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Een geoglief in witte kalkrotsen: het Witte Paard van Uffington, U.K. (lengte 110 meter)
Vermoedelijk stamt het uit de late bronstijd, ongeveer 3000 jaar geleden.

Het paard was een veelgebruikt dierensymbool, door Keltische edelen gebruikt in het
gevecht. Epona, vriend van de goden, was bekend om zijn levenskracht, schoonheid,

snelheid en vruchtbaarheid.
Hij vertegenwoordigde genezing, vooruitgang en verjonging.
Ook werd hij geassocieerd met de nacht, mysterie en magie.
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SYNOPSIS
___________________________________________

De thesis
begint waar
het
stageverslag
eindigde…

Deze thesis begint waar mijn stageverslag1 eindigt. In mijn conclusies
vermelde ik o.a.:
“° mijn kennismaking met de paardencoaching en –therapeutische
sector: deze is zeer divers in Vlaanderen, en met wisselend
professioneel gehalte. Dit heeft zeker te maken met zowel het
recentere karakter van paardentherapie in Vlaanderen als de jonge
opstart van gecertificeerde opleidingen in hogescholen, uitgezonderd
de internationale erkende EAGALA methodiek opgericht in 1999.
“° Er is dus duidelijk nood aan een groei naar volwassenheid van de
sector: momenteel is er een booming en wat wildgroei …
“° Dat neemt niet weg dat ik de paardentherapie zelf een erg
verfrissende, vernieuwende aanpak vind die zijn plaats zeker verdiend
in een Integratieve benadering: de kracht van dieren die mensen
kunnen raken in hun emoties, denkpatronen, gedrag en in hun
globale zijn zoals niet steeds een therapeut dat (onmiddellijk) kan in
een klassiekere setting zoals een gesprekstherapie.
“Paarden kunnen cliënten verrassen met hun subtiele en complexe
lichaamstaal en communicatie: de directe feedback en het herkennen
door paarden van kenmerken zoals (in)congruentie in gedrag, taal en
lichaamshouding confronteren cliënten met zichzelf en soms op een
acceptabelere wijze dan een persoon dit kan: een dier oordeelt nl.
niet en dat kan er voor zorgen dat de boodschap veel sneller ‘binnen
komt’, minder weerstand genereert en geaccepteerd wordt zodat het
leerproces veel sneller verloopt.”

Op zoek naar
wetenschap-
pelijke
verklaringen

Het overkoepelende Animal Assisted Therapy is al langer
geïntroduceerd in de USA, U.K., Nederland, Duitsland en andere
Europese landen. Er is dan ook erg veel beschrijvend materiaal
beschikbaar over hoe paardentherapie en -coaching in de praktijk
wordt beoefend, en welke resultaten het oplevert.
Ik heb inderdaad zelf ervaren tijdens mijn stage dat ‘het werkt’.
Deze thesis is een zoektocht naar ‘waarom het werkt’. Hoe komt het
dat paarden o.m. mensen emotioneel zo kunnen ‘raken’, zo duidelijk
kunnen ‘spiegelen’ in hun communicatie en zo een (snelle) doorbraak
in een groeiproces, bewustwordingsproces mee kunnen
bewerkstelligen?

Inspiratie en
integratie door
onderzoek
binnen de
psychologie,
de biochemie
en
kwantumfysica

Om een antwoord hierop te vinden, werd er stevig gegrasduind in
talrijke artikels, websites en litteraire bronnen: dit levert kritische
kanttekeningen op, mogelijke verklaringen en enkele
(proefondervindelijke) resultaten worden beschreven.
De wetenschappelijke psychologische onderzoekstocht is het laatste
decennium volop bezig.
Fascinerend is echter dat ook buiten het vermelde werkveld, een
wereldvermaarde biochemische wetenschapper, Rupert Sheldrake,
experimenten en theorieën heeft ontwikkeld die een vernieuwend
inzicht opleveren in het ‘waarom het werkt’: de innovatieve concepten
morfische velden en morfische resonantie die gelinkt zijn aan het
collectieve onbewuste van Carl Gustaf Jung en de kwantumfysica
geven eveneens een erg interessante wetenschappelijke invalshoek
en een mogelijke kruisbestuiving tussen de wetenschappen onderling.

1 Stageverslag ‘Paardencoaching en paardentherapie als stage’, in kader van opleiding AIP Zoersel, 2008-2012,
Kathleen Serroyen, 29 december 2011.
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1. INLEIDING

'There is something about the outside of a horse that is good for the inside of a man'
Winston Churchill

Deel 1 Het gebruik van huisdieren en hen inzetten als gezelschap om
patiënten met psychische stoornissen te ondersteunen, dateert al van
einde 18°eeuw… dus de gedachte is niet nieuw2.

Het aanbod in de specifiekere paardentherapie en -coaching is
vandaag erg ruim en divers in Vlaanderen.
In een eerste hoofdstuk van deze thesis wordt een globaal overzicht
gegeven van de gehanteerde begrippen, de aanbieders en in grote
lijnen wat hun achtergrond/profiel is, wat hun aanbod is en wie ze als
doelgroep beogen.
Ik heb hier geenszins de intentie om exhaustief te zijn, noch om een
definitieve lijst te produceren. Dit is een momentopname, aangezien
de sector continu evolueert en de situatie alweer gewijzigd zal zijn
tijdens het uitprinten van deze versie.

Het aanbod overstijgt momenteel de vraag en dus hangt er soms een
sfeer van rivaliteit en competitie wat de kennisdeling en
samenwerking zeker niet ten goede komt: sommige aanbieders
hebben dan ook op mijn vraag naar samenwerking in kader van deze
thesis, de boot afgehouden of geweigerd om een interview te geven.

Deel 2 In een tweede hoofdstuk, wordt er getracht aan de hand van enkele
wetenschappelijke onderzoeken, experimenten en theorieën zowel
binnen het domein van de psychologie als erbuiten een bewijs te
leveren dat paardentherapie en –coaching effectief en efficiënt kan
werken mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Conclusie Dit alles zal tot de eindconclusie leiden of paardentherapie en
paardencoaching een meerwaarde heeft in een integratief
psychotherapeutisch begeleidingsproces.

2
Katherine A. Kruger, Assistant Director Symme W. Trachtenberg, Consultant James A. Serpell, PhD, Director

“Can Animals Help Humans Heal? Animal-Assisted Interventions in Adolescent Mental Health,” ,Center for the
Interaction of Animals and Society, University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine, July 2004, p.2.
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2. DE THERAPEUTISCHE PAARDENWERELD IN VLAANDEREN

2.1. Opsomming van gebruikte begrippen

2.1.1. Trefwoorden,
synoniemen en
afkortingen

De gebruikte begrippen en terminologie zijn erg uitgebreid. Er bestaat
momenteel geen consensus in Vlaanderen welke termen van
toepassing zijn.
In deze thesis werd gekozen voor de algemeen omschrijvende
Nederlandstalige begrippen ‘paardentherapie’ en ‘paardencoaching’. Er
worden echter andere begrippen en afkortingen gebruikt door de
aanbieders.
Hieronder volgen de meest gebruikte:

- Equicoaching®3

- Equitherapie (afgeleid van het Latijnse equus4 dat paard
betekent, maar ook van het Latijnse equilibrium wat balans en
evenwicht betekent)

- Hippotherapie
- TAP: Therapie met Assistentie van Paarden
- IADs : Interventies met Assistentie van Dieren. Deze is een

overkoepelende term dat o.a. therapie, activiteiten en leren
met dieren bevat (respectievelijk TAD, AAD en LAD)5

Daarnaast worden er vele Engelstalige afkortingen gebruikt aangezien
de Angelsaksische landen sinds de jaren ’80 mee aan de oorsprong
liggen van paardentherapie en –coaching:

- AAT: Animal Assisted Therapy
- AAI: Animal Assistance Interventions
- EAL: Equine Assisted Learning
- EAP: Equine Assisted Psychotherapy
- EAT: Equine Assisted Therapy
- EAD: Equine Assisted Development
- EFL: Equine Facilitated Learning
- EFP: Equine Facilitated Psychotherapy

2.1.2. Definities en
beschrijvende
verklaringen

Maar eerst wordt nog even het verschil geduid tussen coaching en
psychotherapie, vooraleer verder te duiken in de
paardenterminologie6. In het continuüm van ‘Advies ~ coaching ~
counselling en psychotherapie’ is coaching gericht op het begeleiden
en adviseren van een persoon of personen waarbij problemen of
ontwikkelingen verhelderd, verder ontwikkeld of opgelost worden. Het
gaat hier vaak om de rol van de betrokkene in zijn werksituatie. Het
zelf van de persoon is hierbij wel betrokken maar vaak minder
indringend dan bij psychotherapie. Het gaat in de eerste plaats om de
taken, de activiteiten van de cliënt, waarbij de andere elementen een
rol kunnen spelen. Het object is dus in weze anders tussen

3 Deze term werd geponeerd door een aanbieder vandaar het symbool ®.  De oprichter, Eric Van Poucke,
lanceerde in december 2005, volgens zijn zeggen, de unieke methodiek Equicoaching. Hij verklaart de
grondlegger te zijn van deze coachingtechniek. Dit heb ik niet kunnen verifiëren aangezien hij geen interview
heeft toegestaan. Zie ook www.equicoaching.com.

4 Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Equus.
5  A. Desloovere, L. Meers , W.E. Samuels, S. Normando, F.O. Ödberg, Dieren in de psychiatrische
hulpverlening. Larie of onderbouw ?, 2006.
6 Zie tekst ‘Differentatie tussen advies, coaching, counselling en psychotherapie.’ P. Vrancken voor opleiding
AIP Zoersel, uit Counselling, een nieuw perspectief – Garant 2007.
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psychotherapie en coaching: bij de psychotherapie gaat het in se om
het menselijke zelf: het psychische, het psychosomatische, het
psycho-emotionele, het psychosociale, in relatie tot zijn rol en zijn
omgeving. Met als gevolg meestal een diepgaander, intenser en
langduriger begeleidingsproces.

Op zoek naar definities, vond ik de volgende beschrijvingen.

- op Wikipedia: EAT is het therapeutisch en orthopedagogisch werken
met het paard als partner, om mee te helpen aan een verbetering van
de levenskwaliteit van kinderen en volwassenen met specifieke noden.
Er wordt doelgericht gewerkt aan problemen van fysieke, psychische,
en sociale aard. De behandeling maakt deel uit van een breder
revaliderend of therapeutisch behandelplan voor de cliënt.

Er zijn verschillende vormen van therapie met behulp van paarden,
die echter alle onder Equine Assisted Therapy kunnen worden
samengevat. Typisch is de klemtoon op het non-verbale, het
ervaringsgerichte waarbij de mens in zijn totale persoonlijkheid wordt
aangesproken: het sociale, het emotionele, het rationele en het
lichamelijke wordt als een holistisch geheel gezien.

Verantwoorde therapeutische behandelingen met paarden moeten
voldoen aan een aantal voorwaarden:

 een aangepaste omgeving
 een verantwoord handelen volgens de beroepsethiek van de

therapeut
 een aangepaste infrastructuur
 een optimaal veiligheids- en risicomanagement
 geschikte, gezonde en goed getrainde paarden
 uitvoering door voor dit werk opgeleide en gediplomeerde

therapeuten/orthopedagogen.

- Een tweede definitie en uitgebreide omschrijving vind ik bij EAGALA ,
afkorting voor The Equine Assisted Growth and Learning Association.
Het is een non-profit professionele organisatie met afdelingen over de
ganse wereld.7

Equine Assisted Psychotherapy, EAP schakelt paarden in voor
emotionele groei en leerprocessen op een experiëntiële wijze. Een
erkende therapeut en een paardenprofessional werken tezamen met
de cliënt in een behandeling en realiseren specifieke
doelstellingen. Het behoort tot de korte termijn interventies of
benadering wegens de intensiteit van de sessies. Het zijn meestal
eenvoudige grondoefeningen en/of eenvoudige zitoefeningen op het
paard dat wandelt, het vereist geen kennis van paardrijden.

Waarom is EAP experiëntieel te noemen? Deelnemers leren over
zichzelf en anderen in activiteiten met de paarden, en vervolgens
volgen er zelfreflectie, momenten van feedback geleid door de
therapeut/coach over de ervaren emoties, de gedragingen en

7 Zie www.eagala.org/Information/What_Is_EAP_EAL .
8 Zie voor meer info over NLP en het creëren van ankerpunten in Neurolinguïstisch Programmeren : ‘Unleash
the power withing’ ,Anthony Robbins.
9 Zie www.AATBelgium.org.
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patronen die aan de oppervlakte komen. De focus ligt op het
ontwikkelen van competenties, creatief denken en problem-solving.
Niet-verbale communicatie, assertiviteit, leiderschap, het leren nemen
van verantwoordelijkheid, teamwerk, gedrag in persoonlijke relaties,
(zelf)vertrouwen zijn veel voorkomende onderwerpen die worden
geoefend en ontwikkeld door EAP.

Deze aanpak wordt al wel eens vergeleken met een outdoor
touwenparcours, obstakelparcours en dergelijke die veel worden
gebruikt vanuit een NLP perspectief: het overwinnen van de angst
zorgt voor een ankermoment waaruit men steeds kracht kan putten in
stressvolle momenten8. Maar volgens EAGALA heeft EAP de
toegevoegde waarde van de paarden: de inzet van dynamische,
gevoelige en krachtige levende wezens.

Equine Assisted Learning (EAL) is gelijkaardig aan EAP qua methodiek
en aanpak maar hier ligt de focus op het leren: er zijn uitgesproken
opleidingsdoelstellingen.

- Een laatste en derde omschrijving wordt door AATBelgium.org9

geleverd:
IADs zijn een overkoepelende term voor therapie-interventies met
Assistentie van Dieren waarbij therapeutische doelen worden
nagestreefd om het psychische,fysische of sociale welbevinden van de
patiënt te verbeteren.

2.1.3. Besluit Algemeen kan men stellen dat interventies met dieren, in casu met
paarden nog steeds zeer divers wordt benoemd en daardoor moeilijker
te definiëren is.

Het gebrek aan een gestandaardiseerde set van praktijkgerichte
guidelines en een éénvormige terminologie bemoeilijkt niet alleen het
groeiend aantal pogingen om deze vormen van therapie en coaching
wetenschappelijk te evalueren maar ook om meer algemeen aanvaard
te worden in de psychotherapie als een (aanvullende) vorm van
behandeling, in combinatie met de zes mainstream richtingen:

 de psychodynamische therapie
 de cognitieve gedragstherapie
 de lichaamsgerichte therapie
 de systeemgeoriënteerde therapie
 de oplossingsgerichte therapie
 de cliëntgerichte therapie

De aanbieders (zie 2.2., volgend rubriek) zijn het wel opvallend eens
over het nut, de inzetbaarheid, de effecten, de talrijke
toepassingsmogelijkheden voor diverse doelgroepen en de resultaten
ofschoon zelden (on)rechtstreeks naar wetenschappelijk onderzoek en
bevindingen worden verwezen: men herhaalt telkens opnieuw
dezelfde vooropgestelde resultaten bij de behandelde cliënten.

Uitzonderingen hierop zijn o.a. EAGALA, AATBELGIUM en dr. Carla
Rutgers, zij vermelden wel uitdrukkelijk op hun websites het
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uitgevoerde research en de wens om dit verder bekend te maken en
te ontwikkelen. 10 EAGALA wil nog een stap verder gaan door het
onderzoek te faciliteren via het aanbieden van een bibliografie met
beschikbare research tools11

2.2. Aanbod in paardentherapie en paardencoaching

2.2.1.
Netwerken in
Vlaanderen

Logo vzw MPK

Hieronder een eerste voorbeeld:

1) in de Kempen is er een netwerk ontstaan in 2010: vzw MPK, Mens en
Paard Kempen12. De oprichters komen uit Innotek, het Innovatie-,
Technologie- en Kenniscentrum van de Vlaamse Gemeenschap.13

In de statuten van de vzw MPK, lezen we de missie:
… het stimuleren van het welzijn van mensen met behulp van paarden en
het ontwikkelen van een kennis- en belevingscentrum ter zake. De
vereniging wil in dat verband haar activiteiten, infrastructuur en kennis ter
beschikking stellen aan:

° zorginstellingen met specifieke doelgroepen zoals personen met een
lichamelijke/verstandelijke beperking, een psychiatrische aandoening en
leer- en/of gedragsproblemen;

° onderwijsinrichtingen ten behoeve van onderwijsactiviteiten over/met
paarden;

° alle geïnteresseerden die in interactie met paarden tot een beter
welzijnsgevoel en tot een beter inzicht in het eigen geestelijk en lichamelijk
functioneren wensen te komen, waarbij wordt uitgegaan van het
inclusieprincipe.

De activiteiten die vzw MPK organiseert of promoot vertrekken vanuit 3
specifieke invalshoeken. Hier is de therapeutische benadering er één van14.
Deze veronderstelt de aanwezigheid van een paardenbegeleider en een
therapeut. De aard van de therapeut hangt af van het therapeutisch
objectief.15

Het aanbod is: hippotherapie, equitherapie (naast het paard – grondwerk)
en Huifbed.

Er wordt geen expliciete melding gemaakt van gebruikte methodologie,
noch van een gehanteerd begrippenkader, theoretische uitgangspunten,
gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen. Er is enkel een summiere
verwijzing naar het opstarten van een kenniscentrum in de toekomst.

10 Zie o.a. de websites www.paardenlevenkunst.nl / www.therapiemetdieren.be / www.lerenmetdieren.be.
11 Zie http://www.eagala.org/Research voor een volledig overzicht.
12 Zie www.mensenpaardkempen.be.
13 Innotek helpt kennisintensieve bedrijven mee opstarten door het geven van business development
ondersteuning en het aanbieden van flexibele kantoren en laboruimte. Innotek wil hiermee en door het
uitvoeren van economische ontwikkelingsprojecten bijdragen tot een verhoging van de tewerkstelling in de
regio.

14 Inspelen op het gedrag van mensen en het natuurlijk omgaan met paarden zijn de twee andere
invalshoeken.
15  Dit verwijst impliciet naar de EAGALA methodiek, ofschoon dit niet wordt vermeld.
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In kader van deze thesis is het volgende netwerk zeer interessant.
2) AATBelgium16 is sinds 2006 ontwikkeld.

Aanbod: men wil onderwijs, samenwerking, research, best practices in AAT
of Animal Assisted Interventions promoten.

Missie en visie:
Wetenschappelijke studies zijn volgens hen het startpunt voor een
postgraduaat IAD.
Deze observaties en conclusies zijn dezelfde als mijn zoektocht naar
achtergrondinformatie en stageplaats om samen te werken met een
paardencoach of paardentherapeut en staat ook zo in hun documentatie te
lezen:

- “…de huidige aanbieders starten veelal vanuit een buikgevoel, een
belief, een filosofische overweging dat de aanwezigheid van een dier
heilzaam kan zijn voor een persoon die zorg, therapie of
ondersteuning nodig heeft.”

- Ook wordt er door AATBelgium een kloof opgemerkt tussen de
huidige beschikbare wetenschappelijke studies over IADs en de
kennis in het werkveld.

- Wat zijn de oorzaken hiervan? De commerciële benadering ‘therapie
met dieren’ creëert verwarring naar de cliënt aangezien er vaak
geen geschoolde therapeut, noch uitgewerkt therapieplan bij komt
kijken. En het steeds opduikende probleem in België is dat ook hier
geen vereiste bestaat qua diploma’s, ervaring, competenties enz….
cf. de afwezigheid van vereiste diploma’s in de psychotherapeutische
sector in het algemeen.

- De bekommernis voor het welzijn van het dier wordt hier ook
benadrukt. Hoe reageert het dier in kwestie op de aanwezigheid van
cliënt(en) ? Wat is de maximale werkdruk en rustperiodes? Wat met
geschikte huisvesting en gerechtigde pensioenleeftijd van het dier ?
Ook hier is geen uitgewerkte ethische code en is het ‘pioniersgeest’
alom.

Activiteiten: het docententeam heeft een doorgedreven theroretische
achtergrond met veel ervaring met dieren. Naast het verzorgen van een
postgraduaat IAD, beschikken ze o.a. over een specialisatie
‘dierenbegeleider’.

2.2.2.
Internationale
organisaties

Enkele voorbeelden :

1) zoals het reeds vermelde EAGALA, The Equine Assisted Growth and
Learning Association, USA.
Ook organiseert EAGALA een Annual Europe Conference met een hoog
academisch gehalte. In 2012 vond deze plaats in Leuven.
EAGALA heeft een wereldwijd netwerk opgericht gebaseerd op een
gecertificeerde opleiding en lidmaatschap.
Het internationaal gestructureerde EAGALA wordt hier gebruikt als referentie
voor de volgende redenen:

1. ze bieden een gestandaardiseerd kader en structuur aan
wereldvlak: ze zijn momenteel aanwezig op alle continenten
2. ze werken multidisciplinair
3. ze zijn oplossingsgericht in hun therapeutische benadering
4. ze hebben een strikte ethische code met sleutelwaarden

16 Zie www.aatbelgium.org/2012_Dutch/visie.html .
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5. ze bieden een mentoring en consultancy ondersteuning aan voor
hun leden en ex-cursisten
6. op de website staan er heel wat academische papers en
gepubliceerde artikels in Peer Review Journals vermeld.

EAGALA heeft ondertussen ervaring met cliënten met de vastgestelde
diagnose van:

- ADD, Attention Deficit Disorder,
- PTSD, Post Traumatisch Stress Disorder
- misbruik
- eetstoornissen
- depressie, burn-out
- angsten
- (drugs)verslavingen
- risico-jongeren, kwetsbare jongeren
- ….

Een andere netwerk in Noord-Amerika:

2) EPONA17, de succesvolle organisatie van Linda Kohanov. EPONA richt zich
vnl. naar empowerment, leiderschap, congruentie18, assertiviteit.

Werken met paarden vult ze aan met o.a.:
- F. Shapiro, EMDR- Eye Movement Desensitization and Reprocessing
- D. Goleman, Emotional Intelligence
- J. Herman, Trauma and Recovery (PTSS)
- creatieve en muzikale expressie
- ademhaling- en lichaamswerk
- en vormen van sjamanisme, yoga en meditatie.

3) In Nederland bestaat het Nederlandse Stichting Helpen met Paarden –
Equitherapie , SHP-E(NL).19

Missie en visie:
- de bevordering van equitherapie op wetenschappelijk verantwoorde basis
in Nederland.
- Het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardige opleiding tot
equitherapeut. Bijscholing van equitherapeuten volgens internationale
kwaliteitscriteria.

17 Zie website eponaquest.com. Auteur van internationale bestsellers zoals The Tao of Equus, Riding Between
the Worlds and Way of the Horse. Opmerkelijk bij deze organisatie is toch wel de hoge kostprijs voor haar
workshops, stages en cursussen.

18 Interessant is dat deze term: congruentie ook vaak wordt aangehaald in de Integratieve psychotherapie als
grondvoorwaarde voor authentieke aanwezigheid van de therapeut bij een cliënt.
Zie de tekst ‘Basale therapeutische interventies in de Integratieve Psychotherapie.’, dr. Greet Vanaerschot,
bewerkt door Philippe Vrancken, opleiding AIP Zoersel, 2011.
Omschrijving van het begrip: incongruentie onszelf anders voordoen dan we ten diepste zijn, dit staat het
contact met anderen in de weg / star in gedrag / buitensluiten van allerlei gevoelens creëert
gevoelsarmoede/gevoelens en gedachten die niet passen bij ons zelfbeeld, worden niet toegelaten / wat we
doen, klopt niet met wat we zijn / niet meer vrij om te kiezen wat men wil  op de duur weet men niet meer
wat men zelf wil en kan men geen doelen meer stellen; een willen-moeten dilemma.

19 Zie www.equitherapie.org.
20 De FATP (Fachgruppe Ausbildungsträger einer Therapie mit dem Pferd = EAT) houdt zich er in het Duitstalige
Europa mee bezig, de kwaliteit van de opleidingen voor Equitherapeuten te bewaken en in andere landen uit te
dragen. De Nederlandse opleiding Equitherapie SHP-E(NL) is aangesloten bij deze vakgroep.
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Doelstellingen:
- het voeren van overleg met internationale organisaties (vnl. in
Duitsland20) op het gebied van therapeutisch paardrijden.
- Het voeren van overleg met de overheid, verzekeringsmaatschappijen en
zorgverzekeraars.
- Het geven van voorlichting.
- Het beheren van een fonds om voor sociaal zwakke cliënten equitherapie
te financieren.
- Deelname aan internationale projecten op het terrein van equitherapie.

Aanbod:
- kwaliteitsgarantie van de Nederlandse opleiding die verzorgt wordt door
HippoCampus, Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie.
- Bemiddeling voor equitherapeuten.
- Kwaliteitsbewaking van geregistreerde equitherapeuten SHP-E(NL).
- Bijscholing voor equitherapeuten SHP-E(NL).
- Homepage met informatiemateriaal voor equitherapeuten en
geïnteresseerden in Equitherapie.
- Publicaties.

2.2.3.
Individuele
therapeuten en
coaches

- Het aanbod is erg uitgebreid en erg divers in activiteiten met en op het
paard, inclusief het verzorgen van het paard.
- Alle mogelijke therapieën en coachingmodellen worden gecombineerd met
paardentherapie en –coaching, afhankelijk van de achtergrond en voorkeur
van de persoon in kwestie. Zie bijlage 5.1. voor een uitgebreidere
opsomming.
- Enkele worden hier kort geschetst op basis van de volgende kenmerken:
° het blijk geven van een streven naar kwaliteit,
° grondige kennis en ervaring hebben van therapeutische en/of
psychologische technieken,
° zowel zorg voor mens als voor paard concreet vorm geven.

Aanbieders Achtergrond/profiel Missie/visie Aanbod Doelgroepen

Kheiron
cvba

- huisarts
- biodynamische
osteopathie
- in samenwerking
met klinisch
psycholoog
- grote bekommernis
voor het natuurlijke
leefmilieu van
paarden, een landgoed
van ettelijke hectaren
staat ter beschikking
om de paarden zo
natuurlijk mogelijk te
laten bewegen en
samen te laten leven
in de kudde.

www.kheiron.be
- Bevorderen van
integratieprocessen in en
tussen mensen via het
werken met paarden.

- Inzetten van paarden
i.f.v. individuele
leerprocessen en gezond
groepsfunctioneren.

- Het paard in eer
herstellen als krachtig
natuurwezen, archetype en
kuddedier.

- Individuele
therapeutische
begeleiding
- Workshops rond
bepaalde thema’s
- coachingsessies

- particuliere
begeleiding
- bedrijven

Equi-librium - bachelor toegepaste
psycholoog en

www.equi-librium.be
geen expliciete visie of

- traumaverwerking
- functionerings-

- individuele
begeleiding:

21 Dit lijkt geïnspireerd op de will-skill matrix van Hersey en Blanchard, situationeel leidinggeven geïntegreerd in
de psychotherapie: op basis van bekwaamheid en bereidheid van de cliënt wordt een leercurve doorlopen.
Zie cursus Therapeutkenmerken en stijlen, opleiding AIP Zoersel, verwerking door Philippe Vrancken, 2012.
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Vlaams
Instituut
voor
Equitherapie

Cliëntgerichte
psychotherapeut
- doctor in de
wetenschappen (Phd)
- ze behaalden beide
een diploma als
Equitherapeut, aan het
Instituut
Hippocampus,
Soerendonck in
Nederland
- allerlei specialisaties
in begeleidingen:
rouwverwerking,
faalangst, …
- voltige en dressuur

missie geformuleerd, wel
verwijzing waar zij voor
staan:
- werken cliëntgericht en
lichaamsgericht
- volgens een psycho-
motorisch therapeutisch
model
- werken met een
gefaseerde aanpak21:
Introductiefase (ik wil)
Oefenfase (ik probeer, ik
kan)
Belevingsfase (ik voel, ik
besef)
Omgangsfase (ik weet, ik
begrijp
Overgangsfase (ik kan het
gebruiken, ermee omgaan)

vragen
- grenzen leren
kennen
- autisme
- ADHD

volwassenen
kinderen
- familie
- koppels

Equiboost - Marketeer en
communicatiespecialist
- journalist
- postgraduaat
Management
- gecertificeerde coach
- deontologische code
- NLP en enneagram
- Natural
Horsemanship22

www.equiboost.com
- geen expliciete visie of
missie geformuleerd, wel
een verwijzing waar
Equiboost voor staat:
verandering
aanvaarding
keuze
verantwoordelijkheid
zelfvertrouwen
vrijheid
toekomst
liefde

- problem-solving
- versterken van
competenties en
sociale vaardigheden
- teambuildings
- communicatie
training, waaronder
o.a. spreken in het
openbaar, feedback,
sollicitatietraining,
onderhandelings
technieken,
- gedragstherapie
i.s.m. eigen
psycholoog of
psychiater
- paardenknuffelen
- opleiding tot
paardencoach met
een programma
voor starters of
ervaren deelnemers
- specifieke training
voor de doelgroep
autisme

- individuele
begeleiding
- bedrijven
- families
- relaties

2.2.4.
Opleidingen tot
paarden-
therapeut en
coach

- Er zijn momenteel verschillende categorieën :
° opleidingen aangeboden door de internationale netwerken (zie 2.2.2.
Internationale organisaties) die een certificaat afleveren.

° Zelfstandige therapeuten en coaches hebben eigen trainingsprogramma’s
samengesteld.
Enkele voorbeelden: Oro’s class door Anke Santens, Equicoaching® door
Eric Van Poucke, Opleiding Systemische Paardencoaching (OSPC) met o.a.
familieopstellingen..

22 Natural Horsemanship is een paardvriendelijke manier van trainen: i.p.v te veronderstellen dat het paard te
dom, te agressief of te bang is om bepaalde zaken aan te leren, leest men de lichaamstaal van het dier en
reageert men daar gepast op. Men gaat uit van het natuurlijk gedrag en instinct van het paard. Er wordt vooral
gewerkt met het creëren van een relatie, veel grondwerk, begrip en communicatie met het paard. Dit vraagt
meer tijd dan de klassiekere dwingende aanpak. Dwangmiddelen en pijn (zweep, sporen en bit) worden niet
noodzakelijk altijd vermeden maar met zoveel mogelijk nuances gebruikt en nooit misbruikt. Een bekende
school is opgericht door Pat Parelli. Zie www.parellinaturalhorsetraining.com.
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Logo
Lerenmetdieren.
be

Ook hier dus verschillende invalshoeken, echter weinig of geen
transparantie over een kwaliteitsgarantie en/of inhoudelijk minimumpakket
dat wordt aangeboden. Dit kan men ook wel open trekken naar de
coachingbusiness tout court. Ook hier zijn er vele privé-initiatieven die
mensen klaarstoomt in een 10 tot 15 sessies. Onnodig te zeggen dat er ook
vaak een meer dan behoorlijk prijskaartje aan vast hangt (met of zonder
subsidies die de Vlaamse Gemeenschap nu aanbiedt via de KMO-
portefeuille).

Toch beweegt men zich hier in een multidisciplinair vakgebied: de blijvende
eigen persoonlijke ontwikkeling als therapeut of coach, het inzetten van
dieren, het begeleiden van mensen …dit alles tezamen vormt een niet te
onderschatten pakket van kennis, vaardigheden, competenties die men in
zich moet weten te ontwikkelen wil een cliënt effectief baat vinden bij de
sessies.

° Als reactie hierop hebben enkele docenten/hogescholen een postgraduaat
opgestart zoals:

o de Artevelde hogeschool, lid van de Associatie Universiteit
Gent, biedt een 2-jarige opleiding Postgraduaat tot
Hippotherapeut met therapie- Orthopedagogie en
Hulpverlening met Assistentie van Paarden23.

o Opleidingcentrum voor Animal Assisted Therapy te Laarne
binnen de specialisatie Ethologie en AAI i.s.m. Laboratorium
voor Ethologie, UGent.

2.2.5.  Besluit Bij vele particuliere aanbieders vindt men de volgende motivatie en
redenering waarom paardentherapie en -coaching werkt:

- “Paarden zijn kuddedieren, staan dus open voor een relatie met de
mens en herkennen instinctief een leider.

- “Aangezien paarden geen roofdieren zijn, zijn het meesters in het
oppikken van lichaamstaal, nodig om te overleven en te vluchten bij
gevaar.

- “Paarden helpen mensen, omdat ze verborgen patronen blootleggen
die gedachten, gevoelens en gedrag sturen. Ze ontmoeten de cliënt
op het niveau van het onderbewustzijn.

- “Ze zijn zo ongelooflijk gevoelig dat ze de kleinste verandering in
hartslag, ademhaling en bloeddruk oppikken, en ze reageren daarom
op wat onze lichamen vertellen in plaats van wat we zeggen of zelfs
bewust denken. Daar is weinig vaags of mysterieus aan, het is zelfs
behoorlijk wetenschappelijk en het is de manier waarop paarden
overleven: ze zijn voor hun overleving van elkaar afhankelijk.24

- “Paarden volgen hun leider als ze leiderschapskwaliteiten zoals
vertrouwen, respect, eerlijkheid, veiligheid, e.a. aanvoelen. Als de
cliënt uit balans is of als hij zich onzeker voelt, zal het paard hem
niet volgen tijdens de oefeningen. Als het paard volgt, weet de cliënt
dat hij in evenwicht bent. De cliënt zal zich als een echte leider
voelen. Sterk. Vol vertrouwen. Met een duidelijke visie. Zonder
angst of onzekerheid. Klaar om iedere uitdaging aan te gaan.”

23 Zie www.arteveldehs.be.
24 Zie www.horsesandheartsongs.com/waarompaarden.html.
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Zonder afbreuk te willen doen aan het mogelijke waarheidsgehalte, zijn dit
typische voorbeelden van vooronderstellingen, filosofische overtuigingen,
kringredeneringen.25

Daarenboven vermeldt men nergens de bronnen waar men deze informatie
haalt en/of dat dit gebaseerd is op (experimenteel) onderzoek.

Dit in tegenstelling tot het binnenlandse netwerk AATBelgium en het
internationale EAGALA waar wel uitdrukkelijk wordt verwezen naar
wetenschappelijk onderzoek, hypothesen en theorieën die de effectiviteit en
de efficiëntie van paardentherapie en –coaching onderzoeken, definiëren,
en verder kunnen bevestigen of weerleggen.

De nood is dan ook groot aan:
- gestandaardiseerde opleidingen en gestandaardiseerde terminologie.
- Afbakening van de hulpverlening: is het een diervriendelijk

ontspanningsaanbod, is het coaching of is het psychotherapie dat
men aanbiedt ? Ook hier blijft men vaag in de gehanteerde
begrippen, men verduidelijkt niet altijd wat men onder coaching
verstaat, noch wat men onder ‘therapie met paarden’ verstaat. De
term ‘therapie’ wordt dan soms lichtzinnig gebruikt, zonder dat men
de nodige kennis, opleiding heeft. Nochtans zijn deze trajecten
wezenlijk verschillend van elkaar.26

- Een deontologische code waarin zowel de rechten en plichten van de
therapeut/coach als de taken en rechten van de dieren/paarden
worden in opgenomen27. In elke therapeutische en coachings
beroepsgroep zou dit standaard aanwezig moeten zijn.28

- Er wordt door een antropomorfistische houding aan te nemen (het
toekennen van menselijke eigenschappen en waarde-oordelen aan
dieren) met de beste bedoelingen voorbijgegaan aan het welzijn en
behoeften van de dieren.

Onderzoek op langere termijn in samenwerking met de
paardenhulpverleners, de veldwerkers dringt zich op zodat
de meerwaarde van de ingezette dieren kan worden vastgelegd,
het wolliger taalgebruik, en de vooronderstellingen, de kringredeneringen
worden aangevuld en/of bijgestuurd zodat de sector een erkenning en
volwaardige of een complementaire plaats kan innemen in het
therapeutisch aanbod.
Door de exponentiële groei in deze sector de laatste jaren, neemt het
aantal ingezette dieren en deelnemende cliënten gestadig toe en dus loont
het zeker de moeite om deze sector ernstig te nemen.
Momenteel is er bijna geen doorstroming van wetenschappelijke inzichten

25 Dit laatste wordt even toegelicht aangezien de websites er bol van staan.
Kringredenering: is een redenering waaruit men uit de ene onbewezen stelling x de andere stelling y tracht te
bewijzen. Voorbeeld:
1° redenering  (=x) paarden helpen de cliënt
Vraag: is dit inderdaad zo of is het toch de therapeut/coach alleen die helpt met het paard als aangename
omgevingsfactor of is het de cliënt die zichzelf help ?
2° redenering (=y) omdat ze verborgen patronen die gedachten, gevoelens en gedrag sturen, blootleggen.
Vraag: hoe doen paarden dat dan aangezien ze verbaal niet kunnen communiceren, noch kunnen analyseren,
noch kunnen logisch redeneren… ?
26 Zie tekst ‘Differentiatie tussen advies, coaching, counselling en psychotherapie.’ P. Vrancken voor opleiding
AIP Zoersel, uit Counselling, een nieuw perspectief – Garant 2007.
27 Er wordt bijna overal nadruk gelegd op een ‘goede verzorging’ van de dieren/paarden maar dit wordt zeer
individueel ingevuld.
28 Zoals de code ‘Ethiek van de Integratieve Psychologie’ voorgeschreven door de Vlaamse Vereniging voor
Integratieve Psychologie v.z.w. (V.V.I.P.).
Zie http://psy.cc/0150.html, de vorige website van de AIP, Academie voor Integratieve Psychologie die tot op
heden nog online is tot de nieuwe website volledig is : www.psychology-integration.eu.
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naar de zorgverleners en dat is een gemiste kans voor het professioneel
verder ontplooien van de activiteiten van de begeleiders.

4 paarden in perspectief getekend.
Eén van de oudste bekende rotstekeningen

 in de grot van Chauvet, Zuid-Frankrijk,
koolstofdatering: 38 000 jaar oud.
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3. WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEK EN VERKLARINGEN

3.1. Evidence-based onderzoek naar paardentherapie

3.1.1. Effecten
in de
psychotherapie

- Als inleidend paragraafje is het toch belangrijk om het aandeel van de
methode in het ganse behandelingstraject te duiden, en dusdanig ook wat te
relativeren. Want waardoor wordt de effectiviteit van een behandeling
grotendeels bepaald?

- Een metaonderzoek naar het behandeleffect van psychotherapie29 heeft al
in 2002 aangetoond dat dit effect:
° 40% wordt bereikt door extra-therapeutische factoren en kenmerken van
de cliënt (motivatie, doorzettingsvermogen, intelligentie, familiale
omgeving…)
Is deze gemotiveerd, gefocused, en ook een doorzetter? Dan is er grote kans
op succes.
° Common factors dragen 30% bij. Dit zijn stromingoverschrijdende
elementen zoals de faciliterende interventies van de therapeut: empathie,
betrokkenheid, warmte, communicatievaardigheden, creëren van veiligheid,
…30

Voelt de cliënt zich veilig, gehoord, gezien, begrepen en aangemoedigd, met
andere woorden is er een klik? Dan is er kans op veel effect.
Samen vormen deze twee elementen dus al 70%.
° 15% wordt bereikt door een placebo effect: het geloof dat therapie helpt
(uitkomstverwachting), geeft al een positief effect.
° Dus, slechts 15% wordt bijgedragen door hoe goed de theoretische
grondslag of methode is. Maar deze 15% is anderzijds voldoende om goed te
overwegen welke methode er wordt ingezet.

De volgende vraag luidt dan: is paardentherapie en –coaching als methode
onderzocht op zijn effecten en hoe heeft men dit dan aangepakt ?

3.1.2.
Evidence-
based therapie

Vanuit wetenschappelijke hoek, tracht men via de evidence-based
benadering de criteria te achterhalen welke therapieën werkzaam zijn.

- Voorwaarden en aanpak om een methode evidence-based te mogen
noemen:
° wanneer men in gecontroleerde omstandigheden twee groepen cliënten
met elkaar vergelijkt:

29 Onderzoek door John Norcross in 2002 m.b.t. de evaluatie van behandeleffect, opleiding AIP Zoersel, 2011.
30 Zie document met inventaris van 81 therapeutische factoren, opleiding AIP Zoersel, 2011.

Slechts 15% wordt
bepaald door een

theoretische
grondslag of methode
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één groep wordt behandeld met de methode, de andere groep niet (placebo
of controle groep).
° Idealiter weten de cliënt én de behandelaar niet welke behandeling wordt
aangeboden (dit is dubbelblind onderzoek, bij paardentherapie is dit echter
moeilijk te realiseren).
° Vooraf wordt bepaald wat men als effect zal meten: meestal hoe de cliënt
zich voelt en hoe hij functioneert.
Men meet vooraf, achteraf en na een half jaar/jaar nog eens met goede
gevalideerde vragenlijsten.
Als de cliënten die behandeld werden er significant meer op vooruit zijn
gegaan dan de cliënten die geen therapie hebben gevolgd, dan is het
aannemelijk dat de methode werkzaam is.
Significant is een term uit de statistiek, om aan te geven dat men zeker is
dat een effect niet op toeval berust.
Globaal moet men minimum een 50-tal cliënten per groep hebben om er
statistische uitspraken over te kunnen doen.
En idealiter worden dan de resultaten gepubliceerd in een wetenschappelijk
tijdschrift dat de artikelen vooraf laat bekijken door collega-wetenschappers
(peer-review).

- Er zijn argumenten pro om met deze evidence-based invalshoek te werken:
° de zoektocht naar effectiviteit en efficiëntie is zeker te verantwoorden o.a.
door de steeds duurder wordende gezondheidszorg die op ons afkomt door
de veroudering van de bevolking ect..
° Als men als professional wilt werken en erkend worden, is het kennis
hebben van en zoveel mogelijk toepassen van wetenschappelijke
gefundeerde methoden een conditio sine qua non.

- Maar er zijn ook argumenten contra:
° Het meten van ‘effect’ is in de regel erg lastig door het grote aantal
mogelijke derde variabelen (confounding variables) die het menselijk
handelen beïnvloeden. Daarom probeert evidence-based practice (EBP) de
rationalisatie van het handelen van de beroepsbeoefenaar met
gebruikmaking van zoveel mogelijk bronnen te funderen.
° Bovendien moet worden erkend dat voor complexe problemen geen
eenvoudige standaardoplossingen zijn te vinden. Rationalisatie van handelen
kan nooit het enige criterium zijn bij beroepsmatige hulpverlening.

3.1.3.
Evidence-
based
onderzoek
naar paarden-
therapie

Er worden hier enkele interessante onderzoeksresultaten vermeld over de
effecten van paardentherapie.

- Onderzoek bij specifieke doelgroepen vermeld bij EAGALA31

° Gehuwden werden op twee wijzen begeleid in relatietherapie.
“ By the sixth week of therapy the EFT (Equine Facilitated Therapy) group was
showing a significantly higher degrees of marital satisfaction than the SFT (Solution
Focussed Therapy) group.”32

En:
“Equine therapy has been researched both through the use of quantitative
(Christian,2005; McCormick & McCormick, 1997; Tramutt; 2003; Tyler, 1994) and
qualitative (Aduddell, 2003; Bray, 2002; Emory, 1992; Greenwald, 2001; Leimer,

31 Zie de research pagina’s gepubliceerd door EAGALA op http://eagala.org/research.
32 Russell-Martin, L.A. (2006). Equine facilitated couples therapy and Solution Focused couples therapy: A comparative

study. Doctorate of Philosophy, Northcentral University, p. 51-57.
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1997; Mallon, 1994; Mann, 1998; Momozawa et al., 2003; Vidrine et al., 2002)
methods and has been show by both methods to be effective in mainly residential
treatment settings or group settings.
Qualitative methods have shown that EFT can be effective but has been limited in
terms of proving effectiveness by the subjective nature of the research. Quantitative
research has been limited to focusing on children in a residential treatment setting or
to low sample sizes that yield insignificant results.”

° Kinderen die familiaal geweld hebben ervaren en een specifieke
psychologische problematiek hebben33.

Dit onderzoek werd verricht volgens de EAGALA methodiek.

De onderzoeksgroep had een ernstige problematiek:
“Research has shown that these children are at greater risks for behavioural
problems, including aggression, cruelty to animals, truancy and delinquency
(Graham-Berman 1996,McCloskeyet al. 1996), and mental health disorders,
including anxiety, anger, depression and suicidal ideations, withdrawal, low self-
esteem, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) (Graham-Bermann 1996,
Thompson et al. 2005).”

“The 63 children received from one to 116 sessions of EAP, with an average of 19.0 ±
19.6 sessions. Fortynine (78%) children finished six or more sessions.
All children showed an improvement in GAF scores (Children’s Global
Assessment of Functioning Scale), and there was a statistically significant correlation
between the percentage improvement of the GAF scores and the number of sessions
given …”

Er was wel een verschil merkbaar naar geslacht en leeftijd: meisjes
reageerden beter op de paardentherapie dan jongens, zo ook jongere
kinderen. Ook de aanwezigheid van fysiek misbruik of verwaarlozing
verhoogde het effect van de EAP; maar andere kenmerken zoals ras gaven
geen significant verschil aan:

“Females had a significantly greater improvement in GAF scores than males (15.0%
versus 10.3%. The ages of the children were categorized into three groups: < 8 years
old, 8–12 years old and > 12 years old. When children were divided into age
categories, univariate analysis showed that the greatest improvement in the GAF
scores occurred in the youngest of the subjects ..
“There was no statistically significant difference in the pre- and post-treatment GAF
scores, or the percentage improvement in these scores between Hispanic and non-
Hispanic white children.
“When GAF scores were analysed by history of abuse/neglect, sexual abuse or
interparental violence, the data did not show any statistically significant differences in
pre- and post-treatment scores between those with and without histories of intra-
family violence. However, in the group of children who had a history of physical abuse
and neglect, there was a statistically significant greater percentage improvement in
the GAF scores after treatment than in those who did not have a history of abuse and
neglect.”
 “The present study has demonstrated a significant improvement in GAF scores in
children with various DSM-IV diagnoses after receiving EAP.
“This study has demonstrated a quick response to EAP, especially in younger children,
but it remains to be determined what kind of long-term effects this type of

33 Schultz, P., Remick-Barlow, G., & Robbins, L. (2007). Equine-assisted psychotherapy: A mental health
promotion/intervention modality for children who have experienced intra-family violence. Health & Social Care
in the Community 15(3), 265-271.

34 Zie www.aatbelgium.org/2012_Dutch/publicatie_AAI.html en www.domein-kattenheye.be .
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intervention may provide.”
“There is little doubt that there has been positive effect. It is rapid and
appears to be more effective in some children than in others. It is not clear how age,
gender, and environment affect the results. The fact that all the children had an
improvement in their GAF scores needs to be carefully considered. The sample is
biased by being self-selected.
Those who dropped out of the programme may have been averse to EAP. It is
unlikely that all children would benefit. In pre- and post-treatment studies, it is
difficult to attribute changes to one single intervention. It is likely that other variables
participate in the documented instrumentation change. Using GAF scores as the only
outcome measure restricts the understanding of the effects of EAP. Further research
is needed to quantify the efficacy of this type of intervention for children.”

- Onderzoek vermeld door AATBelgium.org
° Op de website staat een indrukwekkende lijst van recente publicaties
uitgevoerd door de docenten van het Domein ’t Kattenheye34 waar vele
activiteiten met paarden en dieren zijn gehuisvest.
De studies zijn echter alleen toegankelijk voor de studenten en de leden van
de vzw. Voor het grotere publiek worden er regelmatig congressen,
studiedagen en lezingen georganiseerd.

3.1.4. Besluit - Evidence-based onderzoek heeft globaal genomen een belangrijke bijdrage
als evaluatie van de diagnostische cyclus35. Wilt men professioneel,
gestructureerd, resultaatgericht en met duurzaam effect werken, dan kan
EBP of wetenschappelijk onderzoek dit verifiëren en bijsturen.

De geloofwaardigheid van de sector zal er alleen maar wel bij varen, de
koudwatervrees voor wetenschappelijk onderzoek doet de sector geen goed
en blijkt uit de eerste bemoedigende resultaten ongegrond.
Toch is er nood aan uitgebreidere onderzoeksgroepen op langere termijn
opdat de resultaten veralgemeend kunnen worden.

-Anderzijds wordt binnen de methodologie zelf de stelling "absence of
evidence is not evidence for absence" 36 gezien als één van de voornaamste
argumenten om Evidence Based Practice (EBP) te bekritiseren.37

De afwezigheid van bewijs is geen bewijs voor de niet-werkzaamheid van
een methode, bijvoorbeeld omdat de methode nog te jong is om zichzelf
wetenschappelijk te hebben kunnen bewijzen.
Men kan stellen dat paardentherapie en –coaching in deze categorie vallen.
De kritiek richting EBP houdt in dat binnen EBP alleen die behandelingen en
interventies genoemd worden die dit bewijs al wel hebben geleverd,
waardoor nieuwe, mogelijk beter of tevens werkzame methoden niet
toegepast worden door hulpverleners simpelweg omdat ze niet genoemd
worden in de EBP-handboeken.

35 Zie diagnostische besluitvorming, Eric De Bruyn, cursus psychodiagnostiek, opleiding AIP Zoersel, 2010.
36 Quote van dr. Carl Sagan.
37 www.bmj.com/cgi/content/full/311/7003/485
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3.2. Rupert Sheldrake : ‘morfische velden’ - ‘morfische resonantie’.

3.2.1. De
wetenschapper
Rupert
Sheldrake

De Brit Rupert Sheldrake is reeds decennialang een vaste waarde op
wereldniveau in de plantkunde, fysiologie, celbiologie, chemie en biochemie.
Wat de man typeert: hij keerde zich in het begin van zijn carrière af van de
toenmalige standaardpraktijken in dierenlabo’s van de farmaceutische
industrie die dieren pijnigden om nieuwe pijnstillers enz. te ontwikkelen.
Hij vond zijn zielsgenoten eerder in de Ephiphany Philosophers aan de
Universiteit van Cambridge waar men de revolutionaire nieuwe inzichten
van de kwantumfysica als alternatief zag voor de mechanistische
wetenschap, oude stijl. Hij schuwt de controverse niet in zijn werk, in
tegendeel hij zoekt continu nieuwe inzichten en werkt multidisciplinair.

Hij werd wereldvermaard met zijn taboedoorbrekend onderzoek en
experimenten naar vermogens van dieren.38 Volgens hem leveren zijn
experimenten, honderden interviews en waarnemingen bewijzen op dat
huisdieren en wilde dieren over bijzondere vaardigheden beschikken: met
name telepathische vermogens, bijzondere gebeurtenissen kunnen
voorvoelen en een fenomenaal richtinggevoel.
Hij verklaart dit door innovatieve concepten te introduceren:
morfogenetische, morfische velden en morfische resonantie bij dieren.
Oude verklaringen waarom trekvogels hun jaarlijkse migratie kunnen
uitvoeren of postduiven feilloos hun til terug vinden, op basis van het
‘overgeërfd spatiotemporaal vector-navigatie programma’ veegt hij hiermee
van tafel door aan te tonen dat deze wetenschappelijk niet bewezen, noch
theoretisch valabel onderbouwd zijn39.
Daarenboven heeft hij experimenten verzameld waarbij dieren als troostend
en genezend- zowel op psychisch en fysisch vlak - voor mensen, werden
onderzocht40 en heeft dit alles op erg heldere wijze gepubliceerd in 10
boeken en vele wetenschappelijke papers.

3.2.2.
Begrippen

Hij ontwikkelde de hypothese over het bestaan van morfische velden en
resonantie in boeken zoals The Presence of the Past41.

Toegepast op paardentherapie: een kudde paarden heeft volgens Sheldrake
onderling een sociale binding en hiërarchische indeling. Deze banden
beïnvloeden de manier waarop ze met elkaar omgaan.42 Deze bindingen
tussen dieren bestaan binnen een levend sociaal veld.
Net zoals in de fysica verbinden sociale velden dingen met elkaar over een
afstand, maar ze onderscheiden zich van deze bekende fysische velden
doordat ze geleidelijk ontstaan en een vorm van geheugen bezitten.
Sheldrake trekt de redenering verder door te stellen dat sociale velden een
voorbeeld zijn van morfische velden.

Morfische velden houden de delen van een systeem bijeen en coördineren
deze binnen tijd en ruimte, en ze bevatten een geheugen over voorgaande
overeenkomstige systemen. Deze velden ontwikkelen zich en evolueren
continu.

38 Zie www.sheldrake.org.
Dr. R. Sheldrake, Honden weten wanneer hun baas thuis komt, Kosmos Z&K Uitgevers B.V., Utrecht, 1999, 384
pag.
Rupert Sheldrake, Introduction to the hypothesis of formative causation, International Seminar ‘The Belief of
Science & The Science of Belief’, Feix Pakhuis, Antwerpen, 19-21 maart 2010.
39 Dr. R. Sheldrake, Honden weten wanneer hun baas thuis komt, Kosmos Z&K Uitgevers B.V., Utrecht, 1999,
384 pag. 217-222.  Zie ook Berthold, 1991.
40 Sheldrake, idem, 111.
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Menselijke sociale groepen als stammen en families krijgen vanuit hun
morfische velden een soort collectief geheugen mee.
Gewoonten, overtuigingen, gebruiken van voorouders beïnvloeden het
huidige gedrag, zowel bewust als onbewust. We stemmen ons af op
collectieve herinneringen, wat overeenkomt volgens Sheldrake met ‘het
collectief onbewuste’ van psycholoog C. G. Jung

- Dit geheugen wordt overgebracht door een proces dat morfische
resonantie wordt genoemd:het is de manier waarop informatie of een
activiteitenpatroon wordt overgebracht van een vorig naar een volgend
(levend) systeem van dezelfde soort.
- Een ander kenmerk is dat als een lid van de groep ver verwijderd wordt
van de groep, het morfische veld elastisch uitrekt zodat het lid toch
verbonden blijft met de groep. Dit vermogen van de morfische velden zich
uit te rekken als onzichtbare elastische banden, stelt dieren in staat te
functioneren als kanalen voor telepathische communicatie, zelfs over grote
afstanden: proefondervindelijk werd reeds vast gesteld dat over ettelijke
1000-en kilometers nog steeds de verbinding in tact was.
Morfische velden kunnen daardoor het bestaan van telepathie tussen dieren
onderling, en op dezelfde wijze tussen mensen maar ook tussen dieren en
mensen verklaren.

3.2.3. Enkele
experimenten
met paarden

- Het experiment bestond erin vast te stellen of paarden voorvoelen
wanneer ze gevoederd worden door hun eigenaars43: dit werd een half jaar
geobserveerd door derden, meestal reageerde het paard enkele minuutjes
vooraleer de eigenaar in de wagen arriveerde, maar soms reageerde het al
een kleine 10 minuten vooraf en ging het wachten aan de voederbak. De
eigenaar vertrok op willekeurige tijden, er was dus geen aanleergedrag
door routine mogelijk.

- Paardrijders ervaren fysiek, emotioneel en mentaal een erg nauwe band
met hun dier: één van de zeldzame experimenten over mentale
communicatie met paarden is uitgevoerd door Harry Blake, een Brits
paardentrainer.44 Hij werkte door empathie voor het paard te ontwikkelen,
in tegenstelling tot het nog steeds conventionele ‘breken’ en hij kon
paarden vaak opmerkelijk snel en effectief trainen.
Hij zette gedurende 14 dagen twee emmers klaar, een lege en een met
voeder, op voldoende afstand dat het paard dit niet kon zien, noch kon

41 Sheldrake, research published in 1988.
42 Sheldrake, idem, 38-40.

Schematische voorstelling van een levend
morfisch veld van een sociale groep en de
wijze waarop het veld zich uitstrekt en
toch het individu blijft verbinden met de
andere leden van de groep, de afstand is
niet bepalend.
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ruiken. Hij stuurde door ‘telepathie’ of mentale gedachten uit te zenden het
paard naar de juiste emmer met voeder.
Vervolgens zette hij twee emmers met gelijkaardig voeder klaar en stuurde
het paard naar de emmer die hij wilde en dit in willekeurige volgorde. Het
paard liep steeds feilloos naar de emmer die Blake in gedachten had.

- Een volgend variant was dat Blake een experiment uitvoerde over
telepathie tussen paarden onderling: paarden die in nauw verband met
elkaar samenleefden, scheidde hij en slechts één van hen voederde hij op
een afgezonderde plaats. In 21 van de 24 gevallen stelde hij vast dat het
andere paard of paarden ook voeder wilden en opgewonden geraakten,
ofschoon zij het eerste paard niet konden zien of horen.45

- Sheldrake waarschuwt wel dat bij dergelijke experimenten een ethische
code steeds essentieel is: ‘telepathische communicatie kan vertroebeld
worden door eigen onvervulde emoties, eigen opvattingen, kritische
oordelen of gebrek aan liefde voor onszelf en anderen’.46

3.2.4. Wat heeft
kwantumfysica
met
paardentherapie
en –coaching te
maken?

- Sheldrake verwijst naar de kwantumfysica als een essentiële
inspiratiebron voor zijn werk.
Op aarde verbinden elektromagnetische velden ons onzichtbaar met
gebeurtenissen op ver verwijderde plaatsen, via radiogolven, TV en gsm.
We nemen ze ondertussen als vanzelfsprekend aan.

Volgens de kwantumtheorie bestaat er veel meer dan dat: nl. een
onvermijdelijke band tussen de waarnemer en het waargenomene waardoor
de scherpe scheiding tussen subject en object verdwijnt. Wetenschappers
zijn niet langer observatoren van de werkelijkheid, ze participeren erin.47

De kwantumfysica heeft ontdekt dat partikels die van een
gemeenschappelijke bron komen, zoals 2 fotonen van licht die van
hetzelfde atoom afkomstig zijn, een onderlinge verbondenheid behouden
waardoor wat met het ene partikel gebeurt onmiddellijk tot uiting komt in
het andere. Dit heet ‘non-lokaliteit’ of ‘non-separabiliteit’ of ‘verstrengeling’.
Hoever reikt dit principe ? Sommige fysici vermoeden dat alles in het
universum onderling is verbonden door non-lokaliteit.

Morfische velden verbinden eveneens delen van een systeem die schijnbaar
gescheiden zijn. Morfische velden kunnen volgens Sheldrake dan ook
perfect dieren verbinden met het voorwerp van hun aandacht en d.m.v.
deze waarnemingsvelden kunnen dieren dat waarnaar ze kijken,
beïnvloeden, in casu hun eigen soortgenoten en cliënten.
Dit kan de effectiviteit in paardentherapie verklaren: paarden die in
verbinding treden met mensen via de mechanismen van een morfisch veld.
Onze intenties, verlangens en angsten worden niet enkel via ons gedrag en
woorden geuit, maar ook via onze non-verbale lichaamstaal48.
Paarden, zoals andere huisdieren (honden en katten) kunnen dit oppikken
en erop reageren zoals ze onderling op elkaar reageren in hun eigen

43 Sheldrake, idem, p. 142.
44 De methode van Blake doet denken aan ‘het paardenfluisteren’ van Monty Roberts,Talking with Horses: A
Study of Communication Between Man and Horse., 1996. Zie ook het reeds vermelde Natural Horsemanship op
pag 12, voetnoot 22.
45 Sheldrake, idem, p. 185
46 Sheldrake, idem, p. 167.
47 John Barrow, 1988, p. 361.
48 Communicatie-experten poneren zelfs dat +- 80% - 93% van onze boodschap wordt overgedragen via
mimiek, lichaamstaal en stemgeluid. Het verbale gedeelte zou maar voor maximum het resterende 20% -7%
invloed hebben.



25

morfische veld.
Dieren en mensen kunnen elkaar op deze wijze beïnvloeden, zelfs op
afstand. De helende, therapeutische werking is dan slechts een wetmatig
gevolg van de kenmerken van morfische velden en resonantie.

3.2.5. Besluit:
inspiratie en
integratie

- Door het lezen van zijn boeken, en hem te horen tijdens een seminarie in
2010, kwam de ‘inspiratie’ om zijn invalshoek te gebruiken en te integreren
in deze thesis: de zoektocht naar wetenschappelijke fundering van
paardentherapie en –coaching.

- De wetenschappelijke studie over telepathie door dieren en communicatie
tussen mens en dier staat nog in de kinderschoenen. Er is nog veel
weerstand tegen, omdat het niet echt past in het klassieke
wetenschappelijke paradigma van onze zintuiglijke waarnemingen en
algemeen aanvaarde kennis hierover.

- Toch is er reeds zoveel materiaal verzameld door o.a. Sheldrake, dat men
niet kan ontkennen dat emotionele banden en velden dieren onderling,
mensen onderling en dieren met mensen verbinden, en dit wanneer ze bij
elkaar of wanneer ze ver van elkaar verwijderd zijn.
Meer nog, een telepathische verbinding is volgens Sheldrake normaal
volgens de natuurwetten en niet ‘paranormaal’ zoals dit nu algemeen wordt
beschouwd. Hij baseert zich hiervoor op het principe van ‘non-lokaliteit’ in
de kwantumfysica. Het gaat ook perfect samen met de andere zintuiglijke
vormen van communicatie: visueel via gebaren en oogbewegingen, auditief
via geluiden, olfactief via geuren…en het wordt niet uitgezet als de andere
zintuigen werken. De telepathische verbinding is in potentie altijd aanwezig.

- De mogelijke effectieve kracht van paardentherapie en –coaching wordt
door de concepten en experimenten van Sheldrake ondersteund en
wetenschappelijk gefundeerd via zijn onderzoek naar morfische velden,
resonantie en telepathische communicatie.
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4. CONCLUSIE

- Paardentherapie en –coaching is de laatste jaren een booming business.
Het gevaar van wildgroei loert dan om de hoek.
Het begint al met de talrijke benamingen die de sector hanteert. De
onduidelijkheid met al dan niet het gebruik van de termen ‘coaching’ en ‘therapie’,
kan de cliënt parten spelen in zijn zoektocht naar effectieve en efficiënte
hulpverlening.

- De aanbieders - meestal grote paardenliefhebbers -zijn natuurlijk believers van de
mogelijkheden, inzetbaarheid van en duurzame resultaten gerealiseerd door
paarden in een begeleidingsproces. Maar het aanbod is soms niet meer dan
goedbedoelde ‘wellness met dieren’. En kan zelfs schade berokkenen aan de
dieren.
De centrale probleemstelling, vraag in deze thesis was dan ook: hoe professioneel
is dit aanbod ? Verdient de paardentherapie en -coaching een plaats in een
Integratieve psychotherapeutische begeleiding ?

- Eerst werd een globaal overzicht gegeven van de talrijke benamingen en het
huidige aanbod in Vlaanderen: dit laatste behelst grosso modo drie groepen:
o de zelfstandige coach, therapeut met een zeer gevarieerde achtergrond die

paardentherapie en -coaching erbij neemt of het tracht in een andere
stroming in te passen, zoals de Systemische en Transactionele richting.

o Enkele overkoepelende internationale netwerken die een eigen
methodologie hebben ontwikkeld, een kwaliteitssysteem nastreven en een
mentoringssysteem hebben opgericht.

o Enkele plaatselijke Vlaamse netwerken met al dan niet expliciet geuite
wens om het aanbod en opleiding verder te professionaliseren, o.a. door
het stimuleren van kennis en wetenschappelijk onderzoek als basis voor
opleidingen te gebruiken. De nood aan uniformiteit en transparantie is hier
nog steeds aanwezig.

-  Vervolgens werd evidence-based onderzoek als uitgangspunt genomen om te
achterhalen of de paardentherapie wetenschappelijk al onderzocht werd en welke
de resultaten hiervan zijn. Op de eerste vraag werd het een ‘JA’, op de tweede
vraag moet er genuanceerder worden geantwoord: ja, er is evidence-based
materiaal met als voorzichtige conclusie dat paarden een significant positief effect
hebben gegenereerd bij sommige onderzoeksgroepen in vergelijking met de
controlegroepen. Toch plaatste men er onmiddellijk voorbehoud bij met de
volgende aandachtspunten:
o dubbel blind onderzoek is erg moeilijk om niet te zeggen onmogelijk met

paarden.
o De onderzoeksgroepen waren meestal kleiner dan 50 personen, dus te

klein om valabele resultaten te poneren.
o Er is geen kennis of deze effecten blijvend zijn.
o De resultaten waren soms wisselend t.o.v. leeftijd, sexe en problematiek.

De redenen van deze heterogene effecten zijn nog niet in diepte
onderzocht.

o De onderzoeken zijn zeker cultureel bepaald, cf. het groter aandeel van
onderzoeken in Angelsaksische landen USA en U.K.

- Toch is er al voldoende positief materiaal om de achterdocht gegroeid vanuit de
praktijk naar de onderzoekers als ongegrond te beschouwen. Deze kloof belet ook
de doorstroming van recente wetenschappelijke bevindingen naar de veldwerkers.
Dat is erg jammer want ze kunnen de gehanteerde overtuigingen, de filosofische
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redeneringen, het soms wat wollig taalgebruik en last but not least de aanpak
bijsturen om het concept te verduidelijken aan cliënten.

- Evidence-based onderzoekers erkennen echter dat de methode zijn beperkingen
heeft, en vandaar dat er als volgende stap in deze thesis getracht werd om een
kruisbestuiving uit andere wetenschappen te integreren. Bestaan er
wetenschappelijke inzichten en onderzoek die paardentherapie en -coaching
validiteit kunnen geven zodat het als een volwaardig (deel van) therapie kan
opgenomen worden in een Integratief psychotherapeutisch begeleidingsproces ?

- Rupert Sheldrake, een chemicus, fysicus, celbioloog is de man die innoverende en
inspirerende antwoorden heeft kunnen aanreiken:
o hij heeft de laatste veertig jaren internationale faam verworven met zijn

wetenschappelijke experimenten, onderzoek en hypothesevorming over de
bijzondere vaardigheden en gedrag van dieren zowel onderling als naar
mensen toe.

o Hij baseert zich op de inzichten van de kwantumfysica en heeft de
concepten van morfische velden en morfische resonantie geïntroduceerd.
Deze velden zijn volgens hem intelligent, levend en hebben een collectief
geheugen waar alle species van dezelfde soort kunnen aftappen wat
betreft ervaringen, gedragingen enz…

o Hij schuwt de controverse niet, zo verklaart hij de tot op heden moeilijke
begrippen as telepathische communicatie tussen dieren onderling en
tussen mens en dier. Hij weerlegt ook grondig met de nodige
experimenten de klassieke interpretatie dat dieren zich zouden baseren op
magnetisme van de aarde om zich te oriënteren enz… voor hem zijn het de
morfische velden die de missing link vormen in een sluitende
wetenschappelijke verklaring.

o Hij onderzocht ook de emotionele, mentale en fysieke band tussen mensen
en huisdieren en gedomesticeerde dieren zoals paarden. Hij kwam tot de
conclusie dat dieren via deze relaties in de morfische velden mensen
kunnen beïnvloeden en daarom ook therapeutisch effect kunnen
genereren. Ditzelfde mechanisme geldt trouwens ook tussen de paarden
onderling die een kudde vormden.

- De conclusie van deze thesis is dan ook dat paardentherapie en -coaching vanuit
wetenschappelijk oogpunt voldoende ondersteund wordt om een plaats in de
Integratieve psychotherapeutische begeleiding in te nemen.
Meer nog, als katalysator in het begeleidingsproces, kan de Integratieve therapeut
via de insteek van de directe lichamelijke ervaring met de paarden creatief,
diepgaand, efficiënt en effectief oplossingsgericht werken ter ondersteuning van
o.a. het fundamenteel zelfvertrouwen (FZV), angsten, PTSS, psychosomatische
stress, depressie, eetstoornissen, verslavingen, ASS,  enz…
Via het paard kan er tegelijkertijd op verschillende niveaus worden gewerkt aan
een bewustwordingsproces.
Als voorwaarden wordt wel gesteld dat het professioneel gehalte via verder
doorgedreven onderzoek, erkende opleidingen, grotere transparantie en
kwaliteitscriteria moet bewaakt worden, inclusief het in acht nemen van de
gepaste deontologie en ethiek voor mens en dier.
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5. BIJLAGEN
___________________________________________

BIJLAGE 5.1 Alfabetische opsomming met websites van paardentherapeuten en coaches

- Verzamelsite: http://therapie-op-een-
paardenrug.skynetblogs.be/archive/2006/07/26/psychotherapie-met-paarden.html

www.AATBelgium.org
www.balanceboost.eu
www.eagala.org
www.eponaquest.com
www.equiboost.com
www.equicoaching.com
www.equicoaching.org
www.equi-librium.be
www.equisense.be
www.equitherapie.be
www.equitherapie.org

www.hogi.be
www.horsesandheartsongs.com
www.horsemansparadise.be
www.inner-circle.be
www.kheiron.be
www.lerenmetdieren.be
www.mensenpaardkempen.be
www.paardenlevenkunst.nl
www.spirithorses.be
www.therapiemetdieren.be
www.tworoads.be

BIJLAGE 5.2.   Voorbeeld van een initiatief door een Nederlandse organisatie:
Opendeurdag oktober 2012. Hier is de doelgroep autisme, er worden honden, paarden,
roofvogels ingezet in kader van AAT.
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