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ANIMAL ASSISTED INTERVENTION (AAI)
Het 5e symposium van Stichting Bio Kinderrevalidatie in samenwerking 
met de Federatie Paardrijden Gehandicapten heeft de focus op de recente 
theoretische en praktische ontwikkelingen op het gebied van van Animal 
Assisted Intervention. Het symposium bestaat uit een drietal lezingen gevolgd 
door interactieve workshops. De lezingen zijn gebaseerd op het gebied van de 
theoretische basis van AAI, de rol van AAI bij verschillende patiëntengroepen, het 
welzijn van paarden bij AAI. Bij de hands-on werkgroepen wordt er gewerkt met 
paarden en ezels.

Het symposium is bedoeld voor hippotherapeuten, equine therapeuten, 
fysiotherapeuten, (neuro)psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, 
jeugdzorgmedewerkers en ouders.

Schrijf u zo snel mogelijk in via www.stichtingbio.nl
De kosten voor deelname zijn € 180,- voor de gehele dag, IPGers € 125,- na 
subsidie € 50,- 

Inleider symposium
Prof. dr. M.J.Enders-Slegers

Hoogleraar Antrozoologie aan de Faculteit Psychologie 
en Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Zij 
is President van de International Association of Human 
Animal Interaction Organizations (IAHAIO) en begeleidt 
vele promovendi op het gebied van dier-ondersteunde 
interventies in de gezondheidszorg.

Dag voorzitter
Prof. Dr. O. van Nieuwenhuizen

Emeritus hoogleraar kinderneurologie Universiteit 
Utrecht
Wetenschappelijk Directeur Stichting BIO 
Kinderrevalidatie



Programma
09.30 - 10.00: 	Inloop	met	koffie	en	thee

10.00 - 10.15:  Introductie Prof. dr. Marie José Enders-Slegers

10.15 - 11.00:  Kathy Alm: “Equine Assisted Intervention: state of the art” 

11.00 - 11.30:  Korte pauze

11.30 - 12.00:  Rainer Wohlfarth: “ Requirements regarding quality in 
  Animal  Assisted Interventions”.

12.00 - 12.20:  Vervolg van het programma bij de Manege in ‘t BioBos

12.20 - 13.00:  Nina Ekholm Fry: “ Equine assisted therapy in 
  psychotherapy and counselling”

13.00 - 13.45:  Lunchpauze

13.45 - 14.30:  Roswitha Zink: “Finetuning in the relationship 
  between man and horse in equine assisted therapy”

14.30 - 15.30:  3 parallelle workshops (plaatsing op volgorde van 
  inschrijving)
  
  Peggy Duckers: “De kracht van kwetsbaarheid”.

  Richard	Griffioen: “Effect of animal assisted   
  interventions on the development of children with Down     
  syndrome and children with autism spectrum disorder”

  Brigitte Wijnen: “Mindfullness met ezels”

15.30 – 15.50: Vervolg programma in de congreszaal

15.50 – 16.35: Machteld Dierendonck: “Dierenwelzijn in AAI specifiek 
  met betrekking tot “Gebruik van paardachtigen”: principes en   
  praktijk.”

16.35 – 17.00:  Prof. Dr. O. van Nieuwenhuizen: afsluiting van de dag



 Equine Assisted Interventions: State of the art
Kathy Alm, CEO, PATH Intl., (USA)

Hoewel de therapeutische voordelen van interactie met 
het paard al in het jaar 460 v.Chr werden beschreven, 
is de meer actuele vorm van Equine-Assisted Activities 
and Therapies (EAAT) in Europa ontwikkeld in de jaren 
1950 en bereikte de Verenigde Staten in de jaren ‘60.  
Omdat steeds meer mensen het positieve effect ervaren van interactie met 
paarden, worden over de hele wereld programma’s ontwikkeld en uitgebreid ten 
behoeve van nieuwe groepen deelnemers op allerlei manieren met de paard 
als de rode draad. Vandaag de dag is het EAAT veld booming in de Verenigde 
Staten met meer dan 877 PATH Intl. lid centra voor meer dan 66.000 kinderen 
en volwassenen die onder leiding van therapeuten kunnen deelnemen aan 
hippotherapie, therapeutisch paardrijden en paardspringen. Ook is er paardrijden 
voor kinderen met een at risk ontwikkeling, is er een opleiding tot therapeut, 
is	er	psychotherapie	met	behulp	van	paarden,	en	zijn	er	programma’s	specifiek	
voor militaire veteranen. De behoeften van de deelnemers worden beantwoord 
met meer dan zevenentwintig verschillende uitdagende behandelvormen, 
sommige lichamelijk, sommige emotioneel, sommige sociaal, en voor velen 
dit alles in combinaties. Ook aan individuele behoeften wordt tegemoet 
gekomen door middel van deze verschillende programma’s. Ieder programma 
vereist	een	specifiek	opgeleide	therapeut.	Historisch	gezien	werden	veel	van	
deze programma’s ontwikkeld op grond van persoonlijke ervaringen van de 
therapeuten. Tegenwoordig neemt het volume aan wetenschappelijk onderzoek 
snel toe om de professionals in het veld te ondersteunen.
Kathy Alm, CEO van de Professional Association of Therapeutic Horsemanship 
International deelt met u de verschillende programma’s op het gebied van EAAT 
zoals deze in de VS worden toegepast, voor welke deelnemergroepen deze 
bestemd	zijn	en	aan	welke	kwalificaties	de	professionals	voor	elk	programma	
moeten voldoen. De resultaten van de programma’s worden besproken. U 
verneemt wat er aan research wordt verricht en waarom meer research nodig is. 
Ook wordt u geïnformeerd over de huidige status van EAAT in de VS en wat er 
nog in de toekomst mag worden verwacht: voor de deelnemers, de professionals 
en het gehele veld. De rol van de internationale samenwerking zal worden 
toegelicht.



 Requirements regarding quality in Animal 
Assisted Interventions
Dr. Rainer Wohlfarth, Psychologischer Psychotherapeut 
und Präsident der Europäischen Gesellschaft für 
Tiergestützte Therapie.Ani.Motion-Institut für 
Tiergestützte Therapie. (Freiburg Deutschland)

Het	afleveren	van	“goed	werk”	moet	een	centraal	element	
zijn van het self-image van mensen die in AAI werkzaam zijn. Wat is het kenmerk 
van	“goed	werk”?	In	het	algemeen	wordt	“goed	werk”	meestal	op	één	lijn	gezet	
met	hoge	of	goede	kwaliteit.	Maar:	wat	is	de	betekenis	van	“hoge	kwaliteit”	met	
betrekking	tot	AAI?	Op	de	basis	van	centrale	dimensies	van	kwaliteit	zal	ik	de	
relevante aspecten van kwaliteitsmanagement in AAI bespreken. 

 Dierenwelzijn in AAI specifiek met betrekking 
tot gebruik van paardachtigen: principes en praktijk 
dr. Machteld van Dierendonck, Diergedrag- en 
Dierenwelzijn specialist aan de faculteiten 
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, 
Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen; 
PaardenVerwijspraktijk Equus Research

Dierenwelzijn	is	een	lastig	te	definiëren	concept.	Een	duidelijke	
definitie	is:	Toestand	van	het	dier	zoals	deze	wordt	ervaren	door	het	dier.	Het	
gaat dan niet zozeer over wat wij als mensen vinden dat goed is voor een dier, 
of wat goed welzijn oplevert voor het dier maar het gaat over de subjectieve 
ervaringen van het dier over een afgelopen periode: dus het gaat om vermijden 
van negatieve ervaringen en bevorderen van positieve ervaringen. Maar hoe 
meten we die subjectieve ervaringen (emoties): hoe kunnen we negatieve/ 
positieve ervaringen voor dieren voorspellen en hoe kan u daarnaar handelen 
(preventief of curatief). Wat kan er gebeuren als er te weinig kennis is van 
welzijn, of als dat welzijn niet geborgd is. Uiteindelijk is het succesvol en het 
veilig werken met dieren (en zeker met paarden) binnen de AAI voor een groot 
deel rechtstreeks gelinkt met het welzijn van die dieren. Kortom het welzijn van 
de dieren bepaalt voor een groot deel de uitkomst van een AAI-interventie, dus 
kennis hierover is essentieel voor dier, cliënt/ patiënt en therapeut.



  Finetuning in de relatie tussen mens en 
 paard in equine assisted therapy. 
 Mag. Roswitha Zink, Managing Director, e.motion 
 Equotherapie Vienna, (Austria)

 Paarden zijn van nature meesters in non-verbale 
 communicatie en in het  lezen van body language. Om een 
 zeer sensitief meetinstrument in handen te krijgen maakt 

equotherapy	gebruik	van	deze	bekwaamheden	door	training	en	verfijning	van	
de natuurlijke potentials van paarden. Een eerste vereiste om een equotherapy 
paard te kunnen worden is een intense belangstelling voor interactie en 
communicatie, om zorg te kunnen geven aan anderen en voor de ander te durven 
opkomen, ook in de kudde.
Wij gebruiken een speciale methode en trainen onze paarden gedurende drie 
jaar. De basis is een mix van nonverbale body language bekwaamheden en 
elementen van het rijden om de spieren te sterker te maken en ze soepel en 
responsief te maken. De paarden leren door middel van social modeling (het 
leren door het aangaan van een relatie) om hun gevoelens te spiegelen en de 
gevoelens van de client zichtbaar te maken. Die lichaamstaal stelt de therapeut 
en	de	client	in	staat	om	de	problemen	te	zien	vanuit	een	ander	“paard-specifiek”	
perspectief. Getrainde therapiepaarden beginnen de communicatie uit eigen 
kracht en proberen hiermee in contact te komen met de client. Equotherapy 
paarden spreken primair door expressie van hoofd en gezicht en ook door 
het bewegen van het gehele lijf. Onze therapeuten kennen deze taal tot in de 
kleinste details en maken gebruik van de speciale paarden bekwaamheden om 
lichaamstaal te lezen maar ook tot uitdrukking te brengen.
 
Het werk van mijn team geeft hoop aan 500 kinderen per jaar; de meeste hebben 
kanker of andere ernstige aandoeningen.
We doen zoveel research als we aan kunnen; met name op het gebied van 
nonverbale communicatie, interactie en relatie.
Ik ben allesbehalve naïef: 15 jaar ervaring met een privaat therapeutisch 
centrum middenin een ziekenhuis hebben van mij een realist gemaakt. Tenslotte: 
ik	hou	van	het	werken	in	een	team	en	het	“leven	op	de	boerderij”	hebben	mij	
sterk gemaakt. 



 Effect van door dieren geassisteerde 
interventies op de ontwikkeling van kinderen met 
Downsyndroom en kinderen met autisme spectrum 
stoornis;
Richard Griffioen, PT, MT, MA, PhD Cand, Stichting Sam, 
The Human Academy, Utrecht

Kinderen met Downsyndroom (DS) en Autisme Spectrum 
stoornis (ASS) hebben moeite om deel te nemen aan de samenleving door 
een vertraging of stoornis in hun psychologische en emotionele ontwikkeling. 
Deze kinderen hebben meestal aandachtsproblemen, sociale problemen en 
taalstoornissen. Het onvermogen om een normale sociale interactie te hebben 
en een goed taalgebruik kan leiden tot emotionele- en gedragsproblemen. Sinds 
enkele decennia is aangetoond dat de behandeling van deze kinderen wordt 
ondersteund	door	dier	geassisteerde	interventies,	zoals	Hippo	therapie,	dolfijn-
geassisteerde therapie en werken met boerderijdieren. Er wordt aangenomen 
dat affect en gedragsmatige afstemming de interactie beïnvloedt en daarmee de 
binding tussen kind en dier zich op dezelfde manier ontwikkelt als de binding 
tussen moeder en kind. Het effect van deze binding is een veilige hechting en 
ontwikkeling van sociale interacties die ook kunnen worden gegeneraliseerd 
naar andere bindingen en interacties. 

  De kracht van kwetsbaarheid.
 Drs. Peggy Duckers. Lecturer Zuyd University, Faculty of
 Healthcare, Bachelor Social Work. Projectmanager Spirit of  
 Youth (www.spiritofyouth.nl). Researcher Social Integration. 
 Social Worker, Equine Assisted Therapist en Sociologist

  Bij Spirit of Youth wordt er op een stoeterij aan de rand 
  van een bos gewerkt met jongeren tussen de 12 en 

  25 jaar die ’s nachts verblijven binnen de hekken van de gesloten en besloten 
jeugdzorg of de zwerfjongerenopvang. Een doelgroep die bekend staat 
als slachtoffer van het systeem. Hun dossiers staan vol met diagnoses als 
hechtingsstoornis, ADHD, oppositioneel opstandig, autisme en licht verstandelijk 
beperkt, maar die dossiers die lees ik niet…
Ik ga niet te diep in op theoretische achtergronden en afgeronde onderzoeken, 
maar neem u op basis van real life casussen mee naar mijn ervaringen op de 
stoeterij met deze doelgroep en gebaseerd op Equine Assisted Interventions. 
Ik hoop u te inspireren door te vertellen wat we op welke manier doen, zodat 
u daarna met u eigen doelgroep weer een stapje verder kunt werken aan een 
maatschappij waar iedereen mee doet.



 Mindfulness met ezels
Brigitte Wijnen, Eigenaar van Ezelstal Hans en 
Grietje (zorgboerderij) en Asino Centrum Nederland 
(therapieboerderij)

Ik ben in 1984 afgestudeerd in Gezondheids-
wetenschappen (drs.) aan de Universiteit van Maastricht. 
Ik had al een propedeuse Psychologie (KU Nijmegen) 
en volgde na mijn afstuderen nog enkele modules 
van Bedrijfskunde (Open Universiteit) en Sociologie (Universiteit Nederlandse 
Antillen). Na een jarenlange carrière als organisatieadviseur in de zorg in 
binnen- en buitenland, heb ik gekozen voor een drastische wending. Ik wilde 
een zorgboerderij opzetten met mijn ezels, die ik al een poos als hobbydieren 
had. Inmiddels is dat uitgegroeid tot een een instelling, waar we de ezels 
doelgericht inzetten voor diverse soorten problematiek. Er komen nog regelmatig 
toepassingen bij, zoals Mindfulness met ezels, waar we aandacht trainen door 
focus op het hier en nu. De ezels spelen daarbij een gedienstige maar belangrijke 
rol. Zij worden vooral betrokken bij de diverse meditatietechnieken uit de 
reguliere mindfulnesstraining. In de workshop geven we daar een demonstratie 
van.

 Equine assisted therapy in psychotherapy 
and counselling
Nina Ekholm Fry, MSSc. Director of Equine Programs, 
Institute of Human-Animal Connection Coordinator, 
Associate Professor at Prescott College, University of 
Denver, (USA)

Nina Ekholm Fry, MSSc., is gespecialiseerd in equine-
assisted therapy als behandelingsstrategie bij psychotherapie en counseling 
gedurende de laatste 10 jaar. Zij is Director of Equine Programs in het Institute 
for Human-Animal Connection en is Adjunct Professor aan de University of 
Denver waar zij aan het hoofd staat van het nieuwe Equine-Assisted Mental 
Health	Practitioner	Certificate	program.
Nina is de vorige Director of Equine-Assisted Mental Health aan het Prescott 
College and werkte als Associate Professor in het Department of Psychology and 
Counselor Education tot 2014. Zij is lid van de Executive Board van het national 
Certification	Board	for	Equine	Interaction	Professionals	(CBEIP)	en	is	als	trainer	
opgetreden in een aantal equine-assisted approaches in Noord AmeriKa en 
Europa.	Zij	is	Certified	Clinical	Trauma	Professional	en	heeft	gewerkt	met	mensen	
met trauma/PTSD,  ASD,  ADHD,  angst- en verslavingsstoornissen, als ook met 
jeugdigen-at-risk, kankerpatiënten, militairen en veteranen en is consultant voor 
psychotherapie klinieken in de USA die gebruik maken van paarden.


