnen doen voor Aaizoo is de onderzoeker selectief te werk 
gegaan.  
De online-enquête heeft een grote schat aan informatie verschaft, die niet allemaal in deze 
rapportage verwerkt kon worden, omdat dit niet ten goede zou komen aan de 
overzichtelijkheid..  
De informatie die niet rechtstreeks terug te vinden is in deze rapportage gaat zeker niet 
verloren. De onderzoeker heeft reeds met Aaizoo afgesproken om na het afronden van deze 
rapportage verder te gaan met het ondersteunen van Aaizoo en daarbij alle resultaten uit dit 
onderzoek te gebruiken.  
 
Professionaliseren en het mogelijk oprichten van een beroepsvereniging 
 
Om duidelijk te maken welke stappen en onderwerpen van belang zijn in de advisering 
rondom het professionaliseren van het werkveld en de wijze waarop een beroepsvereniging 
vanuit breed draagvlak met goed gevolg tot stand kan komen, heeft de onderzoeker een 
aantal onderwerpen er uitgelicht waarover vanuit de resultaten en de conclusies van dit 
onderzoek aanbevelingen worden gedaan. 
 
 
Definiëring van een eventuele beroepsvereniging 
 
Indien Aaizoo een beroepsvereniging wil oprichten zal er eerst omschreven moeten worden 
op welke manier deze vereniging statutair te werk wil gaan. Hiermee wordt bedoeld: wie 
mogen zich aansluiten, aan welke criteria moeten leden voldoen, wie gaat die criteria 
controleren en handhaven etc.? 
Om dit gericht te kunnen doen, zullen eerst de mogelijke activiteiten die aan een 
beroepsvereniging gehangen kunnen worden moeten benoemd. In de onderstaande 
aanbevelingen wordt daar een eerste aanzet toe gedaan. Hierbij moet opgemerkt worden dat 
alle items die genoemd worden ook gedaan kunnen worden, zonder dat hier een 
beroepsvereniging aan gekoppeld wordt. Bijvoorbeeld door een losstaand 
certificeringssysteem, of Aaizoo keurmerk. 
 
 
Definiëring van het werkveld 
 
Het onderzoek laat zien dat er een een significante groei zichtbaar is in het werkveld. De 
groep zorgboerderijen en het aanbod in dagbesteding heeft daarin het grootste aandeel. Uit 
het onderzoek komt naar voren dat de respondenten de beleving hebben dat Aaizoo minder 
gericht is op de groep coaches en trainers, maar vooral de belangen behartigt voor de 
therapeuten en activiteitenbegeleiders in de zorgsector. Aaizoo zelf beaamt dit niet, maar het 
feit dat dit zo beleefd wordt in het werkveld is wel een signaal. 
Daarnaast is door dit vervolgonderzoek zichtbaar geworden dat het werkveld rondom 
dierondersteunde interventies een andere opbouw heeft in het aanbod dat de 
paardondersteunde interventies. De aanbieders van paardondersteunde interventies zouden 
daarom als een aparte groep kunnen worden gezien. 
Vanuit de bevindingen van dit onderzoek wil de onderzoeker Aaizoo daarom aanbevelen om 
het werkveld waarop zij zich willen richten te definiëren en te bepalen of de 
paardondersteunde interventies inderdaad als apart werkveld te definiëren zou moeten 
worden. Daarbij wordt zeker aanbevolen om de coaches en trainers daarin mee te nemen, 
omdat zij op dit moment een steeds groter marktaandeel hebben. 
Hierbij valt te denken aan de volgende stappen: 
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1. Het afbakenen van het werkgebied van therapeuten, coaches en trainers 
2. Het opstellen van beroepscompetentieprofielen voor therapeuten, coaches en 

trainers 
3. Het bepalen welke rol Aaizoo voor deze beroepsgroepen kan en wil spelen 
4. Bepalen of paardondersteunde interventies als apart werkveld gedefineerd moeten 

worden. 
 
 
Dieren, welzijn en veiligheid 
 
In het kader van de aansprakelijkheidsverzekeringen en de complexiteit daaromtrent zou er 
voor Aaizoo een rol weggelegd kunnen zijn als adviseur, controleur of certificeerder.  
In het kader van een beroepsvereniging zou het wellicht een goede keuze kunnen zijn om 
een veiligheidscertificaat te ontwikkelen dat speciaal op het werkveld van aanbieders van 
dierondersteunde interventies is gericht.  
Zo’n certificaat zal ontwikkeld moeten worden. Het lijkt een goed idee om hierbij gebruik te 
maken van de ervaring en de expertise van bijvoorbeeld de adviseurs van de Stichting 
Veilige Paardensport. 
Het gevolg van zo’n certificaat is dat er inspecteurs aangesteld zullen moeten worden die de 
certificering beheren. Hier zou een rol voor Aaizoo in weggelegd kunnen zijn, als dit een 
voorwaarde wordt voor lidmaatschap van de mogelijke beroepsvereniging. 
 
Aaizoo zou ten aanzien van het welzijn van de dieren een voorlichtende functie kunnen 
hebben. Vanuit relevante literatuur en vanuit de bevindingen van dit onderzoek zou er een 
welzijnsnota specifiek voor de dieren die ingezet worden bij dierondersteunde interventies 
opgesteld kunnen worden, die onder de Aaizoo leden verspreid wordt. Ook zou hier op 
bijeenkomsten lezingen over gehouden kunnen worden, of folders over uitgedeeld. De 
website van Aaizoo is tevens een middel om informatie ten aanzien van welzijn te 
verspreiden. 
 
 
Scholing  
 
De onderzoeker ziet voor Aaizoo verschillende mogelijkheden om het werkveld te 
ondersteunen al dan niet vanuit een beroepsvereniging. Indien de ondersteuning plaatsvindt 
vanuit een beroepsvereniging, kunnen bepaalde zaken, zoals regelmatige bijscholing en 
intervisie worden verplicht voor het lidmaatschap van de beroepsvereniging. Te denken valt 
aan de volgende opties: 
 

 Het op regelmatige basis organiseren van intervisie onder begeleiding van een 
daartoe gekwalificeerd persoon vanuit Aaizoo 

 Het beschikbaar stellen van experts vanuit Aaizoo die de rol van supervisor kunnen 
uitvoeren 

 Een onafhankelijke overkoepelende rol spelen in de accreditatie van opleidingen 
 Het organiseren van symposia waarbij workshops worden gegeven ten behoeve van 

de bijscholing 
 Het ontwikkelen van een (deeltijd) HBO opleiding in samenwerking met een reeds 

geaccrediteerde HBO instelling, die enige affiniteit heeft met de op te leiden 
doelgroep 

 Het ontwikkelen van een (deeltijd) MBO opleiding in samenwerking met een reeds 
geaccrediteerde MBO opleiding met affiniteit met de op te leiden doelgroep,  waar 
medewerkers voor bedrijven waar dierondersteunde interventies worden aangeboden 
worden opgeleid tot begeleider en/of assistent bij  dierondersteunde activiteiten.  
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Een dergelijke door de onderwijsinspectie geaccrediteerde opleiding (MBO en HBO) zal een 
volwaardige opleiding moeten zijn, met vakinhoud op het gebied van dieren, op het gebied 
van therapie, coaching en/of training en zal dan ook stages moeten omvatten. Met het 
meewerken aan het opzetten van deze opleidingen zou Aaizoo tegemoet komen aan de 
wensen van veel respondenten die graag een “echt” diploma willen halen. 

 
 
EVC traject 
 
Vanuit het werk dat de onderzoeker heeft gedaan voor diverse onderwijsinstellingen en 
trainingsinstituten is de onderzoeker bekend met EVC trajecten. EVC staat voor Erkenning 
Verworven Competenties. 
In de reacties van de respondenten wordt aangegeven dat met name op het gebied van 
dieren er veel ervaring is, maar dat dit niet met een erkend diploma kan worden bewezen.  
Door een geaccrediteerd EVC traject te ontwikkelen voor Aaizoo deelnemers kan een deel 
van dit risico wellicht ondervangen worden. In een EVC traject kunnen deelnemers middels 
diverse verzamelde bewijslast (certificaten, theorietoets, praktijktoets etc.) laten zien dat de 
ervaring voldoende is voor erkenning.  
Het doorlopen en behalen van een EVC traject kan tevens een randvoorwaarde zijn voor 
toelating tot de beroepsvereniging als het aspirant lid geen erkend diploma heeft. 
Dit kan natuurlijk zowel gelden voor de “menskant”, “dierkant” én de specifieke koppeling 
tussen mens en dier die nodig is om dierondersteunde interventies met succes te kunnen 
uitvoeren. 

 
Voor wat betreft de koppeling tussen mens en dier, dus de vaardigheid om de schakel te zijn 
die nodig is voor succesvolle dierondersteunde interventies, werd met name in diverse 
diepte-interviews aangegeven, dat dit niet vanzelfsprekend ontstaat als aanbieders  zowel 
aan de kant van mens en zorg als aan de kant van het dier goed opgeleid zijn. Ook hier kan 
een EVC traject een functie hebben.  
Supervisie en coaching kan daar vervolgens ook een rol in spelen, om aanbieders die 
ondersteuning nodig hebben op dit gebied daarmee tegemoet te komen en ze te helpen bij 
hun ontwikkeling. 
 
. 
PGB en ziektekostenverzekeraars 
 
Met name therapeuten en coaches die vooral werken voor particulieren verliezen 
klanten/cliënten doordat de  regelgeving rondom PGB aangescherpt is. 
Ook zouden meer particuliere klanten/cliënten mogelijk gebruik gaan maken van de 
aanbieders van dierondersteunde interventies, als ziektekostenverzekeraars dit zouden 
vergoeden. Aaizoo zou er op verschillende manieren aan kunnen bijdragen dat dit 
gerealiseerd wordt en dat het PGB weer beschikbaar wordt gemaakt. 
 
Te weten: 
 

 Initiatief nemen of ondersteuning geven aan wetenschappelijk onderzoek, wat bewijs 
kan leveren voor de effectiviteit van sessies met dierondersteunde interventies 

 Veelvuldig en professioneel communiceren in de media om het werkveld onder de 
aandacht te brengen 

 Het werkveld organiseren en professionaliseren door richtlijnen en/of keurmerken 
en/of een beroepsvereniging te formeren 

 Publicaties uitgeven om het werkveld te informeren over regionale, nationale en 
internationale ontwikkelingen 
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Reikwijdte 
 
Vanuit de respondenten wordt aangegeven dat er behoefte is aan duidelijkheid met 
betrekking tot de reikwijdte van Aaizoo. Veel coaches geven aan dat ze het gevoel hebben 
dat Aaizoo nog te veel gericht is op therapeuten en begeleiders in de zorg. 
Reeds eerder is aangegeven dat de definiëring van het werkveld en de definiëring van de rol 
die Aaizoo daarin wil spelen belangrijk is.  
Er wordt meerdere malen aangegeven dat het voor Aaizoo de kunst gaat worden om een 
goede balans te kunnen vinden in het zijn van een goed platform in de wirwar en diversiteit 
van aanbieders van dierondersteunde interventies. 
De aanbeveling die de onderzoeker hier vanuit wil doen is: zorg voor een duidelijke 
omschrijving voor wie Aaizoo bedoeld is. Baken dit dusdanig af dat het duidelijk is en dat het 
kaf van het koren gescheiden kan worden, maar zorg er tevens voor dat de kracht van de 
diversiteit onder de aanbieders behouden blijft. Hierbij zou het goed zijn om advies in te 
winnen bij beroepsverenigingen die met soortgelijke diversiteit te maken hebben, zoals 
bijvoorbeeld de Nobco. 
 
 
6.3  Het ijzer smeden als het heet is 
 
De laatste aanbeveling die de onderzoeker wil doen is het advies om het ijzer te smeden als 
het heet is. Hiermee wordt bedoeld dat de roep om professionalisering en informatie 
uitwisseling vanuit het werkveld groot is. Aaizoo wordt door veel respondenten erkend als 
een overkoepelende, neutrale partij die daarin een belangrijke rol zou kunnen spelen. Het 
advies luidt: Aaizoo, pak deze rol en maak dit duidelijk zichtbaar in het werkveld en bij 
instanties die belangrijk zijn voor het werkveld, zoals ministeries en subsidieverstrekkers.  
De onderzoeker is er van overtuigd dat dit ten goede zal komen van dit werkveld en dat de 
tijd er rijp voor is! 
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Bijlage 1: Begrippenlijst 
 
AAA Animal Assisted Activities 

 
AAI Animal Assisted Interventions 

 
AAT Animal Assisted Therapy 

 
animisme Animisme is het toekennen van een geest aan niet-

menselijke dingen zoals planten, bomen, dieren, het weer, 
vuur en werktuigen 
 

antropocentrisme Antropocentrisme` is een term uit de filosofie die duidt op een 
visie waarin de mens het middelpunt van het bestaan is. De 
mens is in het antropocentrisme de norm. 
 

DKThR Deutsches Kuratorium Therapeutisches Reiten 
 

Eagala Equine Assisted Growth & Learning Association 
 

EFP Equine facilitated psychotherapy 
 

EVC Erkende verworven competenties 
 

exploratief onderzoek Een exploratief onderzoek heeft tot doel, de werkelijkheid te 
verkennen en te toetsen of daarin wetmatigheden zijn te 
definiëren. 
 

FPG Federatie paardrijden gehandicapten 
 

holisme Visie waarbij er vanuit wordt gegaan dat lichamelijke, sociale, 
psychische en religieuze aspecten elkaar wederkerig 
beïnvloeden. 
 

IAHAIO International association of human-animal interaction 
 

interventie Geheel van activiteiten waarmee hulpverleners voor en met 
cliënten(groepen) problemen voorkomen of oplossen om zo 
een bijdrage te leveren aan het bevorderen en in stand 
houden van gezondheid en welzijn. 
 

KNHS Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie 
 

LTO Noord Land en tuinbouworganisatie regio Noord Nederland 
 

  
PGB Persoonsgebonden budget 

 
vrije beroepen Een beroepsbeoefenaar van een vrij beroep kan zich vrij 

vestigen en vrij het beroep uitoefenen. Deze beroepen 
worden zelfstandig beoefend voor eigen rekening en eigen 
risico. 

 
 
 
 

 


