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Voorwoord 

Als afsluiting van mijn profiel ‘Natuur en Gezondheid’ op het atheneum, schreef ik een 

eindwerkstuk over de invloed van mensen bij de totstandkoming van de rangorde in een 

huskyroedel. Hiervoor reisde ik af naar Finland om daar een groep poolhonden te 

bestuderen. Na mijn middelbare schooltijd wilde ik dolgraag dierenarts worden. Na 

uitloting besloot ik pedagogiek aan de Universiteit Utrecht te gaan studeren, want naast 

mijn passie voor dieren heb ik een passie voor kinderen. Daar deze universitaire studie 

niet geheel aan mijn verwachtingen voldeed, besloot ik Sociaal Pedagogische 

Hulpverlening (SPH) te gaan studeren aan de Hogeschool Utrecht te Amersfoort 

(voormalig Social Work instelling De Horst, Driebergen). Bij deze voltijd studie kon ik 

direct in en vanuit de praktijk leren, voornamelijk door de stages, werkveldbezoeken en 

onderzoeken. Dit beviel mij erg goed. De slagzin ‘Praktijk is de beste leerschool’, gaat 

voor mij zeker op. 

 

In mijn stages en werk heb ik veel ervaring opgedaan in de begeleiding van kinderen met 

autisme. Dit vond ik zo bijzonder dat ik al snel wist dat ik ook in de toekomst met deze 

groep kinderen wilde blijven werken.  

 

Op een gegeven moment, aan het eind van mijn studie, kreeg ik de mogelijkheid om mijn 

twee interessegebieden met elkaar te combineren. In het minoraanbod van hogescholen 

vond ik namelijk geen passende aansluiting bij mijn profileringwensen. Daarom besloot 

ik de examencommissie om toestemming te vragen een eigen invulling te geven aan de 

vrije profilering van mijn afstudeerjaar. Dolenthousiast was ik toen de toestemming 

verleend werd en ik met mijn onderzoek naar dierondersteunde therapie voor kinderen 

met autisme kon beginnen. Dit onderzoek heb ik gedaan in de periode van september 

2008 tot en met januari 2009. Ik kijk er met heel veel plezier op terug!  

 

Dankwoord 

Zonder de medewerking en ondersteuning van de volgende mensen was het mij niet 

gelukt om dit onderzoek te doen: 

 

In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn HU Amersfoort docentcoach René Derks. 

Hij heeft mij gestimuleerd om toestemming te vragen en mij begeleid tijdens de opzet, 

het proces en het werken aan mijn leerdoelen. Zijn vertrouwen en positieve benadering 

hebben mij erg gemotiveerd en gesteund.  

 

Ook gaat mijn dank naar alle professionals in het werkveld van Animal Assisted Therapy 

(AAT), die ik heb mogen interviewen. Ik vind het erg bijzonder dat zij hun enthousiasme 

en ervaring wilden delen met mij en daar tijd (in alle volle agenda’s) voor wilden 

vrijmaken. Helemaal uniek vond ik de bezoeken aan de instellingen en het zien en horen 

van de successen bij de kinderen aan de hand van de aanpak met hulpdieren. Omdat ik 

alle hulpverleners, die ik heb mogen spreken en/of ontmoeten, persoonlijk wil bedanken, 

heb ik bij ‘Referenties’ een namenlijst van alle betrokkenen vermeld.  
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Twee instellingen wil ik in het bijzonder noemen: Curaçao Dolphin Reseach and Therapy 

Centre (CDTC) en Stichting Dol Fijne Therapie. Zij hebben de beschikking tot 

literatuurstukken over dolfijnentherapie mogelijk gemaakt. Daarbij hebben zij contacten 

met ouders en (voormalig) therapeuten mogelijk gemaakt, alsmede de mogelijkheid de 

dolfijnentherapie te observeren.  

  

Ook wil ik een groot woord van dank geven aan mijn vader, die mij heeft geholpen met 

het bewaken van overzicht bij de ontwikkeling van mijn verslag. Mijn nicht Annelies is 

hier ook een grote steun in geweest. Tevens vermeld ik ook de naam van Irma Meerwijk, 

zij heeft mij geholpen met spelling en grammatica.  

 

Tot slot breng ik op deze manier een ode aan alle kinderen die ik heb mogen begeleiden. 

Ik ben ze dankbaar voor hun enthousiasme, fantasie, vrolijkheid en oog voor detail!  

 

Lieke Bos. 

 

Januari, 2009.  
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Inleiding 

Twee aanleidingen hebben mij geïnspireerd om mij te verbreden en te verdiepen in 

dierondersteunde therapievormen. Het resultaat is dit verslag.  

1.1 Aanleiding 

Op een vrije middag in maart kwam ik al zappend langs een documentaire over Dr. 

Temple Grandin en haar zelfontworpen Squeeze Machine, vrij vertaalt als 

knuffelmachine.
1
 Deze vrouw intrigeerde mij direct. Ze is heeft zich gespecialiseerd in 

het gedrag van koeien. In de documentaire vertelde ze over haar ontdekking dat koeien 

volledig ontspannen wanneer zij tussen twee hekwerken geklemd worden om een injectie 

te krijgen. Het verbaasde haar dat de koeien niet tegenstribbelden, maar zeer relaxt 

werden en na de injectie verder liepen zonder (enkele) tekenen van stress. Dit inspireerde 

haar om haar eigen Squeeze Machine (voor mensen) te maken, omdat zij door haar eigen 

autisme moeite had om zich volledig te kunnen ontspannen. Dit hulpmiddel werkte voor 

haar zoals ze had gehoopt. Tevens leidde dit wereldwijd tot de ontwikkeling van 

druktherapieën voor mensen met autisme.  

 

Het bijzondere is dat Grandin ondanks of juist dankzij haar autisme zo’n succesvolle 

carrière heeft.
2
 Door haar autisme kan ze details niet over het hoofd zien, net zoals dieren 

alle details waarnemen als losse fragmenten. Haar verklaring is als volgt:  

 

‘Mensen met autisme kunnen denken op de manier waarop dieren denken. Natuurlijk 

kunnen we ook op dezelfde manier denken als mensen, zo erg verschillen we nou ook 

weer niet van normale mensen. Op de weg tussen het dieren- en het mensenrijk is autisme 

een soort tussenstation en dat geeft mensen zoals ik een unieke gelegenheid om 

‘dierentaal’ te vertalen. Ik ben in staat om mensen te vertellen waarom hun dieren 

bepaald gedrag vertonen.’ 

 

In het boek ‘Denken als de dieren’ beschrijft Grandin de overeenkomsten tussen dieren 

en mensen met autisme. Dit verklaart voor een groot deel de bijzondere band tussen hen 

en waarom ze elkaar zo goed kunnen aanvoelen. Vandaar dat Grandins werk een grote 

inspiratiebron voor mij is geweest voor dit verslag.  

  

Daarnaast was er nog een aanleiding voor het starten van dit verslag, namelijk het 

onderzoeksverslag van bureau Adsearch. Doordat ik in april 2006 naar de conferentie 

‘Gek met dieren’ ben geweest, werd ik gewezen op het bestaan ervan. Het congres werd 

namelijk georganiseerd naar aanleiding van dit literatuuronderzoek naar de betekenis van 

huisdieren in de psychiatrie.  

 

Adsearch deed het onderzoek in opdracht van AMC de Meren in samenwerking met 

Stichting Zorgdier. Twee deskundigen op dit gebied, M.J. Enders-Slegers
3
 en J. van 

                                                 
1
 http://www.grandin.com/inc/intro-squeeze.html 

2
 www.templegrandin.com 

3
 Zie bijlage 2 
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Summeren
4
 hebben een belangrijke rol gespeeld in het vormen van algemeen beeld en 

basispublicaties over dit onderwerp en waren ook sprekers op deze conferentie.
5
 Ik weet 

nog dat ik zeer verrast was over de gedrevenheid waarmee zij spraken en de vele 

mogelijkheden op dit zorggebied. Later zou blijken dat veel hulpverleners uit dit 

vakgebied zo’n zelfde passie voor hun werk hadden. Ik ben ervan overtuigd dat deze 

liefde voor het vak bij de hulpverleners één van de grote krachten is van de 

dierondersteunde therapievorm.  

1.2 Doelstelling  

De doelstelling van de studie is om meer zicht te bieden op het zorgaanbod van 

dierondersteunde therapieën voor kinderen met autisme in Nederland. Op deze manier 

worden ouders, verzorgers, professionele hulpverleners en leerkrachten van kinderen met 

autisme geïnformeerd over deze vorm van hulpverlening en wordt er verwezen naar 

bestaande en opkomende dierondersteunde therapievormen, instellingen, relevante 

literatuur en onderzoeken. Ook worden medestudenten en andere geïnteresseerde over de 

mogelijkheden geïnformeerd (denk bijvoorbeeld aan opleidingsmogelijkheden tot 

dierondersteunde therapeut). Er wordt gekeken naar de therapie zelf, de mogelijkheden, 

beperkingen, positieve en negatieve effecten ervan. Ook wordt er melding gemaakt van 

de kwaliteit van de zorg en de controleerbaarheid daarvan. Tot slot wordt een kort advies 

uitgebracht over toekomstig onderzoek en de ontwikkeling van dierondersteunde zorg in 

Nederland. 

1.3 Studieveld  

Het verslag geeft een overzichtelijke weergave van het dierondersteunde zorgaanbod in 

Nederland voor Nederlandse kinderen met autisme. Het brengt bestaande kennis en 

wetenschappelijk bewijs over dierondersteunde therapieën onder de aandacht en verwijst 

naar overkoepelende organisaties, platforms en instellingen die meer en specifieke 

informatie bevatten.  

1.4 Maatschappelijke betekenis 

Volgens in 2006 gepubliceerde onderzoeksgegevens in het Britse tijdschrift The Lance, 

heeft 1.16% van de bevolking een vorm van autisme. In ons land gaat het om ca. 190.000 

mensen. Voor ouders en/of verzorgers van de kinderen onder dit grote aantal wil ik met 

dit verslag de voordelen van dierondersteunde therapie laten zien en hoop ik dat hun 

kinderen hier profijt en plezier van zullen hebben.  

 

Het kan zijn dat het kind al een lang traject heeft in de reguliere hulpverlening en deze 

relatief nieuwe therapievorm verfrissend uitpakt. Ook kan het zijn dat het kind eindelijk 

aansluiting vindt met leeftijdsgenootjes door de inzet van een hulpdier. Bovendien denk 

ik dat deze therapievorm als positief bijeffect meer kennis over en ervaring met de natuur 

met zich meebrengt, wat ik essentieel acht voor de ontwikkeling van een kind. Hopelijk 

zullen de kinderen door deze vorm van therapie ook weer lekker gaan buiten spelen en 

oog krijgen voor de flora en fauna om hen heen.  

 

                                                 
4
 Zie bijlage 3 

5
 Eindrapport Zorgdier: De therapeutische werking van huisdieren bij psychiatrische problemen. 
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Dit verslag heeft als nevendoel de dierondersteunde therapievorm op de Nederlandse 

kaart te zetten. Ons land loopt achter op dit zorggebied in vergelijking met bijvoorbeeld 

Amerika of Duitsland. Dit verslag geeft echter de meest actuele ontwikkelingen in 

Nederland van dierondersteunde therapieaanbod aan en daaruit valt te concluderen dat 

deze therapievorm op weg is om uit de kinderschoenen te groeien. 

1.5 Activiteiten 

Om de doelstelling te bereiken is gebruik gemaakt van een praktijkonderzoek en 

literatuuronderzoek. De volgende databases zijn hierbij gebruikt: PiCarta, Google, GGZ, 

HBO-kennisbank,  Lexis Nexis, Bohn Stafleu. Voor de meest actuele informatie zijn er 

twee congressen bezocht: NVA Autisme congres 2008 en het kynocongres 2008: kind en 

hond.  

1.6 Terminologie  

De woorden hulpdier en zorgdier wordt door elkaar gebruikt. De termen cliënt, 

hulpbehoevende, zorgvrager of patiënt betekenen in dit verslag hetzelfde. Met hulpvrager 

worden de gezinnen bedoeld die een kind of kinderen hebben met een stoornis in het 

autistisch spectrum. Alle stoornissen in het autistisch spectrum worden hierbij 

meegenomen. Voor meer informatie hierover in hoofdstuk zeven. 

 

Animal Assisted Therapy (AAT) betekent dierondersteunde therapie. Deze twee termen 

worden ook door elkaar gebruikt. In de eerst bijlage staat een overzicht van de gebruikte 

afkortingen.  

 

Tot slot wil ik opmerken dat ik bewust spreek over kinderen met autisme in plaats van 

autistische kinderen of autisten. Dit doe ik omdat ieder kind uniek is en niet bestaat uit 

zijn of haar handicap, wat laatst genoemde formulering kan suggereren.  
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Hoofdstuk 2: Dierondersteunde zorg 
 

Animal Assisted Therapy, ook wel dierondersteunde therapie genoemd, is een 

hulpverleningsvorm waarbij dieren ingezet worden ter begeleiding voor hulpbehoevende 

mensen. Er wordt een onderscheiding gemaakt tussen Animal Assisted Activities (AAA) 

en Animal Assisted Therapy (AAT).  

2.1 Animal Assisted Activities 

Animal Assisted Activities (AAA) zijn bedoeld om mensen te ondersteunen en/ of te 

stimuleren en zo het algemeen welzijn te handhaven of te bevorderen, of mensen  

maatschappelijk actief te laten worden. Activering is niet direct gekoppeld aan een 

beperking of ziekte, maar meer algemeen gericht op het verhogen van de kwaliteit van 

leven. Bij AAA spelen huisdieren een rol. De activiteit is vaak een bezoek van een 

huisdier en begeleider. De cliënt kan het dier knuffelen, verzorgen of er mee wandelen. 

De mogelijkheden zijn zeer divers en in belangrijke mate afhankelijk van de hulpvraag 

van de cliënt. Activiteiten kunnen therapieondersteunend zijn of therapeutische effecten 

hebben, maar dit is niet het hoofddoel. Bij AAA is bij voorkeur een professional 

betrokken.
 6
 

 

AAA (dierondersteunde activiteiten) bieden dus motivationele, educatieve, recreatieve en 

therapeutische mogelijkheden om de kwaliteit van leven te verbeteren. Deze activiteiten 

worden georganiseerd in diverse situaties door speciaal opgeleide professionals en/of 

vrijwilligers met huisdieren die aan specifieke criteria voldoen. Stichting Zorgdier, 

verbonden aan de Amerikaanse organisatie The Delta Society, is een organisatie die dit 

soort vrijwilligers opleidt. De vrijwilliger met zijn of haar dier wordt ook wel een 

bezoekteam genoemd. Hoofdkenmerken van AAA zijn het ontbreken van specifieke 

behandeldoelen, geen verplichting van schriftelijke verslaglegging voor de vrijwilligers 

of activiteitenbegeleiders en spontane invulling van het huisdierbezoek. 

  

Zo zijn er bezoekprogramma's waarbij honden ouderen en cliënten thuis bezoeken onder 

begeleiding van een trainer, snoezelsessies voor verstandelijk gehandicapten of 

dementerende bejaarden, dierenopvangprojecten in psychiatrische instellingen, 

zorgboerderijen waar cliënten taken verrichten met dieren en dierverzorging of training in 

justitiële instellingen.
 7
 Later zal ik hier nog uitgebreid op terugkomen.  

                                                 
6
 http://www.diereninzorgenwelzijn.nl/Activiteitenmetdieren/tabid/303/Default.aspx 

7
 http://www.helpendehonden.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=65 
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2.2 Animal Assisted Therapy 

Op het eerste gezicht is het verschil tussen activiteit en therapie misschien niet zo 

duidelijk. Uitgaande van de definities van Delta Society, is er alleen sprake van therapie 

als de volgende kenmerken allemaal aanwezig zijn: 

1. Een professional (therapeut of behandelaar) heeft de leiding en geeft dieren een 

rol in zijn eigen vakgebied of specialisme.  

2. De therapeut of behandelaar heeft een behandelplan gemaakt. Er zijn specifieke 

doelen bepaald.  

3. De resultaten worden gemeten en samen met andere informatie over de sessies 

vastgelegd in een dossier.  

 

AAT is dus een doelgerichte interventie waarin een dier, dat voldoet aan specifieke 

criteria, integraal bestanddeel is van het behandelproces. AAT wordt gegeven door een 

professional met een kwalificatie in de gezondheidszorg of maatschappelijke 

dienstverlening. AAT wordt gekenmerkt door het werken aan specifieke behandeldoelen 

voor elk individu en evaluatie van de vooruitgang.
 8
 

 

Bij dierondersteunde interventies worden in Nederland in de eerste plaats paarden 

ingezet, gevold door de honden en in mindere mate ook katten. Ook worden dolfijnen 

ingezet. Een opkomende dierondersteunende therapievorm is die met ezels, ook wel 

asinotherapie genoemd.
9
  

 

Maar ook allerlei andere dieren worden voor therapie ingezet: 

− Schildpad 
10
 

− Olifant 
11
 

− Vissen 
12
 

− Lama’s 
13
 

 

Zelfs is er sprake van de inzet van robot-dieren, bijvoorbeeld in settings waar dieren om 

medische redenen niet kunnen worden toegelaten.
14
 Over de inhoud van dierondersteunde 

therapieën met honden, paarden en dolfijnen staat meer informatie in hoofdstuk vijf. 

                                                 
8
 Bell, M. Dianne, ea, Delta Society – Student manual. Blz. 7. 

9
 www.ezelstalhansengrietje.nl 

10
 Tribulato, 2005 

11
 Swanepoel & Odendaal, 2005/www.kindplanet.org 

12
 Edwards & Beck, 2002 

13
 Sams e.a., 2006 

14
 Libin & Cohen-Mansfield, 2004 
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2.3 Animal-assisted interventions 

Animal-assisted interventions (dierondersteunde interventies) betrekken doelbewust 

dieren bij therapeutische processen of verbeterprocessen. Ze omvatten zowel AAA als 

AAT. De inzet van hulphonden valt niet onder AAI.  

 

Een overzicht van landen waar onderzoeken naar dierondersteunde interventies zijn 

gerapporteerd, staat in bijlage twee. 

2.4 Service animals en assistance animals 

Service animals (hulpdieren) worden in de UK assistance animals genoemd. De 

Americans with Disabilities Act (ADA) definieert een service animal als een 

dier dat speciaal is getraind om (praktische) hulp te bieden aan een persoon met een 

handicap.
15
 Het bekendste voorbeeld is de blindengeleidehond. Minder bekend is de rol 

als signaalhond, waarbij de hond doven attent maakt op de vele geluidssignalen die in de 

onze moderne maatschappij voorkomen (deurbellen, telefoons, verklikkers, sirenes, 

claxons, etc). Voor lichamelijk gehandicapten kan een hulphond een uitkomst zijn voor 

het apporteren van voorwerpen en het verrichten van allerlei taken, waaronder het zo 

nodig telefonisch inroepen van hulpinstanties (via een alarmtoets die met de poot 

ingedrukt kan worden). Deze hond wordt ook wel ADL-hond (Algemene Dagelijkse 

Levensverrichtingen) genoemd.  

 

Ook bestaan er epilepsie-honden (seizure-alert dogs) die hun baas kunnen waarschuwen 

voor een opkomende toeval. 
16
 De patiënt kan dan maatregelen nemen en bijvoorbeeld 

een veilige plek opzoeken. Dit resulteert in een daling van het aantal daadwerkelijke 

toevallen, waarschijnlijk mede door de kalmerende werking die van de hond uitgaat. 

Honden kunnen ook suikerpatiënten waarschuwen bij dreigende hypoglycemia, 

waarschijnlijk aan de hand van geursignalen.
17
 En er zijn berichten dat honden ook 

kunnen helpen bij het opsporen van beginnende kankergezwellen.
18
 

 

Hoewel hulpdieren psychologische voordelen opleveren (zoals sociaal-emotionele steun), 

wordt hun bijdrage in de eerste plaats gezien als hulpmiddel bij taken die iemand met een 

handicap niet kan verrichten.
19
 Nogmaals, hulpdieren vallen dus niet onder Animal 

Assisted Interventions. Dit ligt anders bij psychologische hulphonden. Hierover meer in 

paragraaf 5.1.   

                                                 
15
 www.ada.gov 

16
 Dalziel e.a., 2003 

17
 Bergin, 2005 

18
  Willis e.a., 2004 

19
 Kruger & Serpell, 2006 
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2.5 Onderzoeksgroepen 

Er zijn verschillende organisaties die wetenschappelijk onderzoek doen naar AAT en 

AAA. Een multidisciplinaire onderzoeksgroep is bijvoorbeeld de International Society 

for Anthrozoology (ISAZ).
20
 Deze groep is in 1991 opgericht in Cambridge te Engeland. 

In de groep werken onder andere psychologen, ethologen, veterinairen, biologen, 

sociologen, filosofen, epidemiologen, medici en verpleegwetenschappers, die mens-

dierrelaties bestuderen.  

 

Een overkoepelend onderzoeksinstituut is de in 1990 gevormde International Association 

of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO).
21
 Een andere internationale 

beweging is The Delta Society, die ik zonet al benoemde.
22
 Een uitgebreide lijst van 

relevante organisaties op dit gebied is terug te vinden op www.swabe.org 
23
. 

 

Er vinden jaarlijks internationale symposia plaats (o.a. door ISAZ), en om de vier 

jaar een internationaal wereldcongres (door IAHAIO). Binnen het veld worden 

twee academische tijdschriften uitgegeven: ‘Anthrozoos’, sinds 1987 en ‘Society & 

Animals’, sinds 1993. Laatst genoemde is ook online te lezen.
24
  

 

Mede door de inzet van deze onderzoeksgroepen kan de zorg rond AAA en AAT zich 

verder ontwikkelen. Ook Nederland is bezig met het opzetten van een soortgelijke 

organisatie, als onderdeel van IAHAIO. Aan het eind van het verslag wordt hieraan 

gerefereerd. 

                                                 
20
 www.isaz.net 

21
 www.iahaio.org 

22
 www.deltasociety.org 

23
 www.swabe.org/proforg 

24
 www.psyeta.org/sa 
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Hoofdstuk 3: Ontstaan van dierondersteunde therapie 
 
De relatie tussen mens en dier gaat zo’n 120 eeuwen terug. De mens probeerde 

diersoorten te temmen en zij bleken van nut als arbeidskracht en producent (denk aan 

vlees, ei, melk). Andere dieren kregen de rol van gezelschapsdier. Inmiddels heeft 

ongeveer 55 procent van de Nederlandse huishoudens een huisdier. Dit zijn tezamen 

bijna 2 miljoen honden, ruim 3 miljoen katten, 1 miljoen konijnen, 5 miljoen vogels, 19 

miljoen vissen en een kwart miljoen amfibieën en reptielen.
25
 

3.1 Gezelschapsdier 

In deze huishoudens brengt het huisdier letterlijk levendigheid. Ze prikkelen de zintuigen, 

maken geluid, hebben een speciale geur, ze bewegen en elk dier voelt weer anders aan. 

Dit bevordert het eigen gevoel van levendigheid. Het dier zorgt voor plezier, veiligheid, 

bescherming, bron van troost en bemoediging en in sommige gevallen praktisch hulp. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het hebben van huisdieren positief 

werkt op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van een eigenaar. Deze mensen 

hebben bijvoorbeeld minder last van hoge bloeddruk en zijn beter bestand tegen stress. 

Ook is het cholesterolgehalte van huisdierbezitters vaak lager dan bij niet-

huisdierbezitters.. Dit verlaagt de kans op hart- en vaatziekten. Dit heeft onder ander te 

maken bewegingsactiviteiten als gevolg van de aanwezigheid van het dier 

 

Het is zelfs zo dat 50 % van de artsen in de Verenigde Staten een huisdier voorschrijft 

tegen eenzaamheid, depressie, stress een andere emotionele aandoeningen. Dit heeft als 

resultaat dat ouderen die een huisdier hebben hun arts beduidend minder bezoeken. 

Volgens onderzoekster Judith Siegel van de universiteit van California zelfs 16 procent 

minder. Voor hondenbezitters ligt dit percentages nog hoger: boven de 20 procent. Uit 

Australisch onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van een huisdier in Australische 

huishoudens het rijk daarom jaarlijks zo’n 800 miljoen tot 1,5 miljard dollar bespaart.  

3.2 De grondlegger 

Ook psychologen ontdekten het effect van dieren op het welzijn van mensen. Over het 

algemeen wordt de kinderpsycholoog Boris Levinson (1962) gezien als grondlegger van 

de AAT. Hij ontdekte hoe zijn hond Jingles het leggen van een therapeutische relatie kon 

versnellen en de motivatie van de cliënt kon verhogen. Zijn jonge cliënten 

(getraumatiseerde en beschadigde kinderen) openden zich spontaan naar zijn hond, 

waardoor Levinson ook contact kreeg met de kinderen. Naar aanleiding van deze 

ervaringen schreef de professor een boek over de hond als co-therapeut (1962).  

3.3 Wetenschappelijk onderzoek 

Meer onderzoek volgde. Op het gebied van empathie (het begrijpen van de gevoelens en 

motieven van anderen) bleek dat kinderen die in het bezit waren van huisdieren meer 

empathie tonen dan kinderen zonder een dier in huis. Dit zou te verklaren zijn uit de 

gedachten dat kinderen een dier als leeftijdsgenootje (peer) zien.  

 

                                                 
25
 Ministerie van LNV 
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Ook viel op dat mensen met een mentale ziekte of laag zelfbeeld, die de focus op henzelf 

hebben, gebaat waren bij interacties met dieren. De focus verschoof zo naar die van de 

omgeving, waardoor de nadruk niet meer lag op de (interne) problemen, maar op het 

omgangsplezier met het dier.  

 

Andere resultaten wezen uit dat het zorgen voor een dier, gevoelens van kunde en 

verantwoordelijkheid aanwakkeren. Op deze manier leren kinderen de vaardigheden van 

zorgen voor een ander ontwikkelen. Tevens lieten zij door deze interactie met dieren, ook 

meer toe dat anderen zich om hen bekommerden.  

 

Wetenschappelijk onderzoek breidde zich verder uit en zo werd er ontdekt dat alleen al 

het kijken naar vissen in een aquarium een rustgevend effect had op patiënten in een 

wachtruimte. Hun hartslag ging significant omlaag. Het kijken naar zwemmende vissen 

verlaagt ook de bloeddruk en vermindert stress. Het komt tevens de sfeer in 

(wacht)ruimten ten goede. 

3.4 Toepassing in de hulpverlening 

Amerika is 30 jaar geleden begonnen met AAT-projecten en loopt als werelddeel voorop 

in de ontwikkeling ervan. Zo werd er bijvoorbeeld een pilot gedaan met honden in 

justitiële inrichtingen. Gedetineerden kregen hun levenslust weer terug en voelden zich 

nuttig. Ook in Europa kreeg men belangstelling naar het inzetten van dieren in de 

hulpverlening. Engeland en Duitsland werden grote peilers, gevolgd door Spanje en 

Italië. Nu is ook in Nederland groei zichtbaar. Zo is het aantal zorgboerderijen explosief 

gestegen tot ruim 900 in aantal.
26
 Daarnaast is het in Nederland zo dat (huis)dieren in 

meer dan 700 verpleeghuizen en andere zorginstellingen welkom zijn.
27
 Onderzoek wijst 

uit dat patiënten in ziekenhuizen de aanwezigheid van (hun eigen) huisdieren waarderen. 

Ook in een viertal Nederlandse ziekenhuizen zijn dieren al welkom op kinderafdelingen.  

 

Eén daarvan is het Amphia Ziekenhuis in Breda, waar op de kinderafdeling een 

dierenbezoekactiviteit met dieren van een kinderboerderij actief is.
28
 Ook op de afdeling 

Kindergeneeskunde van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg zijn huisdieren toegestaan.
29

    

Vrijwilligers voor Kind & Dier zijn actief in het Emma Kinderziekenhuis/AMC te 

Amsterdam.
30

 En patiënten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), onderdeel van 

het UMC Utrecht, kunnen sinds vorig jaar hun eigen huisdier op bezoek laten komen in 

het ziekenhuis.
31

 

 

Al deze gegevens wijzen erop dat mensen zich beter gaan voelen door dierondersteunde 

activiteiten of therapieën en dat organisaties overtuigd zijn van deze vorm van zorg en 

deze inzetten. De verklaringen over de werking van deze therapievorm staan uiteen gezet 

in het volgende hoofdstuk. 

                                                 
26
 http://www.landbouwzorg.nl/index.php?pagid=55&hb=72 

27
 http://www.dieren-helpen.nl/Denkbeeld-2008-3-29-33.pdf 

28
 http://www.zorgkrant.nl/read.html?source=email&id=5207 

29
 http://www.evana.org/index.php?id=16123&lang=nl&PHPSESSID=f900e77f88fc48a52a 

30
 http://www.amc.uva.nl/index.cfm?pid=1696 

31
 http://www.umcutrecht.nl/zorg/nieuws/2007/02/huisdier-mee-naar-kinderziekenhuis.htm 
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Hoofdstuk 4: Werking dierondersteunde zorg 
 

De band die een cliënt met een dier aangaat wordt gezien als de basis van het 

therapeutisch effect van dierondersteunde therapieën. Vaak herkent de cliënt iets van het 

dier in zichzelf. De voorkeur voor bepaalde dieren verschilt per individu; de band of 

verbinding is essentieel.
32
  

4.1 De voordelen 

De werking van AAT is vooral te wijden aan de manier waarop dieren denken en zich 

gedragen. Dieren zijn gericht op het zijn. Ze kijken niet naar verleden of de toekomst, 

maar leven in de tegenwoordige tijd. Dit kan cliënten erg helpen om te genieten van het 

moment zelf. 

 

Dieren hebben daarbij een onvoorwaardelijke acceptatie en kijken dus niet naar hoe de 

cliënt eruit ziet of wat hij of zij zegt.
33
 Het maakt bijvoorbeeld niet uit of de cliënt een 

misvorming van het lichaam heeft. Voor een dier is iedereen gelijk. Kortom, het dier 

neemt de cliënt zonder te oordelen. Dit is van belang voor het bestaansrecht en de 

eigenwaarde van de cliënt. De cliënt is goed zoals hij of zij is. Kortom, een dier is dus 

puur, leeft in het hier en nu en is ongecompliceerd. Bovendien kan het dier geen dubbele 

boodschappen geven, heeft een duidelijke (lichaams)taal en liegt nooit. Een mens kan wel 

een dubbele agenda hebben, roddelen of het vertrouwen schaden, een dier bedriegt je 

nooit.   

 

Een ander positief effect van AAT is dat een dier voor afleiding en zelfs voor vermaak 

kan zorgen. Een cliënt heeft hierdoor altijd iets om over te praten. De gespreksstof raakt 

nooit op. Bovendien kunnen dieren een bron van ontspanning zijn, een vrijetijdsinvulling. 

Op deze manier kan ook verveling worden tegengegaan. 

 

Bij cliënten die moeite hebben om zich te hechten kan het dier dienen als een transitional 

object, waarbij de band die met het dier wordt ontwikkeld een opstap kan vormen naar 

hernieuwde binding met mensen.
34
 In narratieve psychotherapie kunnen huisdieren goed 

functioneren als onderwerp van storytelling.
35
 En er zijn nog meer positieve effecten te 

noemen. In bijlage vijf staat een overzicht.  

                                                 
32
 Eindrapport. Blz 16 

33
 www.annemartienstichting.nl 

34
 Triebenbacher, 1998 

35
 Fine, 2006, p. 181 
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4.2 De risico’s 

Aan het werken met zorgdieren in therapiesituaties of huisdieren in zorginstellingen is 

een aantal risico’s verbonden. Zo is er het gevaar van zoönosen, van dier op mens 

overdraagbare ziekten, waaronder de allergische reacties die soms door huisdieren 

worden veroorzaakt. Ook kunnen huisdieren overlast veroorzaken door o.a. haaruitval, 

uitwerpselen, geluidsoverlast, beschadigen van meubilair, stankoverlast en ongedierte 

zoals overspringende teken (ziekte van Lyme) en vlooien.  

 

Personeel van de betreffende instellingen kan extra worden belast door de zorg voor de 

dieren, wanneer hier onvoldoende kennis over of beleid in de organisatie is.
36
 Daarnaast 

schuilt er het gevaar van ongelukken, zoals bijtwonden of valincidenten (vooral bij 

bejaarden). In het stuk hieronder wordt daar nog op teruggekomen. Tot slot is er het 

risico dat het welzijn van de dieren in het gedrang komt.  

 

De begeleider van het hulpdier moet zich bovendien ten alle tijden bewust zijn dat 

sommige cliënten als volgt kunnen reageren:  

- Dieren kunnen een bron zijn van rivaliteit en competitie in de groep.  

- Een cliënt kan het hulpdier voor zichzelf claimen.  

- Cliënten vanuit niet-Westerse culturen kunnen bepaalde (andere) opvattingen over 

dieren hebben.  

- Cliënten met psychoses kunnen dieren uitdagen, zonder het te beseffen.  

 

Zoönosen 

De lijst van mogelijke zoönosen is terug te vinden op de site van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (www.rivm.nl/ziekdoordier). De voornaamste zijn rabies 

(hondsdolheid), salmonella-infecties, ringworm en scabies (schurft). Recentelijk is er een 

geval gerapporteerd van een therapiehond die drager was van de ziekenhuis-bacterie 

MRSA.
37
 Uit onderzoek is gebleken dat de voordelen van een zorgdier ver uitstijgen dan 

die van de gezondheidsrisico’s voor cliënten. De meeste zoönosen zijn bovendien 

zeldzaam en kunnen veelal voorkomen worden door goede hygiëne en veterinaire zorg.
38
 

Het simpel handen wassen is vaak al voldoende.  

 

                                                 
36
 http://www.dieren-helpen.nl/Denkbeeld-2008-3-29-33.pdf 

37
 Enoch e.a., 2005 

38
 Burch, 1996 



 17 

Ongelukken en bijtwonden 

Incidenten in dierondersteunde interventies kunnen voorkomen worden door een 

verantwoorde selectie en training van therapiedieren en door goede begeleiding en 

voorlichting.
39
 Op zorgboerderijen, waar grote landbouwhuisdieren extra risico’s 

opleveren, blijkt het aantal ongelukken in de praktijk toch gering te zijn.
40
 Veel 

frequenter dan ongelukken komen er bijtincidenten voor. Jaarlijks komen circa 38.000 

mensen met bijtwonden bij huisartsen en EHBO-posten.
41
 Verreweg de meeste 

bijtwonden worden door honden toegebracht; andere diersoorten (waaronder de mens) 

zijn verantwoordelijk voor de rest.  

 

Om deze bijtincidenten te voorkomen heeft De Blauwe Hond een voorlichtings-

programma in de vorm van een interactieve cd-rom ontwikkeld. Het is speciaal gemaakt 

voor kinderen. Het is hierbij van belang dat een volwassene de kinderen begeleidt bij het 

programma. De meeste bijtincidenten worden namelijk veroorzaakt door het verkeerd of 

niet interpreteren van (stress)signalen bij de hond door volwassenen. Deze cd-rom is te 

bestellen op de site van The Blue Dog.
42
 Wereldwijd worden er exemplaren van de cd-

rom verkocht.  

 

Verliezen van huisdier 

Het verliezen van een huisdier kan ook een negatief effect hebben. Wanneer 

rouwreacties optreden wordt het psychisch welzijn aangetast. Vooral wanneer de 

huisdiereigenaar alleenstaand is, kan de huisdiereigenaar intens verdriet ervaren bij de 

dood van zijn of haar dier.
43
 Het gedwongen afstand doen (bijvoorbeeld wanneer iemand 

naar een verzorgingstehuis gaat, waar dieren verboden zijn en zijn of haar dier moet laten 

inslapen) kan dezelfde gevoelens van rouw veroorzaken. Het rouwen om een huisdier 

wordt meestal niet door naasten als een betekenisvol verlies gezien. Hierdoor blijven 

steunbronnen, die normaal zouden kunnen worden aangeboord, buiten beeld.  

 

Misbruik van dieren 

Tenslotte is een gevaar van de toepassing van huisdieren in de gezondheidszorg dat 

het welzijn van de dieren in het gedrang komt. Een uitgebreide beschouwing over het 

dierenwelzijn in dierondersteunde interventies wordt gegeven door Serpell e.a. 

(2006). Meer hierover in hoofdstuk vijf.  

 

                                                 
39
 Schantz, 1990 

40
 Hassink, 2002 

41
 www.ggdmn.nl 

42
 www.thebluedog.org 

43
 Archer en Winchester 
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Hoofdstuk 5: Zorgdieren 

 

Deze studie heeft zich beperkt tot onderzoek naar de hond, het paard en de dolfijn als 

hulpdier. Voornamelijk deze dieren worden in Nederland ingezet bij AAT voor kinderen 

met autisme.  

5.1 Honden 

Dierondersteunende therapie met de inzet van een hond wordt ook wel kynotherapy of 

Canine Assisted Therapy (CAT) genoemd. Het succes van de hond als zorgdier wordt 

voor een groot deel veroorzaakt door de lange geschiedenis die de mens heeft met de 

hond als compagnon. De hond kan zich namelijk goed aanpassen in verschillende 

situaties, hij zoekt contact en hij kan door middel van zijn mimiek en lichaamstaal 

communiceren. Kortom de hond geniet van gemeenschappelijke activiteiten met mensen 

(het is een groepsdier) en hij nodigt mensen uit om iets met hem te doen. 
44
  

 

Zoals in het paragraaf 2.4 al aan de orde kwam heeft de hond verschillende rollen als 

hulphond, zoals de signaalhond. Ook wordt de hond ingezet als voorleeshulp voor 

kinderen die moeite hebben met leesvaardigheid. Deze hulphond wordt ook wel: Reading 

Education Assistance Dog (afgekort tot READ) genoemd, die voor het eerst in Noord-

Amerika is ingezet.
45
 

 

De honden van de Psychiatric Service Dog Society (PSDS) in de VS worden voorzien van 

een dekje waarop in grote letters ‘service dog’ is geschreven. Ook in Nederland zie je dit 

verschijnsel. Voor mensen met een onzichtbare handicap kan het dekje nadelig zijn 

doordat het publiekelijke aandacht trekt. Het dekje blijkt nuttig te zijn, maar is niet 

wettelijk verplicht. 

 

Sinds kort zijn er ook psychiatrische hulphonden: Psychiatric Service Dogs. Deze worden 

getraind om hun bazen te waarschuwen bij psychiatrische symptomen en steun te bieden 

bij de omgang ermee.
46
 In bijlage 5 staat een tabel met een overzicht van de taken 

waarvoor psychiatrische hulphonden in de praktijk getraind kunnen worden. Het 

vermoeden bestaat dat psychiatrische hulphonden sommige toestanden (manie, paniek, 

dissociatie) kunnen ruiken, maar hierover bestaat geen zekerheid.  

 

In de VS wordt de inzet van hulphonden bevorderd door de Americans with Disabilities 

Act (ADA), die al eerder benoemd is. Deze wet geeft een ruime definitie van handicaps en 

omvat daardoor ook psychiatrische aandoeningen. De ADA garandeert onder meer dat 

mensen met hulphonden toegang hebben tot alle openbare ruimtes en transportmiddelen. 

 

                                                 
44
 http://therapie-op-een-paardenrug.skynetblogs.be/post/4867917/therapie-hondkat-in-nederland 

45
 http://www.diereninzorgenwelzijn.nl/Portals/6/documenten/lezen-met-spirit-hondenleven-december-

2008.pdf 
46
 Smith e.a., 2003; Froling, 2003 
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Bij de selectie en training van de psychiatrische hulphond speelt de cliënt een actieve rol. 

Cliënt en hond moeten een team worden in een leerproces dat in hoge mate individueel is, 

aangepast aan de hulpvraag en persoonlijke doelen. De cliënt wordt daarbij begeleid door 

een gespecialiseerde hondentrainer. De cliënt betrekt ook zijn of haar behandelaars in het 

gebruik van de hond. Het initiatief en de sturing liggen dus grotendeels in handen van de 

cliënt. De ontwikkeling van psychiatric service dogs is te vergelijken met een stap in de 

richting van empowerment van de cliënt. Dit is een zorgontwikkeling waarbij de 

kwaliteiten van de cliënt worden versterkt en juist de nadruk wordt gelegd op hetgeen de 

cliënt wel kan.  

 

Door deze handelwijze (vraaggericht vanuit de cliënt), valt de psychiatrische hulphond 

wel onder Animal Assisted Intervention (AAI), in tegenstelling tot de andere hulphonden.  

5.2 Paarden 

Therapie waarbij paarden worden ingezet wordt ook wel Equine Assisted Therapy (EAT) 

genoemd, beter bekend als hippotherapy.
47
 In vergelijking met andere dierondersteunde 

therapievormen is hippotherapie de meest ontwikkelde therapievorm in Nederland. 

Hieronder volgt een toelichting op de kwaliteiten van het paard, waardoor zij geschikt is 

als zorgdier.  

 

Paarden zijn hooggevoelige dieren. Omdat zij prooidieren zijn, kunnen zij al vanaf dertig 

meter een ander wezen voelen aankomen, ook al hebben ze het nog niet gezien. Paarden 

zijn elegant en stralen kracht en rust uit. Ook zijn paarden als het ware een spiegel voor 

cliënten. Ze reflecteren het gedrag van de cliënt in hun eigen gedrag, waardoor voor de 

cliënt zichtbaar wordt wat hij of zij doet of uitstraalt.  

 

Eén van de effecten van paardentherapie is de mobilisering van het bekken, ruggengraat 

en heupen van de cliënt door de beweging van het paard. Door het paardrijden 

normaliseert ook de spierspanning. Dit heeft tevens met de warmte-uitstraling van het 

paard te maken. Therapeutisch paardrijden heeft ook verbetering van de symmetrie van 

het lichaam als gevolg, evenals de ontwikkeling van hoofd- en rompcoördinatie. Totale 

balans is namelijk noodzakelijk bij het berijden van een paard. Daarbij zorgt 

paardentherapie ook voor de vooruitgang in de psychologische ontwikkeling. Het 

vergroot bijvoorbeeld het zelfvertrouwen, motivatie en spanningsboog.
48
 

 

Nog meer voorbeelden van therapeutisch effecten van hippotherapie zijn: 

- Ontwikkeling van fijne en grove motoriek 

- Bewustzijn van het lichaam 

- Verbetering ruimtelijke oriëntatie 

- Versterking van de spier(groepen) 

- Verbetering conditie en ademhaling 

- Meer lenigheid 

- Stimulering bloedcirculatie 

 

                                                 
47
 Macauley & Gutierrez, 2004 

48
 Delta Society, Therapeutic Interventions, blz. 3. Physical Therapy. 
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Ook is de motivatie van het kind vaak groter voor het uitvoeren van activiteiten. Dit 

hebben andere zorgdieren ook als effect. Ook is het kind in interactie met het paard 

sneller geneigd om over de tot dan toe bestaande blokkades of barrières heen te stappen. 

In het contact met het paard verleggen de cliënten makkelijker hun grenzen.49 

 

Een uitgebreid scriptieverslag over orthopedagogisch voltigeren bij mensen met 

Downsyndroom en een autisme spectrum stoornis is terug te vinden op 

http://www.equitherapie.org/afbeeldingen/StageverslagIantheBiemans1.pdf  

5.3 Dolfijnen 

Dolfijnondersteunende therapie wordt ook Dolphin Assisted Therapy (DAT)
50
 genoemd. 

De Dolphin Human Therapy
51
 is ontwikkeld door Dr. David E. Nathanson. Hij ontdekte 

dat kinderen in therapie door interactie met dolfijnen tot vier keer sneller leren. De 

rustgevende uitstraling van de dolfijn speelt hierbij een rol. Dolfijnen lijken te lachen, 

wat vriendelijk oogt en positieve gevoelens en spontane reacties oproept bij cliënten. 

Dolfijnen blijven daarnaast tot op zeer hoge leeftijd speels en zijn bijzonder sociaal, wat 

ze erg geschikt maakt als zorgdier.
52
 Bovendien is een dolfijn erg intelligent en beschikt 

over een groot aanpassingsvermogen.  

 

Onderzoek wijst uit dat het sonarsysteem van een dolfijn de stofwisseling bij mensen 

stimuleert. Omdat onderzoek naar dolfijnentherapie zich vooral gericht heeft op kinderen, 

wordt hieronder gesproken over kinderen i.p.v. cliënten.  

 

Doordat een dolfijn in relatief warm zeewater leeft is zijn omgeving ook aangenaam voor 

kinderen. Wanneer een kind in het water zwemt, heeft dit positieve werking op de 

spierspanning, doorbloeding en is het water stressreducerend. Ook wordt bij 

dolfijnondersteunende therapie de dolfijn zelf als speelmaatje ingezet. Daarbij worden 

ook de tastzintuigen gestimuleerd wanneer het kind de unieke structuur van de dolfijn 

aanraakt. Tevens wijst onderzoek uit dat de geluiden die de dolfijn produceert een 

kalmerende werking hebben. Het warme klimaat waarin de dolfijnen leven werkt ook 

mee aan het welzijn van het kind.  

 

Er is weinig literatuur bekend over de therapievorm met dolfijnen. Kirsten Kuhnert van 

Dolphin Aid heeft een boekje geschreven (Geschenk van de dolfijnen: Terug in het leven 

dankzij een bijzondere vriendschap) waar de werking van de therapie in het algemeen 

beschreven staat.  

                                                 
49
 http://www.equitherapie.org/afbeeldingen/StageverslagIantheBiemans1.pdf 

50
 Antonioli & Reveley, 2005 

51
 David Nathanson. 

52
 http://www.amc.uva.nl/index.cfm?pid=819&uitgaveid=39&contentitemid=323&itemid=101 
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Hoofdstuk 6: Effecten en gevolgen zorgdieren 

 

Dierondersteunende therapie kan dus een effectief middel zijn om cliënten te versterken 

in hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid en hun kwaliteit van leven te verbeteren. 

Minstens zo belangrijk is het welzijn van de zorgdieren.  

6.1 Werken voor de kost 

Het programma ‘Dogs with jobs’  laat zien hoe belangrijk het voor een hond is om een 

taak of opdracht te hebben. Een taak moeten uitvoeren is deel van hun karakter: het is wie 

ze zijn. Wanneer zij zich niet nuttig kunnen maken voor de baas, gaan ze afwijkend en/of 

extreem gedrag vertonen.  

 

In deze tijd en maatschappij is het treurig dat bijna niemand meer zijn geld verdient als 

herder, en de meeste honden geen baan meer hebben. Gelukkig zijn er vacatures voor 

bijvoorbeeld de ADL-functie. Honden krijgen bijvoorbeeld een dekje op hun rug, 

waardoor ze zich nuttig gaan voelen, omdat ze iets te dragen hebben (ook boodschappen 

bijvoorbeeld). De nieuwste ontwikkeling van Animal Assisted Therapy brengt de hond 

een nieuwe arbeidsmarkt. Een positieve ontwikkeling dus. In deze tak van sport zal de 

hond plezier uit zijn werk halen, wanneer hij ziet dat het baasje of de cliënt plezier heeft 

en actief wordt en met hem gaat spelen. De hond zal ontdekken dat hij met zijn gedrag 

reacties kan uitlokken en zal de link leggen dat hij dat heeft gedaan en dus van nut is. Een 

zorghond zal dus blij zijn met zijn rol, mits ook in zijn andere levensbehoeften wordt 

voorzien.  

6.2 Exclusiviteit 

Een zorgdier zal aanvoelen dat het aandacht krijgt op het moment dat het met zijn 

therapeut of vrijwilliger op pad gaat. Het wordt geaaid. Hier wordt niet alleen de cliënt, 

maar ook het dier zelf weer rustig van (wisselwerking), ervan uitgaande dat er op een 

adequate manier wordt geaaid en geknuffeld. Een zorgdier zal echt genieten van zijn of 

haar functie. Hierop is het ook geselecteerd. Al vlak na de geboorte wordt er een test 

afgenomen of het dier geschikt is voor dit werk. Na een opleiding zal het zorgdier ook 

getraind en gespitst zijn op zijn werk als zorgdier.  

 

Over het algemeen wordt er van het zorgdier verwacht te puzzelen. Al de binnenkomende 

details moet het dier verbinden aan elkaar. Zoals eerder vermeld wordt er soms gedacht 

dat psychiatrische hulphonden veel situaties voelen aankomen of ruiken. Zorgdieren 

hebben iets speciaals wat ze geschikt maakt als zorgdier. 

 

Temple Grandin geeft in haar boek ‘Denken als de dieren’ een voorbeeld van een kat die 

kan voorspellen wanneer haar baas thuiskomt. Na onderzoek blijkt dat de kat het niet 

heeft aangevoeld, maar simpel weg hoorde aan de stem van de eigenaar beneden bij de 

lift, wanneer zij de liftbediening gedag zei. Hier blijkt het belang van details, die gewone 

mensen snel over het hoofd zien (of dus niet horen) in vergelijking met dieren en mensen 

met autisme.  
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Een ander voorbeeld ter illustratie gaat over het Duitse paard Slimme Hans. Zijn 

eigenaar meneer Von Osten dacht dat het paard kon tellen. Uiteindelijk was het de 

minimale beweging die de eigenaar maakte, waaraan het paard kon zien dat hij moest 

beginnen of stoppen met tellen. Voor het (savant) dier is het dus een kleine moeite om 

deze details waar te nemen in vergelijking met gewone mensen. Zorgdieren hebben 

geleerd om gemakkelijk verbindingen te leggen tussen dit soort details, en zijn o.a. 

daarom geschikt als zorgdier.  

6.3 Gezondheid 

Organisaties hebben belang bij de gezondheid van het dier, dus moeten ook aan bepaalde 

voorwaarden voldoen. Vandaar dat zorgdieren goede medische en verzorgende aandacht 

genieten en vaak ook de hoogste kwaliteitsvoeding krijgen. Zorgdieren staan in Amerika 

ook onder toezicht van controleurs. Therapiedolfijnen in Curaçao krijgen bijvoorbeeld 

dagelijks een medische check van een veterinaire arts en de beste voeding (verse haring) 

uit de omtrek. In Nederland zijn deze controles en protocollen voor zorgdieren nog niet 

ontwikkeld. Voor het welzijn van de dieren is het van belang dat hier op korte termijn 

verandering in komt.  

 

Misbruik of mishandeling van zorgdieren komt voornamelijk voor in zorginstellingen. 

Uitbuiting van zorgdieren valt hierbij ook te bedenken. Begeleiders en therapeuten 

moeten zich bewust zijn van dit risico. Wanneer er onvoldoende toezicht of begeleiding 

is voor het zorgdier, zal de kans groot zijn dat er onverantwoorde situaties ontstaan. 

Contact met vreemden levert voor dieren vaak stress op en begeleiders zijn zich daar 

(door onvoldoende kennis over het zorgdier) niet altijd bewust van. Nog te vaak is 

begeleiding voor de zorgdieren afwezig en komen zij in contact met cliënten, zonder dat 

er toezicht is.  

 

Residentiële programma’s, waar dieren 7x24 uur ‘in dienst’ zijn, leveren de grootste 

risico’s op voor stress en soms ook voor mishandeling. Checklists zijn ontwikkeld 

over de signalen van stress die therapiedieren kunnen geven.
53
 Dierenartsen kunnen 

regelmatig controleren op stressgerelateerde hormonen (HPA) als de mogelijkheid van 

chronische stress bestaat. Op deze manier kan de gezondheid van de zorgdieren meetbaar 

worden gemaakt. Er bestaan verder concrete richtlijnen voor een verantwoorde inzet van 

huisdieren in AAA en AAT.
54
  

 

Het is van belang dat deze protocollen, controles en richtlijnen ook in Nederland 

consequent gaan worden toegepast. Daarnaast is het van belang dat er in de toekomst 

meer onderzoek wordt gedaan naar het welzijn van zorgdieren.  
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54
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Een laatst verschenen onderzoeksrapport vermeldt het verschil in stresslevel bij 

werkhonden. ADL- en blindengeleidehonden worden vergeleken: ‘ADL-honden moeten 

24 uur per dag voor hun baasje of vrouwtje klaar staan om te assisteren bij een tak in het 

dagelijkse leven. Blindengeleidehonden ondersteunen visueel gehandicapte mensen met 

name in het bewegen buitenshuis en hebben dus een beperktere taak dan hun ADL-

collega's. Je zou dus verwachten dat ADL-honden een zwaardere baan hebben. Toch lijkt 

het er op dat blindengeleidehonden meer spanning ervaren en hun job tot ongewenste 

stress kan leiden. Onderzoek wijst uit dat dit o.a. te maken heeft met het verschil in 

looptempo tussen baasje en hond en (jonge) leeftijd van de hond wanneer deze wordt 

afgeleverd als hulphond.’
55

  

 

 

                                                 
55
 http://www.dognature.nl/publicaties/Stress%20bij%20werkhonden.pdf 
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Hoofdstuk 7: Doelgroepen  

 

Door de vele mogelijkheden van dierondersteunende therapie lopen de doelgroepen 

uiteen van patiënten die lijden aan hersenaandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson of 

dementie
56
 tot aan kinderen met concentratiestoornis. 

7.1 Voornaamste doelgroepen 

AAT wordt voornamelijk toegepast bij cliënten die willen werken aan:  

• Psychologische doelen (zelfvertrouwen vergroten, angst verminderen, 

vertrouwen krijgen)  

• Sociale doelen (interactie met anderen, eenzaamheid verminderen)  

• Cognitieve doelen (verbeteren concentratie, ritme en structuur aanbrengen, 

geheugen trainen)  

• Fysieke doelen (verbeteren motoriek, balansoefeningen, bewegen). 

 

Dierondersteunde interventies kunnen gericht zijn op diverse doelgroepen in 

verschillende settings: 

• Somatisch zieken op intensive care units
57

  

• Somatisch zieken in palliatieve zorg
58

 

• Lichamelijke gehandicapten
59

 

• Verstandelijk gehandicapten
60

 

• Dubbelgehandicapte kinderen
61

 

• Gedetineerden
62

 

• Mensen met communicatie- of spraakstoornissen
63

 

• Getraumatiseerde mensen
64

 

• Kinderen met autisme, gedragsstoornissen, communicatiestoornissen, 

leerstoornissen of ontwikkelingsstoornissen
65

 

• Volwassenen met depressie
66

, fobie, angststoornis, schizofrenie
67

of verslaving
68

. 

• Ouderen met dementie
69

 of met eenzaamheidsproblemen
70

. 
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7.2 Jeugdzorg 

Doelgroepen voor orthopedagogische toepassingen zijn onder meer: autistische of 

ontwikkelingsvertraagde, hyperactieve kinderen, kinderen met sociale problemen, 

getraumatiseerde kinderen en kinderen met hechtingsproblemen maar ook hoogbegaafde 

kinderen. AAT is bijvoorbeeld ook zeer geschikt voor kinderen met ADHD, omdat de 

prikkelregulatie getraind kan worden. Jeugdigen en volwassenen met depressieve 

klachten, eetstoornissen, drugs- of andere verslavingsproblemen hebben ook baat bij deze 

therapievorm. Ook wordt AAT o.a. toegepast in de gezinstherapie, relatietherapie, in 

internaten en scholen voor moeilijk lerende kinderen of kinderen met sociale handicaps, 

in tbs-klinieken en psychiatrische klinieken en opvangcentra.
71
 

7.3 Contra-indicaties 

Echter, wanneer cliënten aan bepaalde (gedrags)kenmerken voldoen, is dierondersteunde 

therapie niet geschikt voor hen. Dit worden ook wel contra-indicaties genoemd. 

Voorbeelden zijn: cliënten met epilepsie, met zeer agressief of onvoorspelbaar gedrag, 

(extreme) angst/fobie voor betreffende therapiedier en/of angst voor leefomgeving van 

het dier (bijvoorbeeld water bij dolfijnondersteunende therapie).
72
 En bij Equine Assisted 

Therapy zijn ook de volgende zaken reden tot afwijzing van de therapie: cliënten met een 

zeer zwaar gewicht (eist teveel van paard en helper) en cliënten met een 

atlaswerveldysplasie (misvorming of vergroeiing van de atlaswervel)73 

 

Ook is AAT niet aan te bevelen, wanneer er een vergrote kans bestaat op zoönosen. Dit 

kan voorkomen bij cliënten die een dermate verzwakt immuunsysteem hebben, 

bijvoorbeeld door open wonden of ziekte in een vergevorderd stadium. 

 

                                                 
71
 www.equitherapie.org 

72
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73
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Hoofdstuk 8: Autisme 

 

Net als vele andere cliënten zijn ook kinderen met autisme gebaat bij dierondersteunende 

interventies. Sterker nog, deze doelgroep heeft zeer positieve ervaringen met deze 

therapievorm. Om de combinatie van dier en kind met autisme te omschrijven, volgt nu 

kort een informatief stuk over autisme spectrum stoornissen.  

 

Door de groei van het aantal diagnoses met autisme, is er meer rondom deze handicap te 

doen. Als positief gevolg is dat autisme op de Nederlandse kaart is gezet en 

maatschappelijk meer geaccepteerd wordt. Gelukkig weten de meeste mensen in onze 

samenleving dat het gedrag van een kind met autisme niet voortkomt uit de 

opvoedingskunde van ouders, maar het gevolg is van een hersenafwijking. Toch wordt in 

de volksmond wordt het woord autisme nog wel eens ongepast gebruikt en er bestaan nog 

veel vooroordelen. Mensen noemen het onterecht een hype. Gelukkig zet onder andere de 

NVA zich in om voorlichting te geven over autisme en onderzoek te bevorderen.  

 

8.1 Inleiding 

Autisme komt van het Griekse woord 'autos' dat 'zelf' betekent. Autos verwijst naar de in 

zichzelf gekeerde indruk die mensen met autisme soms kunnen maken.
74

 

 

Autisme, of een Autisme Spectrumstoornis (ASS)
75
, is een levenslange handicap die in 

hoge mate erfelijk wordt bepaald. Bij iemand met autisme is de prikkel- en 

informatieverwerking in de hersenen verstoord. De informatie die via de zintuigen 

binnenkomt, wordt bij mensen met autisme op een andere manier verwerkt. Zij nemen 

(eerst) de losse details waar uit de wereld om hen heen, en ze hebben moeite om die 

fragmenten vervolgens te verwerken tot een samenhangend en betekenisvol geheel. 

Doordat mensen met autisme geen vanzelfsprekende samenhang zien in hun omgeving, 

hebben ze, ongeacht hun intelligente, moeite om de wereld waarin zij leven te begrijpen. 

De wereld is voor hen vaak onoverzichtelijk. Verbanden leggen tussen details is een 

probleem. 

 

Marieke (14 jaar): ‘Mijn autisme betekent dat alles wat ik zie, hoor, ruik, proef en voel in 

puzzelstukjes binnenkomt. En in mijn hersenen zit een soort van storinkje waardoor het 

moeilijk is om de juiste combinaties te maken tussen die puzzelstukjes.  

                                                 
74
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75
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8.2 Autismevormen 

Autisme kan in verschillende vormen voorkomen. Deze vormen, ook wel stoornissen of 

syndromen, zijn: 

 

De autistische stoornis 

Deze stoornis wordt ook wel klassiek autisme, kernsydroom of het syndroom van Kanner 

genoemd. Hierbij is sprake van een stoornis in het contact met ander mensen, in de 

communicatie en het taalgebruik en het voorstellingvermogen. Verder is er een opvallend 

beperkt gebied van belangstelling en activiteiten.  

 

Het syndroom van Asperger  

Mensen met deze stoornis hebben net als mensen met klassiek autisme problemen met 

sociale interactie. Ze vertonen beperkte patronen van gedrag, een beperkte belangstelling 

en een beperkt patroon van activiteiten. Het verschil is de spraakontwikkeling: deze is 

normaal tot heel taalvaardig, soms ook plechtstatig. Maar dat wil niet zeggen dat zij geen 

communicatieproblemen hebben. Vooral met de meer subtielere sociale aspecten van 

communicatie hebben ze problemen. De taal wordt heel concreet (letterlijk) opgevat. 

Mensen met Asperger hebben een normale tot hoge intelligentie.  

 

De Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger schreef in 1944 voor het eerst over dit 

verschijnsel. Omdat hij in het Duits schreef, kregen zijn bevindingen weinig aandacht. 

Pas vijftig jaar later pikte een Amerikaanse het stuk op en werd het syndroom van 

Asperger erkend.76 

 

PDD-NOS 

Dit is de afkorting Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified, de 

Engelse term voor Persvasieve Ontwikkelingsstoornis Niet Anders Omschreven. Het gaat 

hier om mensen waarbij sprake is van een stoornis in de ontwikkeling van wederkerige 

sociale relaties, en er zijn tekortkomingen in de sociale interactie. Daarnaast is er sprake 

van of tekortkomingen in de communicatieve vaardigheden of de aanwezigheid van 

stereotype gedragingen, interesses of activiteiten.  

 

McDD 

Mensen met Multiplex complex Development Disorder (MCDD) hebben naast 

autistische kenmerken moeite hun emoties te reguleren. Ze worden door emoties 

overspoeld, hebben een veel te sterke fantasie, kennen vele angsten en hebben 

paniekaanvallen. Dit kan zich uiten in agressief gedrag. 

 

Het syndroom van Rett 

Het Rettsyndroom is een vrij zeldzame aangeboren aandoening (ca 10 nieuwe gevallen 

per jaar in Nederland), welke leidt tot ernstige geestelijke en lichamelijke invaliditeit. Het 

syndroom uit zich meestal rond de leeftijd van een jaar. De ontwikkeling van het kind 

                                                 
76
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komt tot stilstand. Vervolgens vindt er een achteruitgang van de reeds verworven 

vaardigheden plaats, zoals de spraak en intelligentie. Over het algemeen hebben jongens 

vaker ASS dan meisjes. Een uitzondering hierop is het Syndroom van Rett. Deze komt 

vrijwel alleen bij meisjes voor.  

8.3 De diagnose 

Diagnoses uit het spectrum van autistische stoornissen mogen uitsluitend door een 

psychiater of geregistreerd GZ-psycholoog worden gesteld. Meestal wordt klassiek 

autisme al op jonge leeftijd vastgesteld. PDD-NOS, McDD en Asperger worden vaak pas 

op latere leeftijd, soms pas in de volwassenheid, herkend. Dit kan komen omdat mensen 

met autisme hebben geleerd de stoornis te compenseren of te camoufleren en deze pas bij 

vastlopen of problemen op school of werk aan het licht komt. Autisme kan in combinatie 

gaan met andere diagnoses, zoals ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, 

oftewel aandachtstekort/hyperactiviteitstoornis). 

8.4 De oorzaak 

Zoals benoemd is autisme erfelijk. Het is voor ongeveer 90% genetisch te verklaren. Dit 

is onderzocht via tweelingonderzoek en familiestudies. De resterende 10% zou door 

omgevingsvariabelen veroorzaakt worden. Hersenonderzoek bij kinderen met autisme is 

nog in volle gang, o.a. bij het Utrechts Medisch Centrum (UMC).
77
 Wat inmiddels vast 

staat is dat de hersenstructuur van kinderen met autisme anders is dan die van kinderen 

zonder autisme.  

8.5 De gevolgen 

Geen twee mensen met autisme zijn gelijk. Bij de één is de stoornis direct zichtbaar, 

terwijl de ander ogenschijnlijk probleemloos door het leven gaat. Bij de laatste groep is 

de ‘onzichtbaarheid van de handicap’ een groot probleem.  

 

De uitingsvormen van het autisme verschillen dan ook niet alleen per persoon, maar ook 

per situatie en levensfase. Toch zijn er vier hoofdkenmerken te onderscheiden in de uiting 

van gedrag wat voorkomt uit autisme.  

 

1. Beperkingen in de sociale interactie:  

Moeite hebben met contacten met anderen, zich moeilijk kunnen inleven in 

gedachten en gevoelens van een ander.  

2. Beperkingen in de communicatie: 

Informatie vaak letterlijk nemen en moeite hebben met het begrijpen van 

indirecte/ non-verbale communicatie, zoals in gezegden, gebaren of 

gezichtsexpressies.  

3. Beperkingen in het verbeeldend vermogen: 

Moeite hebben met inschatting en voorstelling van toekomstige situaties en 

moeite hebben met plannen en organiseren.  

4. Opvallend beperkte interesses: 
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Mensen met autisme richten zich vaak op een enkel detail en hebben een opvallend en 

beperkt repertoire van interesses en activiteiten. Ook zich herhalende, stereotype 

bewegingen kunnen voorkomen.  

 

Concreet kan dit betekenen dat kinderen met autisme weinig tot geen vrienden hebben, 

volledig opgaan in bepaalde onderwerpen en ontregeld kunnen raken bij spontane en/of 

onverwachtse veranderingen.  

 

Lorna Wing (moeder van een kind met autisme en vooraanstaand kinder- en 

jeugdpsychiater op gebied van autisme) omschreef de belangrijkste kenmerken van het 

Syndroom van Asperger.78 Daarbij vernoemt zij ook de onhandige, slecht gecoördineerde 

bewegingen, al dan niet gecombineerd met een vreemde lichaamshouding die 

kenmerkend kunnen zijn voor mensen met deze stoornis. 

8.6 NVA 

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) bestaat sinds 1978. Zij maakt zich 

sterk voor ouders van kinderen met autisme en voor mensen met autisme zelf. De NVA 

biedt onder andere hulp op het gebied van belangenbehartiging, ondersteuning, 

voorlichting, lotgenotencontact, deskundigheidsbevordering, onderzoekstimulering en 

kwaliteitsbewaking van zorg. De NVA heeft bijvoorbeeld een goed beeld van scholen en 

instellingen speciaal voor kinderen met autisme. Dit komt doordat de NVA 

kwaliteitseisen hanteert. De vereniging is erkend en heeft een CBF-keurmerk. Jaarlijks 

organiseert de vereniging een congres (in de jaarbeurs te Utrecht). Tevens brengt zij de 

tijdschriften Engagement en Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme uit. Meer info is te 

vinden op www.autisme.nl.  

 

Daarnaast heeft de overkoepelende organisatie MEE een website met doorverwijzende 

links gerelateerd aan autisme en voorzieningen: www.samn.nl. Ook 

www.autismspeaks.org geeft de meest actuele informatie op het gebied van autisme.  

                                                 
78
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Hoofdstuk 9: Zorgmogelijkheden voor kinderen met autisme 

 

Kinderen met autisme vinden het over het algemeen gemakkelijker om met een dier 

contact te maken dan met een mens. Hierbij wil ik niet voorbij gaan aan het feit dat er 

ook een grote groep kinderen met autisme bestaat die juist heel erg bang is voor dieren en 

dan met name voor honden. In onderstaand stuk wordt ingegaan op kinderen zonder 

dierenfobie 

 

9.1 Kinderen met autisme en dieren 

Hoe komt het dat kinderen met autisme en dieren elkaar zo goed kunnen begrijpen? Al 

eerder noemde ik het overeenkomstige waarnemingspatroon, namelijk in losse details. 

Omdat zij de wereld in het algemeen op dezelfde manier waarnemen, zullen ze elkaar 

sneller snappen dan mensen zonder autisme. Daarbij hebben deze kinderen net als dieren 

behoefte aan structuur en veiligheid. Ze zullen niet snel uit zichzelf gedrag aanbieden om 

een ander te plezieren, maar reageren impulsief op de prikkels om zich heen om in eerste 

instantie in de eigen behoeften te voorzien. Als de begeleider van kind of dier inspeelt op 

wat zij belangrijk vinden, kun je gewenst gedrag uitlokken. Gedragstherapeutische 

principes, zoals operant conditioneren, werken voor zowel dier als kind met autisme.  

 

Persoonlijk denk ik dat de onvoorwaardelijke acceptatie die een dier geeft, essentieel is 

in de relatie tussen kind en dier. Juist bij kinderen met autisme is het niet-oordelen over 

het gedrag en/ of mening van het kind belangrijk om het kind in zijn of haar waarde te 

laten. Bij de stoornis van Asperger is bijvoorbeeld vaak de angst om te falen zichtbaar. 

Door miscommunicatie of onbegrip hebben deze kinderen vaak niet veel zelfvertrouwen. 

Dat een dier niet onderbreekt of afhaakt tijdens een activiteit heeft positieve effecten op 

het kind. Het is een succeservaring in het samengaan met een ander wezen.  

 

Bovendien kijken dieren niet naar hoe het kind eruit ziet of wat hij of zij zegt. Het maakt 

dan ook niet uit als het kind bepaald stereotyp gedrag laat zien. Dat het dier in het hier en 

nu leeft is een groot voordeel bij kinderen met autisme. Zij zijn namelijk ook gericht op 

het moment zelf. In de praktijk blijkt dat consequenties voor een dag later minder effect 

hebben, dan een directe consequentie.  

 

Bij een dier werkt het ongeveer hetzelfde. Een dier zal bijvoorbeeld niet begrijpen dat hij 

een negatieve reactie van de baas krijgt, wanneer deze bij thuiskomst ontdekt dat de hond 

een tijdschrift heeft versnipperd. Pas als de hond op het moment van de versnippering 

zelf een correctie krijgt, zal deze snappen dat zijn gedrag niet gewild is en niet de situatie 

van het versnipperde papier. Het aanbieden van gewenst gedrag in de situatie zelf, is 

hierbij wel van belang. Dit geldt ook bij kinderen met autisme.  

 

Ten derde kan een dier geen dubbele boodschappen geven en biedt daardoor vertrouwen 

en veiligheid voor het kind. Het is duidelijk. Het kind weet waar hij of zij aan toe is. 

Wanneer de hond kwispelt bij thuiskomst is het echt blij het kind weer te zien en doet het 

niet alsof. Deze echtheid vinden kinderen met autisme juist zo lastig te interpreteren bij 

mensen. 
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Een grote kracht van de combinatie tussen deze twee partijen ligt ook zeker in de 

aandachtsverlegging. Niet meer de problemen van het kind komen op de voorgrond, maar 

er wordt over de hond gepraat. Op deze manier wordt het gedrag van het kind gespiegeld 

door middel van de hond. Deze indirecte manier van aanspreken, kan prettig en leerzaam 

zijn voor het kind. De volwassene valt het kind niet direct aan, maar vertelt bijvoorbeeld 

dat het zorgdier erg druk is als gevolg van het onrustige gedrag van het kind. Wanneer 

het kind dan ander gedrag laat zien is direct zichtbaar (aanschouwelijk) wat het gevolg is. 

Het zien van de gevolgen is zo belangrijk voor deze kinderen, denk maar aan het succes 

van pictogrammen. Dit komt omdat kinderen met autisme over het algemeen visueel zijn 

ingesteld en ook in beelden denken, net als dieren.  

9.2 Zorgboerderijen 

Een bekende manier waarop AAT voor kinderen met autisme ingezet wordt is de 

zorgboerderij. Zoals genoemd zijn er ruim 900 erkende zorgboerderijen in Nederland. 

Opvallend is dat de doelgroep met autisme, na de groep van verstandelijke 

gehandicapten, het grootste aantal aanwezigen is op de zorgboerderijen. Een overzicht 

per provincie is terug te vinden op: www.zorgboeren.nl. Hier staat ook vermeld hoe de 

kwaliteit gewaarborgd kan blijven en wie er controles uitvoeren. Zie ook 

www.landbouwzorg.nl. Zorgboerderijen die in het bezit zijn van een kwaliteitskeurmerk 

hebben goed gescoord op kundige begeleiding, veilige werkplek, werken volgens heldere 

afspraken en persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van de zorgvrager staat hoog in het 

vaandel. Momenteel staat het aantal met dit keurmerk op 60 zorgboerderijen.  

 

Zorgboerderijen zijn een goede plek voor kinderen en jongeren met een autisme spectrum 

stoornis. Daarin speelt de aanwezigheid en persoonlijke aandacht van de boer(in) voor de 

kinderen een belangrijke rol. Dat blijkt uit een inventarisatie van zorgboerderijen van de 

Animal Sciences Groep van de Wageningse Universiteit.
79
  

 

Het leven op de boerderij geeft structuur en duidelijkheid, terwijl de omgeving rust en 

ruimte biedt. Kinderen raken hun energie kwijt door vrijuit te kunnen spelen. Verder 

biedt een boerderij voldoende plekken waar een kind zicht kan terugtrekken. En zoals 

eerder vermeld, kunnen dieren troost en steun bieden aan kinderen, helpen bij het maken 

van contact, bewerkstelligen ze gedragsveranderingen en helpen ze om angsten te 

overwinnen. Ook de buitenlucht heeft een goede invloed op kinderen.  

 

Aantekening hierbij is dat een boer(in) niet altijd voldoende kennis heeft over de 

specifieke problematiek van kinderen met ASS. Dit kan een probleem zijn. 

Bijscholing van de zorgboer(in) op dit vlak is daarom belangrijk.  
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Voor een goede match tussen het kind en een zorgboerderij zijn ook de volgende 

aandachtspunten bij de intake van belang: 

• Is er aanwezigheid van geldige indicatie voor kortdurend verblijf, ondersteunende- of 

activerende begeleiding? 

• Wel/ niet een kwaliteitskeurmerk en waarom?  

• Wat is de intensiteit van de begeleiding?  

• Welke begeleiding kan door de boer(in) zelf worden gedaan en welke moet van 

buitenaf (door zorgverleners) plaatsvinden?  

• Hoe is de verhouding op de zorgboerderij tussen inkomsten uit zorggelden en 

inkomsten uit agrarische activiteiten (waar ligt de nadruk)?  

• Zijn er investeringen op de zorgboerderij nodig om er te kunnen verblijven?
80

  

9.3 Overzicht zorgaanbod 

In het zorggebied AAA en AAT kan, naast het aanbod van zorgboerderijen, o.a. gekozen 

worden voor logeeropvang, kortdurend verblijf, dagbesteding, ondersteunende- en 

activerende begeleiding. Een hele lijst met dierondersteunende programma’s is terug te 

vinden op de overzichtsite  

http://dieren-in-zorg-en-welzijn.startpagina.nl./ 

 

Hier zijn bijvoorbeeld ook organisaties te vinden als: 

- AAT-centrum Etten-Leur (Etten-Leur) 

- Stichting Grip op je leven (Harderwijk) 

- Stevig in het zadel (Spierdijk) 

- Rainbow Ranch (Amsterdam, Spanje) 

9.4 Organisaties 

Er zijn ook verschillende organisaties die dierondersteunde zorg geïmplementeerd 

hebben in hun bestaande methoden. Bijvoorbeeld een GZ-organisatie die de zorgprijs in 

2008 won voor hun model van Top Dog, een hondenbegeleiding training. Dit 

intersectorale zorgprogramma is ontwikkeld door de samenwerking tussen verschillende 

instellingen.
81
 Mede doordoor het programma wetenschappelijk gevolgd is en het bij een 

erkende psychiatrische organisatie wordt aangeboden, wordt het zorgprogramma ook 

vergoed door zorgverzekeraars.  
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Wanneer een particuliere organisatie AAT aanbiedt, is het van belang om op aspecten 

zoals certificaten en lidmaatschap bij beroepsverenigingen te letten. Er is namelijk veel 

kaf tussen het koren. Vele mensen geven zich onterecht uit voor dierondersteunende 

therapeut.  

 

• Vraag naar opleiding, diploma’s en/ of erkende certificaten van de therapeut. Deze 

moeten (ortho)pedagogisch, sociotherapeutisch of psychologisch van aard zijn. 

• Is de therapeut lid van een beroepsvereniging? 

• Heeft de therapeut aantoonbare ervaring met kinderen met autisme én met het 

betreffende zorgdier? 

• Is het betreffende dier opgeleid tot zorgdier? 

• Geeft de therapeut bij een intakegesprek aan wat de toegevoegde waarde is van het 

zorgdier? 

• Zijn er rapportages over de dierondersteunde behandeling? 

 

Wanneer de therapeut aangesloten is bij de Nederlands Federatie Gezondheidszorg 

(NFG) is de kans groot dat de therapiekosten vergoed worden. De NFG is een 

onafhankelijke federatie/ beroepsorganisatie waar alleen therapeuten met voldoende 

opleiding en ervaring lid van kunnen worden.
82
 Een voorbeeld van zo’n erkend therapeut 

is te vinden op www.helpendehonden.nl. Ook als een therapeut aangesloten is bij 

Assistance Dogs Europe (ADEu), onderdeel van Assistance Dogs International (ADI)
83
, 

is hij of zij internationaal erkend.  

 

Hippotherapeuten kunnen zich aansluiten bij Equine Assisted Growth and Learning 

Association (EAGALA). Deze organisatie richt zich op de verbetering van de mentale 

gezondheid van individuen, families en groepen door standaarden te leveren in Equine 

Assisted Psychotherapy (EAP).  
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Hoofdstuk 10: Dierondersteunde zorgorganisaties 

 

De hond, het paard en de dolfijn staan in Nederland bekend om hun verdiensten aan 

kinderen met autisme. Zo is het Koninklijk Nederlandse Geleidehonden Fonds (KNGF) 

in 2007 een project gestart voor het opleiden van autismegeleidehonden.
84
 Voor zover 

bekend is dit ook het eerste voorbeeld van een psychiatrische hulphond in Nederland. Het 

project is nog niet afgerond, maar heeft al wel zijn vruchten afgeworpen.  

10.1 Psychiatrische hulphonden 

KNGF gaat als volgt te werk: Een afgekeurde blindengeleidehond wordt heropgeleid tot 

autismegeleidehond, waarbij het dier in de eerste plaats dient om het betreffende kind te 

behoeden voor gevaarlijke situaties op straat. De hond draagt een speciaal tuig met een 

handvat. Het kind wordt door een riem aan zijn middel aan het tuig van de hond 

gekoppeld en houdt het handvat vast. Wanneer het kind ineens wegrent, zet de hond zich 

schrap en houdt het kind tegen.
85
 Nadeel bij deze methode is dat de hond maar tot een 

bepaalde leeftijd en gewichtklasse van het kind kan dienen, omdat het anders te zwaar 

wordt voor de hond.  

 

Ten tweede heeft de hond een sociale functie voor het kind. Het biedt troost en 

veiligheid, waardoor het kind zich vaak beter voelt. In Ierland en Canada wordt al langer 

met autismegeleidehonden gewerkt.
86
 Er zijn daar positieve resultaten. De kinderen 

krijgen aantoonbaar minder driftbuien, gedragen zich socialer en lopen minder gevaar op 

straat.
87
    

 

Inmiddels worden er ook door andere organisaties in Nederland autismegeleidehonden 

opgeleid. Deze organisaties hebben vaak een aanpak zonder de hulp van tuigje. Het 

opleiden van de honden wordt voornamelijk gedaan door zelfstandige professionals die 

zowel een diploma als ruime ervaring hebben in de zorgsector als gediplomeerd 

kynologische deskundige zijn. Een voorbeeld hiervan is Canine Company. Als 

zelfstandig ondernemers kunnen zij een autismegeleidehond opleiden en plaatsen in een 

gezin. Meer informatie op: www.begeleidingshond.nl  

 

Ook de zelfstandige organisatie Bulters en Mekke leiden hulphonden op voor kinderen 

met autisme. Zij leggen de nadruk op het zelf opleiden van de hond door de gezinsleden 

van een kind met autisme zelf, met begeleiding van hun professionele hulpverleners.
88
  

 

Welk hondenras het meest geschikt is als autismegeleidehond valt niet te zeggen. Iedere 

hond en kind is uniek, de combinatie maakt het succes. De klik moet er zijn, anders werkt 
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deze methode niet. Er zijn een aantal rassen waar positieve ervaringen mee zijn, zoals de 

labrador, golden retriever, koningspoedel en schotse herdershond.  

 

De financiering van een hulphond ligt ingewikkeld. Daarom is momenteel de aanschaf 

van een autismegeleidehond minder toegankelijk dan het volgen van dierondersteunde 

zorg bij een organisatie. Hierover meer in het volgende hoofdstuk.  

10.2 Hippotherapie 

Paarden worden vooral ingezet op zorgboerderijen. Een voorbeeld hiervan is AAT-

centrum Etten-Leur, waar hippotherapie wordt aangeboden aan o.a. kinderen met 

autisme. Ook zelfstandig ondernemers als Puur Paard zetten zich samen met het paard in 

om deze kinderen te helpen. Zoals eerder vermeld zijn aangesloten therapeuten bij 

EAGALA of Stichting Paarden Helpen (SPH-E) bevoegd hippotherapeuten die deze zorg 

mogen aanbieden voor kinderen met autisme. Op de sites staan verwijzingen en 

telefoonnummers van de therapeuten en organisaties.  

 

Het in 2008 verschenen boek van Merope Pavlides: Animal-assisted interventions for 

individuals with autism, beschrijft een ook een stuk geschiedenis, interventies, 

onderzoeksresultaten en casussen over hippotherapie bij mensen met autisme. Ook 

dolfijnentherapie en kynotherapie worden behandeld in dit boek. 

10.3 Dolfijnondersteunde therapie 

In Nederland biedt Stichting SAM een professionele therapie aan kinderen met 

Syndroom van Down en kinderen met autistische stoornissen. De therapie wordt 

uitgevoerd door middel van interactie met dolfijnen in therapiecentra in het Dolfinarium 

in Harderwijk. Een kind komt gedurende een aaneengesloten periode van zes weken, één 

keer per week naar het Dolfinarium.
89
 

 

Op het eiland Curaçao (Nederlandse Antillen) kan het kind bij het Curaçao Dolphin 

Therapy & Research Center (CDTC) voor twee weken achtereenvolgens elke dag de 

dolfijnentherapie volgen.
90
 Naast de intensiteit van de dolfijnentherapie zijn er nog een 

aantal verschillen te noemen tussen Stichting Sam en het CDTC. Het kind zwemt bij het 

CDTC tijdens de therapiesessies in het water met de dolfijnen. Dit kan bij Stichting SAM 

niet. Ook is er het verschil in klimaat en (zee)watertemperatuur. Voor meer informatie 

over deze organisaties zie bijlage 7 en 8.  

 

Beide therapiecentra werken aan persoonlijke doelen van het kind zoals: 

Het versterken van de basiscommunicatie, het verbeteren van taalgebruik (denk aan 

articulatie, het stellen van vragen) en het verbeteren van de motoriek, de taakgerichtheid 

en het richten van de aandacht. Tevens wordt er bij beide gewerkt met professionele 

beroepskrachten.  
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Dolfijnen zijn onderling sterk gericht op contact, interactie en communicatie. De 

basisvoorwaarde tot het maken van contact tussen dolfijnen en mensen, zoals het maken 

van oogcontact, is belangrijk. Dolfijnentherapie kan daarom juist worden ingezet om het 

oogcontact tussen kind, therapeut en anderen in de omgeving van het kind te versterken. 

Dit is een vaardigheid die kinderen met autisme over het algemeen lastig vinden. 

 

Stichting Sam en het CDTC hebben als voordeel dat Nederlands gesproken therapie kan 

worden aangeboden. Zeker wanneer de kinderen logopedie krijgen, is therapie in de 

moedertaal de meest ideale situatie. Er wordt geen Nederlands gesproken bij de 

dolfijnentherapie in Turkije of Florida.
 91
 

 

Net als de andere dierondersteunde therapievormen, is dolfijnentherapie geen 

wondermedicijn. Het dier is ook geen therapeut. Het dier wordt ingezet als een middel 

om het kind te helpen bij zijn of haar ontwikkeling.  
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Hoofdstuk 11: Belemmeringen en kansen  

 

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekert iedere Nederlander tegen 

"onverzekerbare risico's", zoals het bekostigen van langdurige, chronische zorg. Zo ook 

voor kinderen met autisme. De zorgbehoefte van het kind met autisme wordt uitgedrukt 

in zes functies: Persoonlijke verzorging, Verpleging, Ondersteunende begeleiding, 

Activerende begeleiding, Behandeling en Verblijf. De huishoudelijke verzorging is per 1 

januari 2007 overgegaan uit de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(Wmo).
92
 Wanneer er een indicatiebesluit is, volgt er een keuze tussen zorg in natura en 

een persoonsgebonden budget (PGB). Op deze manier kan ook dierondersteunde zorg 

voor kinderen met autisme worden gefinancierd. 

11.1 PGB ontwikkelingen 

De meeste kinderen met autisme in Nederland hebben een PGB voor één of twee jaar. Na 

deze periode wordt er opnieuw geïndiceerd en kan het PGB verlengd worden. Momenteel 

is er veel te doen rondom het Persoonsgebonden budget. De minister wil bezuinigen op 

de gezondheidskosten en dit zou kunnen betekenen dat gezinnen in de toekomst minder 

gelden hebben voor de zorg van hun kind met autisme. Dit heeft ook consequenties voor 

de toegankelijkheid van dierondersteunde zorg. Een uur begeleiding van een 

dierondersteunde therapeut met zorgdier kost al snel zo’n 65 euro. Dit bedrag kunnen 

vele gezinnen niet uit hun eigen portemonnee betalen.  

11.2 Financiering autismegeleidehond 

Ook de financiering van een autismegeleidehond is voor vele gezinnen niet uit eigen zak 

te betalen. Bij ADL-honden en signaalhonden ligt de financiering anders. Zij vallen sinds 

1 januari 2006 onder de Zorgverzekeringswet en worden verstrekt door de 

zorgverzekeraar. Seizurehonden en hulphonden voor mensen met een psychiatrische 

aandoening vallen dus nog niet onder deze regeling. Hopelijk verandert dit in de 

toekomst. Een hulphond kost namelijk zo’n 15.000 tot 20.000 euro. Kosten als de 

aanschaf (zo’n 1000 euro voor een goedgekeurde rashond), veterinaire kosten (o.a. 

inentingen en ziektekosten), verzekering, voeding, opleidingsuren/ benodigdheden en 

materialen maken het erg duur. 

 

Omdat de autismegeleidehond nog niet vergoed wordt, wordt er vaak een beroep gedaan 

op de zorgvrager zelf, zoals daarnet vernoemd, op sponsoren of geschenken in natura 

(zoals het ter beschikking stellen van een pup door een fokker). Een ander nadeel 

waarmee rekening gehouden moet worden, is de regeling rondom het overlijden van een 

zorghond wanneer deze nog in opleiding is. Voor zelfstandige ondernemers zijn het vaak 

eigen investeringen en door een gebrek aan Nederlandse regelgeving rondom dit 

onderwerp, kan een eigen bedrijf op deze manier veel geld verliezen. Hier moet beslist 

iets voor geregeld worden in de toekomst. 
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11.3 Financiering dolfijnentherapie 

Dolfijnentherapie is in vergelijking met de kosten voor andere dierondersteunde 

programma’s relatief duur. Dit komt voornamelijk door de exclusiviteit ervan. De prijs 

van dolfijnentherapie in 2009 bij het CDTC in Curaçao is 6985 Amerikaanse dollars. In 

het jaar 2010 wordt het bedrag verhoogd tot 7350 dollar.  

 

Uit de praktijk blijkt dat een aantal gezinnen dit bedrag zelfstandig betalen. Door de 

succeservaring bij en na het volgen van deze therapie zijn gezinnen zelfs bereid opnieuw 

te sparen voor een tweede keer therapie bij het CDTC. De kosten per reis komen neer op 

zo’n 11.000 euro voor een gemiddeld gezin van vier personen. 

 

Voor gezinnen die minder bedeeld zijn is er een organisatie: Stichting Dol Fijne Therapie 

(SDFT) zamelt geld in door middel van sponsoracties, donaties en giften, om kinderen de 

kans te bieden deze therapie bij CDTC te volgen. SDFT vergoedt momenteel de gehele 

reissom (inclusief verblijf en reiskosten), maar gaat in de toekomst over op de vergoeding 

van alleen de therapiekosten om zo nog meer kinderen de mogelijkheid te bieden om naar 

Curaçao te gaan. Voor meer informatie: www.stichtingdolfijnetherapie.nl 

 

Stichting Sam vraagt (per mei 2008) een eigen bijdrage van 2.500 euro voor de 

aangeboden dolfijnentherapie. Doordat de verdere financiering door de stichting zelf 

wordt gedaan (o.a. door middel van sponsoracties), zijn de wachtlijsten voor de kinderen 

langer in vergelijking met het CDTC.  

 

Meer onderzoek is nodig om de werking van dolfijnentherapie wetenschappelijk te te 

verklaren en zo ook zorgverzekeraars te overtuigen van de kracht van deze zorg. 

Wanneer de therapie vergoed zou worden, wordt deze ook toegankelijker en ook ethisch 

meer verantwoord richting minder kapitaalkrachtige gezinnen.  

 

Stichting SAM doet daarom sinds 2008 wetenschappelijk onderzoek in samenwerking 

met het Multidisciplinair Research Instituut betreffende de mens-dier relaties van de 

Universiteit van Utrecht.  
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Hoofdstuk 12: Opleidingsmogelijkheden 

12.1 Eco Mediated Pedagogy 

Sinds september 2008 is er in Utrecht aan de Hogeschool Utrecht een opleiding gestart, 

waarbij studenten opgeleid worden om o.a. in het werkveld van de dierondersteunende 

therapieën werkzaam te mogen zijn. Deze deeltijdopleiding heeft als thema het werken 

met de natuur, waaronder dieren binnen het agogisch werkveld als hulpmiddel. De 

opleiding werkt volgens het ‘levend leren’ met een leerlandschap. Voor meer informatie 

zie: www.pedagogiekmetdieren.nl. 

12.2 Universiteit Gent 

In België kun je aan de universiteit van Gent sinds kort terecht voor een overeenkomstige 

opleiding. De tweejarige opleiding Therapeutisch werken met assistentiedieren voor 

kinderen en jongeren met psychosociale noden richt zich tot welzijnwerkers die de 

hulpverleningscontext waarin ze werken, willen verruimen en verrijken door dieren als 

partners in te schakelen in hun therapeutische begeleidingen. Het accent ligt dus op het 

dier in de hulpverlening en niet op de cliënt. Voor meer informatie zie: 

http://www.vspw.be/opleidingen/balans/therapeutisch_werken_met_assistentiedieren 

12.3 Opleiding Equitherapie SHP-E 

HippoCampus uit Soerendonk heeft zich gespecialiseerd in Equitherapie (therapeutisch 

en orthopedagogisch werken met het paard) en psychomotoriek in de hippische 

sport. Men biedt een opleiding die leidt tot het binnen Benelux beschermde certificaat  

Equitherapeut SHP-E(NL) van de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden 

Equitherapie. Meer info op: www.equitherapie.org 

12.4 Cursusaanbod 

In Nederland worden vanuit diverse organisaties cursussen aangeboden waarbij men 

opgeleid kan worden in het werkveld. Denk hierbij aan een opleiding met een eigen 

huisdier en jezelf als vrijwilliger tot bezoekteam. Stichting Zorgdier heeft hier al een 

aantal jaren ervaring mee. Ook de volgende organisaties geven cursussen en/of 

trainingen:  

• Bezoekdier
93
 

• Pets4Care - inzet van dieren in zorg en welzijn  

• MENSenDIERen - helpende hond  

• Sophia Vereeniging - SnuffelCollege  

• Stichting Zorghond  

• Therapie hond & kat Nederland  

 

Daarnaast worden bezoekactiviteiten soms via hondenscholen georganiseerd. Op de site 

van www.diereninzorgenwelzijn.nl staat een overzicht van genoemde organisaties en hun 

aanbod. Bovendien biedt de site een agenda met aankomende informatiebijeenkomsten 

en seminars.  
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Hoofdstuk 13: De toekomst 

 

Door de positieve resultaten met dierondersteunde zorg is er veel te doen rondom dit 

onderwerp. Er is enthousiasme van zowel hulpverlener als cliënt. De groei en 

ontwikkeling van dierondersteunende zorg in Nederland moet echter wel verder worden 

geprofessionaliseerd.  

13.1 Platform dieren helpen 

Dierondersteunde zorg is overgewaaid van Amerika naar Europa. Omdat dit vakgebied 

nog relatief nieuw is in Nederland zijn individuele beroepsbeoefenaars zowel 

noodgedwongen (door de vraag) als vrijwillig gestart met het uitoefenen van 

dierondersteunende zorg. Hierdoor is er ook veel wildgroei en is het van belang dat 

hulpverleners en organisaties hun krachten gaan bundelen en gaan samenwerken. Om 

deze deskundigheidsbevordering te bewerkstelligen is Platform Dieren Helpen opgericht. 

Deze oprichting is n.a.v. het congres Gek met Dieren (zie aanleiding) en biedt de 

mogelijkheid voor (aankomende)professionals en onderzoekers om ervaring en kennis te 

delen en te klankborden. Voor meer informatie: www.dieren-helpen.nl 

13.2 Stichting AAIZOO 

Als onderdeel van IAOHIO is de Nederlandse organisatie AAIZOO opgericht. Deze 

organisatie richt zich op de kwaliteitsbevordering van dierondersteunende zorg in 

Nederland. AAIZOO staat voor Animal Assisted Intervention voor Zorg, Onderwijs en 

Onderzoek. Door samenwerking met (buitenlandse) organisaties kunnen bestaande 

methoden en kennis verworven en toegepast worden in Nederland. Een van de 

samenwerkingspartners is bijvoorbeeld Society for Companion Animal Studies (SCAS) 

uit Engeland
94
, net als het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG)

95
 en 

het Dibevo (Dieren Benodigdheden en Voeders)
96
. Op deze manier wordt gewerkt aan 

het welzijn van zowel dier als zorgvrager, waaronder het kind met autisme. Dit wordt 

onder andere bewerkstelligd door de invoering van controleprocedures voor organisaties 

en door gebruikmaking van (bestaande) richtlijnen en protocollen voor dierondersteunde 

zorg. Uiteraard worden de controlerende taken gedaan door een onafhankelijke 

organisatie, nog nader op te richten.  

13.3 Praktijk 

Voor het kind met autisme betekenen deze ontwikkelingen concreet dat het bestaande 

aanbod zal blijven bestaan, maar organisaties waarschijnlijk meer gaan samenwerken en 

ook onder toezicht komen te staan. Dit zal de kwaliteit van de zorg ten goede komen. 

Echter, deze ontwikkelingen hebben tijd nodig. Te denken valt in termijnen van jaren. In 

de tussentijd moeten de ouders/ verzorgers van kinderen met autisme alert zijn op 

certificatie en andere genoemde aandachtspunten wanneer zij voor een organisatie 

kiezen.  
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Deze zorgbranche is zeker aan te raden als hulp voor deze kinderen. Met dit verslag is 

getracht de werking van dierondersteunde zorg voor kinderen met autisme te 

onderstrepen. De verwachting is dat in de toekomst het aanbod en de kwaliteit van AAT 

in Nederland zal verbeteren.  

Hoofdstuk 14: Samenvatting 

Animal Assisted Interventions zijn interventies in de hulpverlening waarbij dieren 

worden ingezet als onderdeel van de therapie of een activiteit. Uit onderzoeken is de 

meerwaarde van een dier gebleken. Het verslag geeft onder andere een uiteenzetting van 

de positieve effecten van dieren in de zorg. In het tweede deel van het verslag wordt 

gekeken naar de werking van dierondersteunde zorg voor kinderen met autisme. Na een 

informatief stuk over autisme zelf, wordt er verwezen naar het bestaande zorgaanbod in 

Nederland, zoals zorgboerderijen en de autismegeleidehond. De combinatie van een dier 

en kind met autisme blijkt goed te werken door de overeenkomsten tussen hen, waar 

onder de visuele manier van denken. Vervolgens werd er gekeken naar de financiering 

van het de dierondersteunende interventies. Als afsluiting werden de verdere 

ontwikkelingen van dit zorggebied in Nederland voorspeld.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Definities 

Animal Assisted Activity (AAA) – Dierondersteunende activiteit 

 

Animal Assisted Intervention voor Zorg, Onderwijs en Onderzoek - (AAIZOO) 

 

Animal Assisted Therapy (AAT) – Dierondersteunende therapie 

 

Assistance Dogs International - (ADI) 

 

Assistance Dogs Europe - (ADEu) 

 

ADL-hond - (Hond als hulp bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) 

 

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) – alle vormen van autisme 

 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 

 

Americans with Disabilities Act- (ADA) 

 

Canine Assited Therapy (CAT) – honden 

 

Curaçao Dolphin Reseach and Therapy Centre - (CDTC) 

 

Dieren Benodigdheden en Voeders - (Dibevo) 

 

Dolphine Assisted Therapy (DAT) – dolfijnondersteunde therapie 

 

Equine Assisted Growth and Learning Association (EAGALA) 

 

Equine Assisted Therapy - (EAT) 

 

Equine Assisted Psychotherapy - (EAP) 

 

International Association of Human-Animal Interaction Organizations - (IAHAIO) 

 

International Society for Anthrozoology - (ISAZ) 

 

Koninklijk Nederlandse Geleidehonden Fonds - (KNGF) 

 

Kynotherapy – honden 

 

Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren - (LICG) 
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Multiplex complex Development Disorder - (McDD) 

 

Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie - ( SHP-E)  

 

Nederlandse Vereniging voor Autisme - (NVA) 

 

Nederlands Federatie Gezondheidszorg - (NFG) 

 

Palliatieve zorg: Richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die 

ongeneeslijk ziek zijn (een levensbedreigende aandoening hebben).  

 

Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified – (PDD-Nos) 

 

Persoonsgebonden budget - (PGB) 

 

Psychiatric Service Dog Society - (PSDS) 

 

Reading Education Assistance Dog - (READ) 

 

Society for Companion Animal Studies (SCAS) 

 

Sociaal Pedagogische Hulpverlening - (SPH) 

 

Utrechts Medisch Centrum - (UMC) 

 

Zoönose: een ziekte die van dieren op mensen overdraagbaar is  
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Bijlage 2: Rapportages Animal Assisted Intervention 

De ontwikkeling van dierondersteunde interventies in de (geestelijke) gezondheidszorg 

vindt in talrijke landen plaats. Uit alle werelddelen worden ervaringen gemeld en 

onderzoeken gerapporteerd: 

• Taiwan (Yeh, 2005) 

• Japan (Kanamori e.a., 2001) 

• China (Lo e.a., 2003) 

• Pakistan (Swanepoel & Odendaal, 2005) 

• Israel (Nathans-Barel e.a., 2005) 

• Italie (Colombo e.a., 2006) 

• Duitsland (Muller, 2005) 

• Frankrijk (Vuillemenot, 1997) 

• UK (McNicholas & Collis, 2006) 

• USA (Fine, 2006) 

• Canada (Raina e.a., 1999) 

• Australie (Wilks, 1999) 

• Zuid-Afrika (Odendaal, 2002).
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Bijlage 3: CV Dr. M. J. Enders-Slegers 

Marie-José Enders-Slegers werd geboren te Geertruidenberg op 11-1-1945. Haar 

jeugd bracht zij door in ’s-Hertogenbosch, alwaar zij op 17-jarige leeftijd haar 

MMS diploma behaalde. Hierna volgde de opleiding MO-Frans aan de Katholieke 

Leergangen te Tilburg en werkte zij o.a. als assistente op het Talenpracticum 

Regina Coeli te Vught. Daarna behaalde zij een secretaresse diploma en werkte 

achtereenvolgens in het Psychiatrisch Ziekenhuis Voorburg te Vught en vanaf 

haar 21e  als directie secretaresse van het St. Elisabeth Gasthuis te Arnhem. 

Na haar huwelijk op 24-jarige leeftijd vestigde zij zich achtereenvolgens in 

Hintham en twee jaar later in Ammerzoden, alwaar zij samen met haar echtgenoot 

een huisartsenpraktijk opzette. Zij is moeder van drie kinderen. Op 40-jarige 

leeftijd behaalde zij een colloquium doctum aan de Universiteit Utrecht en zij 

begon een studie Psychologie. In 1990 rondde zij haar studie af met als 

afstudeerrichting klinische psychologie, victimologie en depressie. Tijdens haar 

studie werkte zij een aantal malen als student-assistente; na haar afstuderen werd 

zij als toegevoegd docente tewerkgesteld. Een paar jaar later volgde een vaste 

aanstelling als docente. 

 

Als hobby richtte in 1985 zij het Dierenopvangtehuis Bommelerwaard op 

waarvan zij tot 1999 als voorzitter bleef functioneren. In de periode van 1985 tot 

1998 kwam nieuwbouw tot stand en werd een innoverend project gestart met het 

werken van verstandelijk gehandicapte medewerkers in het dierenopvangtehuis. 

Zij heeft zitting in diverse besturen, onder andere in het Hoofdbestuur van de 

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, in de Raad van Bestuur van 

de American Humane Association in Denver U.S.A., en vanaf de oprichting tot 

2000 in de International Society for Anthrozoology. Voorts is zij redacteur van 

het wetenschappelijk tijdschrift Anthrozoos. 

 

Momenteel is zij verbonden aan de Capaciteitsgroep Klinische Psychologie van 

de Universiteit Utrecht Zij houdt zich binnen het onderwijs bezig met onder 

andere Psychodiagnostiek van volwassenen, in het bijzonder met de diagnostiek 

van ouderen en met onderzoek naar mens-dierrelaties en tevens op het gebied van 

ouderenzorg.
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Bijlage 4: Over Temple Grandin 

Temple Grandin heeft ervoor gezorgd dat de meningen van de maatschappij over het 

kunnen van autistische mensen bijgesteld moesten worden. Haar wereldberoemde 

´knuffelmachine´, een apparaat dat druk uitoefent en dat ze uitvond om haar eigen 

angstgevoelens te verlichten, leidde tot het uitvinden van wereldwijde druktherapieën 

voor mensen met autisme.Zij is van het grootste belang geweest bij het verklaren van 

zintuiglijke gevoeligheid en van de manier waarop autistische mensen denken. Toch staat 

Grandin vooral bekend als hartstochtelijk en effectief voorvechtster voor de rechten van 

dieren en als de persoon die mensen uitlegt hoe dieren denken. Ze heeft de manier 

waarop vee werd aangevoerd radicaal veranderd en zo stond ze aan de wieg van de 

hervormingen die slachtvee een betere kwaliteit van leven en sterven hebben gegeven. In 

feite wordt de helft van het vee in de Verenigde Staten en Canada geslacht in systemen 

die zij heeft ontworpen. Grandin is universitair hoofddocent aan de universiteit van 

Colorado, en ze heeft haar doctorstitel in de dierenwetenschappen behaald aan de 

universiteit van Illinois. Ze heeft vier boeken geschreven, te weten: Thinking in Pictures: 

And Other Reports from My life with Autism, Emergence: Labeled Autistic, Genetics and 

the Behavior of domestic Animals, en Livestock Handling met de leveranciers van 

fastfood in de Verenigde Staten zoals McDonald´s, KFC, Wendy´s en Burger King om de 

omstandigheden binnen slachterijen over de hele wereld in de gaten te houden. Ze geeft 

overal lezingen over zowel dierwetenschappen als autisme en ze is het voorbeeld voor 

honderdduizenden mensen met autisme en hun families.  
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Bijlage 5: Overzicht positieve werking AAT 

 

1. Katalysator 

Het dier zorgt bij AAT voor een veilige therapeutische setting en vergemakkelijkt het 

contact tussen de cliënt en de therapeut, een katalysatorische werking. Een andere functie 

van het dier kan rolemodelling zijn, waarbij de interactie tussen therapeut en zorgdier het  

voorbeeld geeft aan de cliënt.  

 

2. Sfeerverhogend 

Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer honden en katten een zorginstelling bezoeken 

er meer wordt gelachen en meer interactie is tussen de patiënten in vergelijking met 

andere entertainment of therapietijd. De dieren verhogen op deze manier drie typen van 

socialisatie: 

1. Tussen cliënten  

2. Tussen cliënten en personeel 

3. Tussen cliënten, personeel, familie en andere bezoekers.  

 

3. Netwerk uitbreiding 

Hierbij kan ook gedacht worden aan de gesprekken die op straat aangeknoopt worden 

doordat mensen een huisdier bij zich hebben. Onderzoek heeft aangetoond dat rolstoelers 

in het bijzijn van een dier vaker aangesproken worden dan zonder dier (Eddy e.a., 2001). 
104

 

 

4. Affectie  

Dieren spreken het gevoel aan, ze zijn herkenbaar en lijken op mensen. Ze kunnen 

cliënten troost, warmte, genegenheid en veiligheid bieden. Bovendien kunnen (jonge) 

cliënten bij hen leren om emoties te uiten. Dieren maken levensprocessen namelijk 

aanschouwelijk en bespreekbaar. Dit bevordert de openheid over gevoelens en 

ervaringen. Daarbij kunnen ze echt een maatje zijn voor cliënten en een vriendschap 

bewerkstellingen. Vandaar dat dierentherapie vooral aanslaat bij mensen die zich 

verworpen voelen.
105

 

 

5. 5. 5. 5. Verantwoordelijkheidsgevoel 

Dieren zijn afhankelijk van mensen en doen een beroep op het 

verantwoordelijkheidsgevoel. De verzorger is van nut voor het dier, wat een gevoel van 

eigenwaarde met zich meebrengt en ook een soort van morele verplichting. Deze 

verzorging voor het dier kan ook afleiden van de eigen problemen.  

 

6. 6. 6. 6. Structuur 

Dieren hebben behoefte aan structuur. Ze moeten met regelmaat eten, drinken, slapen en 

verschoont worden. Dit geeft ook een regelmaat en herhaling in de daginvulling van de 

cliënt.  
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7. Zelfvertrouwen 

Landbouwhuisdieren op zorgboerderijen kunnen je aanspreken op je moed, bijvoorbeeld 

als je een paard of koe naar je wilt laten luisteren. Er is een portie durf bij nodig om een 

leider te zijn voor een ander wezen. Door hier positieve ervaringen mee op te doen, krijgt 

de cliënt meer gevoel van eigenwaarde en kunde en wordt het weerbaarder.  

 

8. Activiteit 

Cliënten worden lichamelijk actiever doordat zij bijvoorbeeld moeten wandelen of rijden 

met het dier of in beweging moeten komen om het dier te kunnen verzorgen. Dit kan 

bijvoorbeeld helpen om bipolaire patiënten uit hun isolement te halen, omdat het 

noodzakelijk is om de deur uit te gaan. Daarom worden er ook dieren ingezet om 

kinderen met obesitas te laten afvallen en voor gewichtsmanagement.  

 

9. Non-verbale communicatie 

Er wordt een beroep gedaan op andere communicatiemiddelen dan de taal. De cliënt moet 

andere zintuigen gebruiken, iets waar hij of zij misschien wel veel beter in is, of juist niet 

van bewust is. In het contact met dieren wordt de cliënt gedwongen duidelijke 

lichaamstaal te laten zien, omdat je op die manier de leiding houdt. 
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Bijlage 6: Overzicht taken psychiatrische hulphonden 
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Bijlage 7: Dolfijnentherapie bij Stichting Sam 

 

Stichting SAM is genoemd naar Sam. Sam kwam in 1997 ter wereld en bleek het 

syndroom van Down te hebben. Vlak na Sam’s geboorte zag zijn vader, Richard 

Griffioen, een documentaire over dolfijntherapie. Richard was meteen zo enthousiast dat 

hij Stichting SAM oprichtte. En daarmee werd deze therapie ook voor Nederlandse 

kinderen bereikbaar. 

 

Er vind een intake plaats, zodat aangesloten kan worden bij de bestaande therapieën en/of 

behandelingen (zoals bijvoorbeeld Son-rise of fysiotherapie). Een kind komt vervolgens 

gedurende een aaneengesloten periode van zes weken, één keer per week naar het 

Dolfinarium. Na zeven weken is er een evaluatie. 

 

Een sessie bij Stichting Sam bestaat uit drie gedeelten; een gedeelte in de 

onderwaterruimte, een gedeelte op het vlonder en een gedeelte in het water. Ieder 

onderdeel duurt circa twintig minuten.  

 

Tijdens het gedeelte in de onderwaterruimte kunnen de kinderen kijken in het bassin van 

de dolfijnen (achter glas). Hier komen de dolfijnen op eigen initiatief naar de kinderen 

toe. De kinderen kunnen zo de dolfijnen van heel dichtbij (in z’n geheel) zien. Het is het 

eerste moment dat de kinderen met de dolfijnen contact maken. Samen met de therapeut 

worden spelmomenten gecreëerd met de dolfijnen. Hiervoor worden bijvoorbeeld ballen 

overgegooid naar de dolfijnen en de therapeut 

 

Op het vlonder vraagt de dolfijntrainer één dolfijn bij het vlonder te blijven. Kinderen 

mogen de dolfijn aaien en leren gebaren om dolfijnen opdrachten te laten uitvoeren zoals 

springen of op de rug liggen. Op het vlonder wordt actief gewerkt met voorwerpborden 

en emotieborden, aangepast aan de doelen die voor het kind gesteld worden.  

 

Bij het gedeelte in het water zitten of liggen de therapeut en het kind in het water (er 

wordt niet door het bassin gezwommen). Er is spontane interactie met het kind en de 

dolfijnen. Er wordt met o.a. ballen, hoepels, boeien en een waterspuit gespeeld.
107
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Bijlage 8: Dolfijnentherapie bij CDTC 

 

Curaçao Dolphin Therapy & Research Center (CDTC) is een particuliere onderneming 

die, dankzij de samenwerking met Dolphin Aid, een centrum voor Dolfijn Ondersteunde 

Therapie heeft gecreëerd op het terrein van het Curaçao Sea Aquarium. De eerste therapie 

werd in maart 2004 aangeboden. Jaarlijks bezoeken zo’n 350 tot 400 kinderen met hun 

familie CDTC voor een 2-weeks dolfijn ondersteund therapie programma.  

 

CDTC is een onafhankelijk centrum dat kinderen met beperkingen en speciale behoeftes 

van alle nationaliteiten, de mogelijkheid biedt tot het volgen van een degepersonaliseerde 

dolfijn ondersteunde therapie. CDTC werkt samen met een aantal organisaties, waaronder 

Dolphin Aid in Duitsland en de Stichting Dol Fijne Therapie in Nederland. 

 

Een regulier therapieprogramma bij CDTC bestaat uit tien dagen waarin een kind één 

therapiesessie per dag volgt. De therapiedagen zijn doorgaans werkdagen en daarom is er 

één vrij weekeinde opgenomen tussen twee blokken van vijf therapiedagen.  

 

Ieder kind (tenzij er zich onvoorziene omstandigheden voordoen) krijgt een persoonlijke 

therapeut toegewezen, die de volle tien dagen van het therapieprogramma met dat kind 

zal werken. Op het CDTC zijn therapeuten van verschillende disciplines werkzaam 

(psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten en gedragstherapeuten). Op basis van de 

door ouders gestelde doelen wordt de meest geschikte therapeut bepaald. Therapeuten 

zijn tevens bekend met de werkwijzen van andere disciplines.  

 

Op de eerste therapiedag krijgen de families een introductie tot het therapieteam en de 

faciliteiten. Daarnaast maken ze kennis met de andere families die deze weken ook het 

CDTC bezoeken. Verder wordt er die dag een anamnesegesprek gevoerd door de 

therapeut samen met de ouders/verzorgers van het kind. In dit gesprek worden de 

doelstellingen en verwachtingen besproken. Deze worden onder andere gebaseerd op de 

ontvangen informatie van de therapeuten, artsen en verzorgers thuis en een analyse van 

de vorige therapierapporten. De doelstellingen en verwachtingen van de therapie kunnen 

bestaan uit: het verbeteren van cognitieve functies, effectieve reacties, spraak en/of taal, 

basale communicatie, sociaal bewustzijn, motoriek, gedragscorrectie, het leggen van 

oogcontact, vertrouwen/ zelfwaardering. 

 

Elke therapiesessie bestaat uit de volgende drie onderdelen en duurt in totaal twee uur: 

- De sessie begint met een half uur voorbereiding (pre-therapy) in een speciale 

therapieruimte; 

- na de voorbereiding vindt gedurende 1 uur de eigenlijke therapie plaats op het platform 

en in het water met de dolfijn; 

- elke sessie eindigt met een half uur voor douchen en evalueren (post-therapy). 

 

Gedurende de voorbereiding wordt het kind voorbereid op de therapie op het platform 

(doc of vlonder) en in het water. Deze voorbereiding bestaat uit het verrichten van 

oefeningen en het spelen van spelletjes die speciaal gebruikt worden om de doelen die 
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aan het begin van de therapieperiode zijn vastgesteld, te realiseren. Gedurende de 

voorbereiding wordt het kind in een aparte ruimte alvast in de zwemkleding (wetsuit) 

geholpen.  

 

Vanaf de voorbereiding zijn twee personen betrokken bij het kind; één is 

verantwoordelijk voor de therapie en de ander (gewoonlijk een reeds afgestudeerde 

therapeut die als "intern" assisteert) is verantwoordelijk voor het bijhouden van de 

verslagen van de sessies. 

 

Op het platform en in het water worden de oefeningen en de gehanteerde therapie 

methodes verder uitgebreid en geïntensiveerd. Aan het team wordt nu ook een 

dolfijntrainer en een dolfijn toegevoegd. De therapie richt zich nu meer op de interactie 

met de dolfijn die een zeer belangrijke rol als stimulator/beloning vervult voor correcte 

reacties van het kind op de therapie. Verder stimuleert de dolfijn interactief gedrag en 

communicatie tussen het kind, de dolfijn zelf, de therapeut en de trainer. 

 

Het laatste deel van de sessie bestaat uit het voorbereiden van het kind (douchen) voor 

het overleg met de ouders/verzorgers en het uiteindelijke overleg zelf tussen de therapeut 

en de ouders/verzorgers. Gedurende deze bespreking zal de therapeut samen met de 

ouders/verzorgers de sessie evalueren en eventueel samen met hen nieuwe ideeën en 

methodes bespreken die gebruikt kunnen voor de verdere behandeling van het kind. 

 

De ouders/verzorgers worden uitgenodigd om alle sessies te bekijken vanaf een kleine 

afstand. Het is belangrijk voor de ouders om te zien wat hun kind kan en leert tijdens de 

sessies. Door met de ouders/verzorgers en het kind samen te werken proberen 

therapeuten de ouders/verzorgers te stimuleren om na de sessies verschillende oefeningen 

uit te voeren en om de opgedane kennis mee naar huis te nemen.
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