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Situering van therapiedieren in 

België 

 

• Hulphonden en 
assistentiehonden 
– Wetgeving 

– Beperkt aanbod 

– Niet iedereen die nood 
heeft aan een hulphond 
of assistentiehond komt 
hiervoor in aanmerking 

 

 

• Therapiedieren 
– Actieve therapiedieren 

– Passieve therapiedieren 

• Geen wetgeving 

• Ruim aanbod 
dienstverleners 

• Werken op maat om 
de zelfredzaamheid 
van de persoon op de 
beste mogelijke 
manier te verhogen 



Actief therapiedieren 



Actief therapiedieren 

• woont en werkt samen met zijn begeleider 

• voert taken uit in o.a. WZC, scholen, 
instellingen, gevangenissen, enz… 

• therapiedierbegeleider of bezoekvrijwilliger 



Actief therapiedieren 

• DOE = Dier Ondersteunende Educatie 

• DOT = Dier Ondersteunende Therapie 

 

• Voorwaarden: 

– volgen van een beroepsopleiding 

– jaarlijkse MAG-test hond (maatschappelijk 
aanvaardbaar gedrag) 

– jaarlijkse controle medische geschiktheid hond als 
actief therapiedier 

 

 





Passief therapiedieren 

• woont en werkt voor zijn begeleider en/of 
gezin 
 

• voert taken uit om de zelfredzaamheid van 
deze persoon of het gezin te verhogen aan de 
hand van getrainde taken 
 

• is geen hulphond!  





Beroepsopleidingen Therapiedieren 

• Therapiedierbegeleider 
 

• Vrijwilligersopleiding / werken met aai- of 
knuffelhond / Bezoekvrijwilliger 
 

• Therapiedier- en hulphondtrainer 

 



Therapiedierbegeleider 

• Basis gedrag 

• Bezoekvrijwilliger, vrijwilligerswerk in 
instellingen en tehuizen 

• Professioneel therapie met dieren i.s.m. 
therapeuten, scholen en instellingen 

• Praktijk 

• Beroepsmatig 

• Stage en vakbekwaamheid 

• Specialisatie 

 



Vrijwilligersopleiding/werken met aai- 

of knuffelhond/Bezoekvrijwilliger 

• Basis gedrag 

• Bezoekvrijwilliger, vrijwilligerswerk in 
instellingen en tehuizen 

• Praktijk 

• Specialisatie indien je educatief met kinderen 
wenst te werken in scholen – met stage 

• Ethiek bij dieren 

• Ev. specialisatie  

 

 



Therapiedier- en hulphondtrainer 

• Basis gedrag 

• Bezoekvrijwilliger, vrijwilligerswerk in instellingen en 
tehuizen 

• Therapie met dieren 

• Praktijk 

• Beroepsmatig 

• Ethiek bij dieren 

• Therapiehonden en hulphonden praktisch 
selecteren, testen en trainen 

• Stage en vakbekwaamheid 

• Specialisatie 



Steun onze therapiedieren en 

wordt vandaag nog lid van 

DierenActie vzw / Therapiedier 

• Lidmaatschap steunde leden, 
bezoekvrijwilligers en therapiedierbegeleiders: 
€ 60,00 euro (vanaf november 2016 + 2017) 

 

• Meter en peterschap: 
Sponsor een therapiedier en wordt meter-peter 
van deze hond vanaf 190 euro (excl. btw) per jaar. 
U wordt vermeld en krijgt toegang tot events. 
(vanaf november 2016 + 2017) 



Ons rekeningnummer 

BE46 1325 4720 5636 

Namens DierenActie vzw 

en al onze therapiedieren 

BEDANKT! 


