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Voorwoord 

Voor u ligt de scriptie ‘Equine Assisted Therapy & burn-out: professionalisering in een pioniersveld’. 
Het onderzoek voor de scriptie naar Equine Assisted Therapy & burn-out is uitgevoerd in de provincie 
Limburg en Brabant. Deze scriptie is geschreven in het kader van ons afstuderen aan de Bachelor 
opleiding Social Work aan Hogeschool Zuyd te Sittard, in opdracht van Carla Rutgers van Paard en 
Levenskunst. Van september 2015 tot mei 2016 zijn wij bezig geweest met het onderzoek en het 
schrijven van de scriptie.  

 
Onze opdrachtgever heeft ons vrij gelaten in de formulering van de onderzoeksvraag. Het was 
ingewikkeld om deze vraag te formuleren, maar wij hebben er veel van geleerd en het was voor ons 
een uitdaging. Tijdens deze werkzaamheden heeft onze opdrachtgever Carla Rutgers ons verder 
geholpen zodra het onderzoek stagneerde. Vanuit school heeft Maja Rocak ons hierin ondersteund.  

 
Hierbij willen wij graag onze begeleiders bedanken voor de fijne begeleiding en ondersteuning. Ook 
willen wij graag alle respondenten1 bedanken die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Zonder hun 
medewerking hadden wij dit onderzoek niet kunnen voltooien. 

 
Tevens willen wij Ton Jansen, Ellie Coumans, Anne-Monica Wolters en Veerle van de Hove bedanken 
voor het lezen van ons document en het geven van de opbouwende feedback. Ook willen wij Michelle 
Herben van drukkerij BPR bedanken dat wij ons document op zeer korte termijn konden aanleveren. 
Tevens willen wij elkaar bedanken voor de goede samenwerking, steun en motivatie tijdens het 
onderzoek en het schrijfproces. 
 
Veel leesplezier gewenst. 
 

 
Judith Coumans & Talitha Geerards 

 
Walem, 9 mei 2016  
  

                                        
1 Waaronder Zuidewindcoaching voor het informatieve interview. 
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Abstract (samenvatting) 

Burn-out treft dertien procent van alle werknemers in Nederland. Dit heeft een aanzienlijk effect op de 
maatschappij. Therapeuten die Equine Assisted Therapy aanbieden, spelen hierop in door hun 
aanbod aan te passen aan mensen met een burn-out.  Equine Assisted Therapy is nog geen erkend 
werkveld. Dat wil zeggen dat er nog geen regels en kwaliteitseisen zijn vastgesteld voor het beroep. 
 
Het is onduidelijk wat professioneel werken inhoudt met mensen met een burn-out  binnen Equine 
Assisted Therapy. Door een gebrek aan kaders vanuit een beroepsgroep werkt iedere aanbieder 
anders. Ook hecht iedereen waarde aan andere aspecten van professionaliteit. Er  bestaat een grote 
behoefte aan professionalisering ten aanzien van burn-out in het werkveld. Daarom is het doel van dit 
onderzoek, zicht te krijgen op de manier waarop Equine Assisted Therapeuten professionaliteit ten 
opzichte van burn-out definiëren en vormgeven. Vanuit deze doelstelling is  de volgende 
onderzoeksvraag opgesteld: Wat verstaan professionals (met een gedegen achtergrondopleiding 
zoals Social Work of Psychologie) uit Limburg en Brabant, binnen het werkveld van Equine Assisted 
Therapy, onder professioneel werken ten aanzien van mensen met een burn-out? De 
onderzoeksvraag is onderverdeeld in enkele deelvragen. Deze deelvragen zijn gericht op welke 
methoden worden ingezet, hoe het handelen wordt verantwoord, wat de therapeuten verstaan onder 
professionaliteit ten aanzien van burn-out en waar zij behoefte aan hebben om het beroep verder te 
ontwikkelen. 
 
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, is er gebruik gemaakt van een kwalitatief 
onderzoek met een explorerend karakter. Aangezien het onderzoek is gericht op de mening en 
ervaring van de therapeuten. De gegevens zijn verzameld door middel van interviews en een 
literatuurstudie. De respondenten die betrokken zijn bij de interviews, zijn geselecteerd door middel 
van vooraf opgestelde criteria. 
 
Volgens de theorie is professionaliteit te verdelen in twee aspecten. De professionaliteit van een 
beroepsgroep (in dit geval Equine Assisted Therapy) en de individuele professionaliteit (van de 
therapeut). Een professional mag zich professional noemen, wanneer zijn of haar beroep een 
professie is.  Dit wil niet zeggen, dat de professional dan ook professioneel werkt. Individuele 
professionaliteit heeft te maken met de manier waarop de professional zijn/haar werkzaamheden 
vormgeeft. De professional moet de kwaliteitseisen, gestelde kaders en doelen van de beroepsgroep 
waarmaken, zodat de zorgvrager (in dit geval de cliënt met een burn-out) de juiste zorg krijgt. Daarbij 
is het van belang om algemene kennis en vaardigheden te bezitten. 
 
Uit de interviews blijkt dat professionaliteit binnen Equine Assisted Therapy ten aanzien van mensen 
met een burn-out voor elke professional (therapeut) een andere betekenis heeft. Professionaliteit is 
volgens professionals, die Equine Assisted Therapy aanbieden, gericht op het maken van bewuste 
keuzes ten aanzien van de cliënt met burn-out. Daarbij is het van belang dat men als professional 
geen etiket op de cliënt met een burn-out plakt. Aangezien burn-out in de ogen van de geïnterviewde 
professionals géén ziekte is, maar een symptoom voor achterliggende problemen. Ook is het van 
belang dat de professional die Equine Assisted Therapy aanbiedt voor mensen met een burn-out, een 
gedegen achtergrondopleiding (minimaal HBO) heeft binnen de hulpverlening. 
 
Uit de interviews blijkt dat er behoefte is aan professionalisering van Equine Assisted Therapy ten 
aanzien van burn-out. Daarbij ligt de nadruk op wetenschappelijk onderzoek, gericht op het effect en 
het proces van Equine Assisted Therapy. Ook zijn er professionals die aangeven dat zij Equine 
Assisted Therapy niet als een werkveld zien maar als een methode. Een methode die wordt ingezet 
binnen hun eigen professie in de reguliere hulpverlening. 
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Daaruit kunnen de onderzoekers concluderen dat men volgens de geïnterviewde professionals, 
professioneel werkt wanneer men werkt vanuit de kaders van een gedegen (minimaal HBO) 
achtergrondopleiding in de hulpverlening. Professionaliteit heeft te maken met het maken van bewuste 
keuzes ten aanzien van de cliënt met een burn-out. Daarbij is het van belang dat er geen etiket op de 
cliënt met een burn-out wordt geplakt omdat burn-out een symptoom is en geen ziekte.  
Daarnaast wordt er geconcludeerd dat een grote behoefte is aan onderzoek om het werkveld 
wetenschappelijk te onderbouwen. Het is voor de professionals niet altijd duidelijk of Equine Assisted 
Therapy een werkveld is of een methode.  
 
Op basis hiervan wordt aanbevolen om een onderzoek te starten naar de terminologie van Equine 
Assisted Therapy, waarin wordt gekeken of het een methode is of een vak. Er wordt aangeraden dit 
onderzoek eerst te laten plaatsvinden voor dat er een wetenschappelijk onderzoek wordt opgezet.  
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1.Inleiding 

Equine Assisted Therapy: iedereen heeft er wel eens van gehoord. Helaas weten veel mensen nog 
niet precies wat het is, maar het wordt wel steeds bekender. Dit brengt de behoefte met zich mee om 
dit vak te professionaliseren, zodat het zich kan profileren in het werkveld van de hulpverlening.  
Dit onderzoek is gericht op de professionalisering van het werkveld Equine Assisted Therapy. Er wordt 
gezocht naar de mening en ervaring van de professionals (de therapeuten) die binnen Equine 
Assisted Therapy werken met mensen met een burn-out. Deze meningen en ervaringen zijn gericht op 
de vraag wat professionaliteit is binnen het werkveld. 

1.1 Aanleiding 
Voor dit onderzoek zijn drie aanleidingen geïdentificeerd. Deze aanleidingen hebben alle drie een 
verband met elkaar. Om dit document overzichtelijk te houden worden, de maatschappelijke, 
wetenschappelijke en Social Work-aanleiding elk separaat behandeld. 
 
Maatschappelijke aanleiding 
De maatschappij baseert zich op verschillende elementen. Een van de belangrijkste onderdelen van 
de maatschappij zijn de werknemers. Alle werkende mensen dragen een belangrijk deel bij aan onze 
maatschappij, ongeacht of het hier gerefereerde werk nu vrijwilligerswerk is, of een betaalde baan in 
welke sector dan ook. 
Gezonde mensen zijn de kern van onze samenleving (Ten Dam, 2013). Gezonde mensen zijn niet 
alleen belangrijk voor zichzelf, maar zijn ook één van de belangrijkste elementen voor een gezonde 
samenleving en gezonde economie. Gezonde werknemers leveren betere prestaties, maken minder 
fouten, verzuimen minder, en maken minder aanspraak op uitkeringen (hetgeen goed is voor de 
beperkingen van de overheidsuitgaven) (Ten Dam, 2013). 
 
Burn-out treft dertien procent van alle werknemers in Nederland (Kartsen, 2012). Als dertien procent 
van alle werknemers, die een belangrijke bijdrage aan de maatschappij leveren, getroffen worden 
door een burn-out, dan heeft dit een aanzienlijk effect op onze maatschappij. In februari 2016 telt de 
beroepsbevolking in Nederland 8.294.000 werknemers (CBS, 2016). Dertien procent van 8.294.000 is 
1.078.220. Dit betekent dat 1.078.220 werknemers in Nederland kampen met een burn-out. Burn-out 
beperkt iemand niet alleen in de werksituatie, maar ook in het dagelijkse leven. 
 
Burn-out treft ook met grote regelmaat werknemers uit de zorg- en welzijnssector. Mede door de 
huidige bezuinigingen wordt de werkdruk voor een medewerker in de zorg-, en welzijnssector steeds 
groter. De medewerker in de zorg- en welzijnssector krijgt meer taken, minder beschikbare middelen, 
en beperktere tijd om de taken uit te voeren. Na een lange periode van onbalans tussen de de 
beschikbare middelen en beschikbare tijd enerzijds en de hoeveeheid werk (uit te voeren taken) 
anderzijds, wordt het vaak te veel voor medewerkers uit de zorg-, en welzijnssector met als gevolg 
een burn-out (Kartsen, 2012). 
Misschien mag men stellen dat deze besproken dertien procent, dertien procent te veel is, omdat 
volgens de Ethische stroming iedereen het recht op een gezond en menswaardig leven heeft. 
(Geerlings, 2002).  
 
Wetenschappelijke aanleiding 
Het aanbod van Equine Assisted Therapy (EAT) heeft zich deels gericht op de burn-out problematiek 
onder de werknemers in Nederland. EAT is in Nederland echter nog geen erkend werkveld. Dat 
betekent dat het nog geen gereglementeerd beroep is (Stichting NVO, n.d.). Er zijn nog geen regels 
en kwaliteitseisen ten aanzien van het beroep. Door een tekort aan wetenschappelijk onderzoek naar 
de effecten van EAT, is EAT nog niet wetenschappelijk onderbouwd (Maenhout, 2015). Daardoor is 
EAT een onbeschermd beroep. Iedereen die er behoefte aan heeft kan EAT aanbieden. Ook mensen 
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die geen relevante achtergrondopleiding hebben gevolgd (zoals Psychiatrie, Social Work, of 
Orthopedagogiek), kunnen zichzelf Equine Assisted Therapist noemen (Maenhout, 2015). 
 
De organisatie Animal Assisted Interventions voor Zorg, Onderzoek en Onderwijs (AAIZOO) (2011) 
erkent dit probleem en geeft aan dat dit een gevolg is van een gebrek aan kwaliteitscontrole. Enders-
Slegers geeft aan dat dit verder resulteert in een gebrek aan eenduidige protocollen, werkwijzen en 
kwaliteitseisen (Geerling, 2011). Enders-Slegers sluit zich aan bij de stelling van de stichting AAIZOO 
dat de oorzaak ligt bij een gebrek aan kwaliteitscontrole (Geerling, 2011). 
Door deze gebreken is EAT een grijs gebied waarover weinig bekend is (Geerling, 2011). Daardoor is 
het voor cliënten met een burn-out en hun eventuele verwijzers lastig om gebruik te maken van de 
hulpverlening met paarden2. Het werkveld van EAT is simpelweg nog niet ver genoeg ontwikkeld 
(Maenhout, 2015). 
Rutgers heeft bij een deel van de EAT aanbieders een enquête afgenomen. De respons op de 
enquête bedroeg tien procent. Dit zijn circa 80 respondenten. Tweederde van de respondenten wil 
onderzoek naar EAT (Rutgers, 2015). De voornaamste redenen hiervoor zijn het creëren van 
draagvlak en professionalisering van het werkveld. 
Daarnaast is er behoefte naar procesonderzoeken, voorbeelden van best-practices en het vergelijken 
van methoden en werkwijzen (Rutgers, 2015). In dit voorliggend onderzoek wordt op deze behoefte 
ingegaan. Er wordt gekeken naar wat de therapeuten verstaan onder professionaliteit, om erachter te 
komen waar de behoefte ligt op het gebied van professionalisering binnen EAT. 
Deze interventie zou een effectieve therapie kunnen zijn voor mensen met een burn-out. In andere 
landen zoals Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland is er al meer bekend over het inzetten van EAT bij 
burn-out. Oostenrijkse en Duitse onderzoekers beweren dat de therapie bij burn-out een halve keer 
sneller effect toont dan reguliere hulpverlening (Kläsche, 2011). 
 
Social Work relevantie & persoonlijke motivatie 
Burn-out is een vervelende aandoening die eigenlijk vaak voorkomt. Iedereen kan risico lopen op een 
burn-out. Equine Assisted Therapy is een interventie die momenteel nog wordt onderschat. Dit komt 
mede door te weinig onderzoek, waardoor de professionalisering in het werkveld mist. EAT wordt 
regelmatig (succesvol) ingezet om burn-out te ‘genezen’, maar iedereen doet het op een andere 
manier. Het is van belang dat EAT professionaliseert ten opzichte van het werken met mensen met 
een burn-out. Dit is de reden voor dit onderzoek.Talitha en Judith, zijn van mening dat het begin van 
professionalisering binnen het werkveld EAT ten aanzien van burn-out, begint bij het overzichtelijk 
maken van de terminologie professionalisering en de inhoud ervan. Om dit overzichtelijk te krijgen, is 
het van belang om bij het begin te beginnen. Dit begin ligt bij de professionals die EAT aanbieden voor 
mensen met een burn-out. 

In EAT zit een mogelijk toekomstbeeld voor de Social Worker. Misschien niet direct EAT zelf, maar in 
het algemeen zijn alle interventies met dieren een mogelijkheid voor de Social Worker (en in het 
bijzonder de Sociaal Pedagoog). Hier liggen toekomstmogelijkheden voor de Social Worker omdat 
EAT innovatief is. Als de ‘beweringen’ juist zijn en kunnen worden aangetoond door onderzoek, kan 
het zelfs een goede interventie zijn. Het vak Social Work moet te allen tijde meegaan met de laatste 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

Het beroepsbeeld van de Sociale Pedagogische Hulpverlening (SPH) is gericht op het bieden van 
hulp- en dienstverlening binnen de primaire woon- en leefsituatie van de cliënt (Hens & Geomini, 
1996). De Sociaal Pedagoog (SP’er) richt zich op mensen van alle leeftijden, die door verschillende 
factoren en omstandigheden aangewezen zijn op professionele ondersteuning, om in het dagelijkse 
leven te kunnen functioneren (De Bree, 2009). Het functioneren in het dagelijks leven heeft betrekking 
op de acht leefgebieden. Onder de acht leefgebieden valt ook het leefgebied ‘werk’. Aangezien burn-

                                        
2 Equine Assisted Therapy wordt soms in dit document hulpverlening met paarden genoemd. 
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out een werk-gerelateerde problematiek is, valt deze onder het leefgebied ‘werk’. De SP’er werkt op 
deze vlakken met de cliënt. 

De competenties binnen het werkveld SPH zijn verdeeld in clusters. Alle clusters hebben een bepaald 
thema. Het eerste cluster is hulpverlenen aan cliënten. In dit cluster staan competenties over 
methodisch hulpverlenen en programma’s om de hulpverlening te ontwikkelen (Vele takken een stam, 
2008). Deze competenties zijn van belang bij het inzetten van EAT bij burn-out, daar wordt ook op een 
methodische wijze gewerkt aan de hand van een vooropgesteld handelingsplan. Het tweede cluster 
gaat over het werken vanuit een hulpverleningsorganisatie en professioneel samenwerken. 
Competenties die hier centraal staan zijn: het leiding kunnen geven aan collega’s, het signaleren van 
kwetsbare groepen en maatschappelijke problemen. Burn-out is een maatschappelijk probleem en het 
herstel kan eventueel worden ondersteund door EAT. Dit is een van de zaken die de SP’er moet 
kunnen signaleren. 

Het derde cluster is het werken aan professionalisering en kritisch reflecteren. Competenties die bij dit 
cluster horen zijn het kritisch kunnen reflecteren op het eigen beroepshandelen. Deze competentie is 
voor EAT heel belangrijk, aangezien de therapeuten vaak alleen werken en ze dus heel kritisch naar 
hun eigen handelen moeten kijken om een goed resultaat te boeken bij de cliënt met burn-out. Verder 
staan hier competenties centraal om deel te nemen aan de professionalisering en ontwikkeling van 
het beroep. Ook de eigen deskundigheid en het in ontwikkeling blijven als professional zijn belangrijke 
competenties (Vele takken een stam, 2008).  

De SP’er werkt vanuit vier taakgebieden. Deze taakgebieden geven invulling aan de manier waarop 
de hulpverlening wordt vormgegeven. De manier waarop de hulpverlening wordt vormgegeven is per 
professional verschillend.  

Het eerste taakgebied is oriëntatie. In dit taakgebied bepaalt de hulpverlener de hulpvraag van de 
cliënt en het cliëntsysteem. De sociaal pedagoog oriënteert zich op de beginsituatie van de cliënt en 
diens systeem. De sociaal pedagoog vormt vervolgens, na het in kaart brengen van deze situatie, 
samen met de cliënt een probleemstelling (Hens & Geomini, 1996). In het geval van dit onderzoek zou 
de SP’er samen met de cliënt kijken, waardoor de burn-out is ontstaan. De analysemethoden die een 
sociaal pedagoog gebruikt, komen vanuit verschillende stromingen. Zo gebruiken ze invloeden van de 
cognitief-gedragsmatige, de muzisch-agogische, systeemtheoretische en normatief-ethische kant. Er 
wordt ook altijd gekeken naar de context van omgeving en cliënt (van Bree, 2009).  

Het tweede taakgebied staat in het teken van analyse en diagnose. De sociaal pedagoog gebruikt zijn 
theoretische en praktische kennis om een strategie te maken, de zorg te plannen, begeleiding te 
bieden en behandeling te starten. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de cliënt en diens systeem. 
Tevens kijkt de sociaal pedagoog naar de draagkracht en draaglast van de cliënt (van Bree, 2009). De 
draagkracht en draaglast zijn in het geval van burn-out een belangrijk kernonderdelen. Aangezien 
iemand met een burn-out vaak te lang over zijn/haar eigen grens is heengegaan. 

In het derde taakgebied wordt de zorg uitgevoerd. Tijdens dit uitvoeren wordt er steeds opnieuw 
overlegd met de cliënt en kunnen doelen en uitvoeringen van de zorg worden aangepast.  
Het vierde en laatste taakgebied gaat over de evaluatie. Tijdens de evaluatie kijkt de sociaal 
pedagoog terug op zijn eigen handelen en naar het effect van de geboden interventies. Het 
handelingsplan kan worden bijgesteld en er kan eventueel een nazorg traject gestart worden (van 
Bree, 2009). Werken aan professionalisering is een belangrijke competentie voor een sociaal 
pedagoog. Het bijbehorende taakgebied zal daarom nog kort worden toegelicht. 

Een sociaal pedagoog zal altijd zijn bestaande kennis, methoden en ervaring inzetten bij een nieuwe 
casus. Met creativiteit verbindt een sociaal pedagoog deze eerder verworven kennis en ervaring aan 
de casus. Ook zal de professional ernaar streven om vernieuwingen aan te brengen in deze reeks 
methoden, ervaringen en kennis. De sociaal pedagoog zal deze vernieuwingen systematisch 
verantwoorden om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en vernieuwing van zijn beroep 
(van Bree, 2009).  
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Samengevat kan worden gesteld dat het voor de SP’er van belang is om zijn/haar werkveld te blijven 
ontwikkelen. Dit is een van de kern-competenties van een SPér. Daarom is dit onderzoek relevant. 

1.2 De opdrachtgever 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Carla Rutgers van Paard en Levenskunst. Carla Rutgers 
is professioneel begeleider voor mensen die de kwaliteit van hun leven willen verbeteren. Ze is 
psycholoog, coach en mediator. Haar werkwijze is vooral gericht op positieve psychologie en de 
biologische werking van het menselijk lichaam. Wanneer de biologie en psychologie elkaar raken 
tijdens het begeleiden van mensen met een paard, wordt dit biofeedback genoemd 
(Paardenlevenskunst, 2015) Biofeedback wordt omschreven in het boek van Ulrieke Thiel (2012) over 
Equitherapie. Biofeedback is gericht op het zich bewust worden van de lichaamsfuncties en deze te 
leren beheersen. De methode maakt gebruik van hulpmiddelen die lichaamssignalen kan versterken 
en zo, zichtbare of hoorbare, informatie geeft over bepaalde lichaamsactiviteiten (hartslag, bloeddruk, 
spierspanning, hersengolven etc.) (Schwartz & Andrasik, 2003). 

Rutgers geeft aan dat zij het EAT-werkveld als een pioniersveld ziet, waarin potentie zit maar waarin 
iedereen nog heel divers werkt en zoekende is naar dé manier van werken. Zij mist de eenduidigheid 
in werkwijzen en de protocollen. Rutgers zou het EAT-werkveld graag wetenschappelijk aangetoond 
en onderbouwd willen zien, zodat EAT een beschermd en erkend beroep wordt. Carla Rutgers is zelf 
een groter onderzoek gestart waarin therapiesessies met paarden worden vastgelegd met een camera 
en een meting van de hartritmevariatie (HRV) van de therapeut, de cliënt en het paard. Door vele 
sessies te verzamelen (data) en in een later stadium deze data te laten analyseren hoopt zij 
interessante verbanden te kunnen leggen en bij te kunnen dragen aan de theorievorming en het 
evidence based maken van de hulpverlening met paarden. Ter ondersteuning van dit grote onderzoek 
vroeg zij om een onderzoek naar de professionalisering (en de waarde die werkzame professionals 
hier aan geven) binnen het werkveld van EAT. 

Naast het opzetten van onderzoeken beheert Carla Rutgers ook de website Paard en Levenskunst. 
Deze website fungeert als database voor alle wetenschappelijke kennis en theorie over het inzetten 
van paarden in de hulpverlening. De website biedt een overzicht van methoden, opleidingen, boeken 
en wetenschappelijke onderzoeken. Haar doel is om de database steeds verder uit te breiden met 
onderzoeken naar hulpverlening met paarden om deze informatie tenslotte te kunnen aanreiken als 
onderbouwing voor een beschermd en erkend beroep. 

Carla Rutgers’ doel is om de professionaliteit van het werkveld te bevorderen.  

1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 presenteert de aanleiding van het probleem. Verder worden hier de Social Work-
relevantie, persoonlijke motivatie van de onderzoekers toegelicht en de opdrachtgever wordt 
voorgesteld. 
In hoofdstuk 2 wordt er een domeinverkenning gegeven op micro-, meso- en macro-niveau. EAT is 
een redelijk onbekend werkgebied en daarom wordt er gestart bij het meso-niveau. Vervolgens wordt 
er ingegaan op het micro-niveau (burn-out) en als laatste komt het macro-niveau aan bod.  
Hoofdstuk 3 richt zich op wat onderzoek inhoudt en wat de probleemstelling van dit onderzoek is.  
In hoofdstuk 4 wordt de relevante literatuur besproken. De literatuur die wordt besproken geeft een 
verdieping van de onderwerpen burn-out, professionaliteit en methoden.  
In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten per onderwerp besproken; vervolgens worden de 
onderzoeksresultaten naast de literatuurstudie gelegd in de discussie van hoofdstuk 6. 
In het hoofdstuk van de discussie wordt gekeken naar overeenkomsten of verschillen tussen de 
interviews en de literatuurstudie. In dit hoofdstuk wordt per deelvraag gekeken. Hoofdstuk 7 is de 
conclusie van het onderzoek. Hierin wordt de hoofdvraag besproken en beantwoord. In hoofdstuk 8 
worden aanbevelingen gegeven op basis van de eerder verworven conclusies.  
In hoofdstuk 9 kijkt men naar het onderzoek en de samenwerking.  
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2.Orientatie & Domeinverkenning 

In de domeinverkenning wordt er georiënteerd op de drie bekende niveaus; micro-, meso-, en macro-
niveau. Het zou vanzelf sprekend zijn om te beginnen met micro en oplopend te eindigen bij macro. 
Equine Assited Therapy is echter een onbekend werkgebied. Doordat er weinig mensen kennis van 
hebben is er in dit onderzoeksrapport voor gekozen om op mesoniveau de domeinverkenning te 
starten. Op mesoniveau wordt er gekeken naar wat EAT is en waarom er met paarden wordt gewerkt 
in de hulpverlening. Vervolgens wordt er op microniveau nader gekeken naar burn-out en het 
bijbehorende reguliere hulpverleningstraject. 

2.1 Domeinverkenning op mesoniveau 
‘Equus’ is Latijn voor paard (Geerling, 2011). Equine Assisted Therapy is vrij vertaald: paard 
ondersteunde therapie. Er worden veel verschillende namen en definities aan gegeven, omdat er 
geen eenduidige afspraken over zijn gemaakt (gevolg van té weinig onderzoek, geen erkend beroep) 
(Geerling, 2011). 
 
Thiel gebruikt in haar boek Equitherapie, ontwikkelen, bevorderen, ondersteunen en genezen (2012) 
en op haar website van Equitherapie-SHP (Equitherapie-stichting Helpen met Paarden) de definitie: 
  
“Bij het therapeutische paardrijden – Equine Assisted therapy - gaat het erom het paardrijden, het 
contact en bewegen met het paard doelmatig te gebruiken, om zo therapeutische effecten te bereiken. 
Dit op lichamelijk maar ook op psychisch vlak. Equitherapie houdt in, dat het paard met zijn specifieke 
sociale leer- en bewegingsmogelijkheden meewerkt als "co-therapeut” om mensen (kinderen en 
volwassenen) met psychische en/of lichamelijke problemen systematisch te helpen of ze in hun 
ontwikkeling te bevorderen.” 
 
Petra Nelstein definieert EAT in haar boek Paard als leermeester (2009) als: 
 
“Equine Assisted Therapy is therapeutisch en/of orthopedagogisch werken vanuit een brede basis met 
het paard als therapeutisch leermeester. Het doel is afhankelijk van de hulpvraag en kan zich richten 
op problemen van fysieke, psychische, (ortho)pedagogische en/of psycho-sociale aard.”  
 
In Nederland is Thiel momenteel het meest invloedrijk in de Equine Assisted Therapy. Zij heeft een 
erkende (Post HBO) opleiding ontwikkeld voor Equine Assisted Therapist. Ze stelt kwaliteitseisen aan 
de therapeuten in de vorm van toelatingseisen voor de opleiding. Deze opleiding wordt aangeboden 
aan de HippoCampus (Stichting Helpen met Paarden, n.d.). Daarnaast heeft ze met de Stichting 
Helpen met Paarden het erkende kwaliteitskeurmerk Equitherapeut SHP-E(NL) voor therapeuten 
opgericht. 
 
In dit document wordt er vanuit gegaan dat Equine Assted Therapy alle vormen van therapie met 
paarden inhoudt, zowel op de grond als op het paard, ter bevordering van een ontwikkelingsproces 
ten opzichte van de hulpvraag van de cliënt. Deze definitie is een combinatie van Nelstein en Thiel 
omdat EAT breder is dan alleen op de rug van het paard werken en is gericht op de hulpvraag van de 
cliënt. 
 
Equine Assisted Therapy is een therapie die gericht is op het ontwikkelen, bevorderen, ondersteunen 
en genezen van mensen door middel van het paard (Thiel, 2012). EAT is een van de onderdelen van 
Equine Assisted Interventions (EAI). Dat zijn alle interventies met paarden in de hupverlening. EAI 
bestaat uit drie onderdelen (Thiel, 2012). Deze onderdelen zijn; Equine Assisted Activities (EAA), 
Equine Assisted Learning/coaching (EAL/C) en Equine Assisted Therapy (EAT) (Thiel, 2012). 
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EAT onderscheidt zich duidelijk van EAA. Bij EAT worden er in tegenstelling tot EAA doelen gesteld 
en methoden ingezet (Thiel, 2012). Er wordt doelgericht en systematisch gewerkt (Geerling, 2011). 
Het onderscheid met Equine Assisted Coaching is kleiner. Hierbij wordt ook doelgericht gewerkt, maar 
op een ander niveau dan bij EAT. Deze terminologie is in de praktijk niet duidelijk. Dit blijkt uit de 
selecte steekproef van dit onderzoek. De mensen die een therapeutische achtergrond hebben en de 
opleiding aan de Hippocampus hebben gevolgd, noemen hun hulpverlening coaching. 
 
De therapie 
Het paard kan als een middel gezien worden om aan bepaalde doelen te werken, maar wordt ook 
vaak als co-therapeut omschreven (Coffey, 2014). De doelen waaraan gewerkt wordt kunnen 
verschillend zijn, afhankelijk van de doelgroep en de vorm van therapie. Er zijn drie 
soorten Equitherapie:  

x Hippotherapie,  
x Spiegeltherapie,  
x Observeren van kuddes (Coffey, 2014). 
  

Overeenkomstige kenmerken zijn het planmatig en doelgericht werken. Bij Hippotherapie wordt 
voornamelijk óp het paard gewerkt aan motorische vaardigheden. Er wordt dan bijvoorbeeld gewerkt 
aan coördinatie, balans en controle over ledematen (Thiel, 2012 & Coffey, 2014).  
 
Bij spiegeltherapie wordt meer op gedragsniveau gewerkt naast het paard. Het paard fungeert als 
spiegel voor de cliënt (en de hulpverlener). Het paard spiegelt dan de emoties van de cliënt (Geerling, 
2011, Thiel, 2012 & Coffey, 2014). 
 
Bij het observeren van kuddes kan aan sociale vaardigheden worden gewerkt. Men zit dan met een 
cliënt in de weide en observeert de kudde (Coffey, 2014). De kudde kan als metafoor worden ingezet 
voor het dagelijkse leven. Dit is een prachtige metafoor die ook bij mensen te herkennen is: de leider 
die het tempo aangeeft en de leider die de richting aangeeft (Kohanov, 2014). Daarnaast zegt het iets 
over de manier van leiding geven. De leider die erkenning en respect heeft van de groep of de leider 
die gezag afdwingt. Een paard zal op beide leiders anders reageren en dit koppelt de therapeut terug 
naar de cliënt (Kohanov, 2014). 
 
Waarom werken met paarden? 
Paarden zijn geen hulpverleners of therapeuten (Thiel, 2012). Paarden zijn ook geen wondermiddelen 
(Feiwus, 2011). Een paard is gewoon een paard volgens Thiel (2012) en Feiwus (2011). Beiden 
geven in hun boek aan dat het paard tijdens de therapie niks anders doet dan ‘paard zijn’. Maar 
waarom moeten paarden dan worden ingezet in therapie? 

Volgens Carla Rutgers van Paard en Levenskunst kunnen mensen door middel van EAT meer inzicht 
krijgen in gedrag, gedachten en gevoelens. Dit wordt zelfperceptie genoemd. Door meer inzicht te 
krijgen in gedrag, gedachten en gevoelens wordt het leven vaak aangenamer en minder stressvol. De 
vermindering van stress is een waardevol onderdeel voor mensen met een burn-out. De aanwezigheid 
van een paard zorgt er bij veel mensen voor dat hun stressniveau vermindert (Paard en Levenskunst, 
n.d.). Het cortisolniveau neemt af en het oxytocineniveau neemt toe. Mensen die minder stress 
hebben, kunnen helderder nadenken over hun problemen en mogelijke oplossingsmogelijkheden 
(Algoe & Way, 2014). 
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Paarden reageren ook op het gedrag van andere paarden of mensen. Ze geven directe feedback op 
wat zij zien en voelen (ze reageren altijd in het hier en nu). Ze helpen daarbij om de zelfperceptie van 
mensen te ontwikkelen (Paard en Levenskunst, n.d.). Paarden werken van nature volgens de 
cognitieve leertheorie (zoals de klassieke of operante conditionering van Pavlov en Skinner) waar 
enkele ‘natural horsemanship’ trainers, Pat Parelli (2003), Monty Roberts (2006) en Emiel Voest 
(2005), ook gebruik van maken tijdens de training van een paard. De cognitieve leertheorieën werken 
met verschillende bekrachtigingen van gedrag van dieren met een bewustzijn (dus ook de mens) 
(Rigter, 2012). Dit is ook herkenbaar bij paarden: 
  

x Positieve-positieve bekrachtiging: er wordt iets goeds gedaan/gegeven, 
x Negatieve-positieve bekrachtiging: er wordt iets vervelends weggehaald/gestopt, 
x Positieve-negatieve bekrachtiging: iets prettigs wegnemen 
x Negatieve-negatieve bekrachtiging: straf zoals in de paarden wereld een trap of hap naar een 

lager paard in de kudde (Rigter, 2012). 
 

Paarden reageren volgens Paard en Levenskunst (n.d.) en Thiel (2012) op deze manier ook ten 
aanzien van mensen. Paarden reageren vooral op de emotionele staat van de mens die in hun buurt 
is. Bij emoties als boosheid en bij het onderdrukken van emoties zullen zij veelal weglopen of in het 
geheel niets meer doen (bevriezen). 
 
Bij emoties als verdriet doen zij vaak een toenadering (Thiel, 2012). De therapeut kan aan de cliënt 
vragen wat het gedrag van het paard met hem/haar doet. Vervolgens kan de therapeut uitleggen dat 
het gedrag van het paard vaak lijkt op het gedrag van collega’s op het werk. Mensen voelen vaak ook 
de emotionele staat van een collega aan (onbewust) en reageren daar op (InnerNed, 2016). 
 
Daarnaast is de driedimensionale beweging een zeer intensieve ervaring voor mensen (Thiel, 2012). 
In alle drie de basisgangen van een paard (stap, draf en galop) heeft de beweging van het paard een 
hele specifieke werking op lichaam, geest en ziel van de ruiter volgens Thiel (2012). Daarvoor is het 
wel een voorwaarde dat het paard ontspannen, rechtgericht en met een swingende en bewegende rug 
loopt. Wanneer het paard conditioneel in staat is om aan deze voorwaarden te voldoen tijdens het 
lopen, ontstaat er een driedimensionale bewegingskarakteristiek die zowel stimulerend als 
ontspannend is (Thiel, 2012). 
 
Het werken met paarden is zo fijn omdat de uitdrukkingen en emoties van een paard overeenkomen 
met die van mensen (Geerling, 2011 & Thiel, 2012). Dit zorgt ervoor dat wij mensen deze goed 
kunnen herkennen bij het paard en vervolgens gemakkelijk kunnen begrijpen. Het paard leeft in het 
hier en nu en gedraagt zich passend naar de situatie vanuit zijn instinct (Rashid, 2013). Binnen de 
Sociaal Pedagogische Hulpverlening wordt er vaak gewerkt met de methode “oplossingsgericht 
werken” (De Bree, 2009). Een methode die gericht is op de toekomst en op de situatie nu. Deze 
methode kijkt niet te ver terug in het verleden maar kijkt naar wat er nu aan de hand is en wat nu 
opgelost kan worden (Cauffman, 2007). Een paard kan hierbij helpen wanneer het wordt ingezet als 
interventie. Het is voor mensen met een burn-out niet relevant om in het verleden te blijven hangen. 
Ze moeten kijken naar wat in de toekomst van belang is om dit te voorkomen (Bakker & Bannink, 
2008).  
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2.2 Domeinverkenning op microniveau 
Op microniveau wordt er (zoals al kort beschreven in de inleiding van dit hoofdstuk) gekeken naar 
burn-out: wat is dit? Verder wordt er gekeken naar de beroepscompetenties van Social Work en in het 
bijzonder naar Sociale Pedagogiek.  
 
Burn-out 
Een burn-out  is een lichamelijke en psychische reactie op chronische emotionele en interpersoonlijke 
stress door bijvoorbeeld werk (Fink, 2000). Het betreft ongeveer 13 procent van de werknemers 
(Kartsen, 2012). Onder het begrip burn-out wordt door Fink (2000) en Kartsen (2012) verstaan: 
emotionele uitputting, ongewone vermoeidheid, een cynische of afstandelijke werkhouding en het 
gevoel minder competent te zijn. In dit onderzoek wordt dit begrip ook gehanteerd. 
  
Bij de DSM V valt een burn-out onder de aandoening overspanning (DSM V, 2000). In de DSM 5 komt 
de aandoening overspanning en burn-out niet meer voor (American Psychiatric Association, 2013). 
Wel is er een diagnose die er op lijkt: dit is een aanpassingsstoornis. Een burn-out valt hierdoor ook 
onder de aanpassingsstoornissen en behandelingen worden vanaf januari 2012 niet meer vergoed 
door de ziektekostenverzekering (GGZ groep, 2016). In dit document wordt er nog gesproken van een 
burn-out omdat het in de volksmond zo wordt genoemd, echter men moet er rekening mee houden dat 
het een aanpassingsstoornis betreft. 
  
Een aantal symptomen zijn vroege waarschuwingssignalen van een burn-out zoals: 

x Slecht slapen,Lusteloosheid. 
x Agitatie: een gevoel van opgejaagd en gespannen zijn. 
x Dwangmatig controle houden. 
x Stemmingswisselingen.  
x Passief zijn. 
x Vermoeidheid en concentratieproblemen. 
x Toename van lichamelijke klachten. 
x Verslavingsgedrag (Kartsen, 2012). 

  
Veel klachten van een burn-out komen overeen met die van een depressie (Fink, 2000). Daarom zijn 
deze twee vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden. Het verschil is dat een burn-out het gevolg is 
van langdurige overbelasting, terwijl een depressie ook zonder overbelasting kan ontstaan. Daarnaast 
speelt aanleg een grotere rol bij een depressie dan bij een burn-out (Fonds Psychische Gezondheid, 
2015). Kenmerken die een burn-out duidelijk onderscheiden van een depressie zijn:  

 
x  Overspanning met opvallende gevoelens van uitputting. 
x Vastgelopen zijn in het werk (het is bijna altijd werk gerelateerd). 
x   Sociaal disfunctioneren (ziekteverzuim bijvoorbeeld). 
x Klachten houden langdurig aan. 
x Het is geen psychiatrische stoornis (Van der Klink & Terluin, 2005). 

 
Diagnose burn-out 
In de geneeskunde zijn er twee takken die gericht zijn op burn-out, namelijk die van 
arbeidsgeneeskunde (occupational health) en de individuele gezondheidszorg met BIG (Wet op 
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en BIG nummer. In 1953 is in Nederland de 
arbeidsgeneeskunde een aparte tak geworden (Stichting Burn-out, 2015).  
De individuele gezondheidszorg gebruikt de DSM als richtlijn. Zoals eerder beschreven staat, wordt de 
aandoening burn-out niet in deze DSM beschreven. Sommige artsen en psychologen stellen een 
andere diagnose dan burn-out om de behandeling vergoed te krijgen. In Nederland worden alleen 
aandoeningen die in de DSM staan vergoed door de zorgverzekeraars. Tot 2012 zei men dat een 
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burn-out overeenkwam met een aanpassingsstoornis (Kartsen, 2011). De zorgverzekeraars hebben in 
2012 de aanpassingsstoornis niet meer declarabel gemaakt om fraude te voorkomen (Stichting Burn-
out, 2015). 
 
In 1884 heeft Otto von Bismarck de arbeidsgeneeskunde ontdekt. Hij ontdekte dat sommige ziektes 
alleen voorkwamen in een arbeidscontext. In Nederland valt de arbeidsgeneeskunde onder de kosten 
van de werkgever (Stichting Burn-out, 2015). 
 
De diagnose van een burn-out kan worden vastgesteld door een diagnostisch gesprek, 4DKL 
test, Ubos test (MBI) of de SCL 90 test. Deze laatstgenoemde richt zich op alle klachten naast de 
burn-out (Bastiaanssen, Et. Al, 2011). De Lesa-richtlijn voor burn-out en overspannenheid is voor alle 
bedrijfsartsen opgesteld. In deze richtlijnen wordt vooral gebruik gemaakt van de Ubos-
test (Bastiaanssen, Et. Al, 2011). Hiernaast wordt ook gebruik gemaakt van de vierdimensionale 
klachtenlijst (4DKL) voor een geldige diagnose (Terluin, 2015). De enige internationaal veel geteste, 
en goed bevonden, psychologische burn-out test is de Maslach Burn-out Inventory ook wel MBI.  
 
Er zijn drie fases tijdens de hulpverlening voor burn-out:  

x De crisisfase: in deze fase is er veel ontreddering en last van spanningsklachten. 
x De probleem- en oplossingsfase: de cliënt analyseert de problematiek en gaat stap 

voor stap vooruit. 
x De toepassingsfase: de cliënt participeert weer in zijn sociale omgeving (Terluin, 

2015). 
  
Behandeling burn-out 
Stress in de werksituatie is een belangrijke factor bij een burn-out (Fink, 2000), maar is vaak eerder de 
aanleiding dan de oorzaak van de ziekte. De oorzaak dient te worden gezocht in de levenshouding 
van de persoon (Leijten et al., 2012) die gedurende te lange tijd eenzijdig is gericht op een activiteit, 
op controleren, op regelen en denken ten koste van passiviteit, loslaten en ontspannen voelen. De 
genezing van een burn-out ligt dan ook vaak in het aanleren van een levenshouding, waarin 
passiviteit, loslaten en ontspannen evenveel aandacht krijgen (Leijten et al., 2012). 
  
Een behandeling voor burn-out is cognitieve gedragstherapie. Dit is een vorm van psychotherapie. Bij 
deze therapie onderzoekt iemand samen met een therapeut wat zijn denkgewoonten zijn. Het doel 
van deze therapie is het aanleren van helpende denkpatronen. Als mensen hun manier van denken 
veranderen, dan verandert ook hoe zij zich voelen (Fonds psychische gezondheid, 2015). 

Een burn-out is niet te genezen met medicatie, maar medicatie kan worden gebruikt als 
ondersteuning. Een slaapstoornis komt vaak voor bij mensen met een burn-out; daarom worden er 
vaak slaap- en kalmeringstabletten voorgeschreven, ook wel benzodiazepinen genoemd (Verschuren, 
2010). Deze medicatie mag in de meeste gevallen niet langer worden gebruikt dan twee weken. In de 
praktijk constateert men dat cliënten vaak te lang doorgaan met de medicijnen. Dit kan op langere 
duur een verslavend effect hebben en kan meer problemen opleveren dan oplossen (Verschuren, 
2010). 

In de tabel hieronder worden de meest voorgeschreven medicatie opgesomd met merknaam en 
werkzame stof.  

 
Slaapmiddelen Kalmeringsmiddelen 

Merknaam Stofnaam  Merknaam Stofnaam 
Normison Temazepam Temesta Lorazepam 
Mogadon Nitrazepam Valium Diazepam 
Dalmadorm Flurazepam Seresta Oxazepam 
 Tabel 1: Medicatie bij burn-out (alles weten over burn-out, 2015) 
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Als de burn-out gepaard gaat met angstaanvallen wordt er soms een antidepressivum 
voorgeschreven. Deze medicatie herstelt het chemisch evenwicht in de hersenen, waardoor mensen 
minder somber worden (Alles weten over een burn-out, 2015). Een antidepressivum geneest echter 
niet. Ook zitten er verschillende bijwerkingen aan vast, zoals het remmen van het libido, emotieloos 
worden en misselijkheid (Depressievereniging, 2015). Door steeds meer psychiaters in Nederland 
wordt een antidepressivum dan ook ingezet als laatste redmiddel (Mindtuning, 2015). 
 

Burnout & Equine Assisted Therapy 
Zoals eerder benoemd, hebben mensen met een burn-out behoefte aan momenten van ontspanning. 
Zij zijn op zoek naar het kunnen loslaten van stress, werk, willen een keer passief kunnen zijn en 
kunnen ontspannen (Fink, 2000). Op de vorige bladzijde was te lezen dat er gebruik wordt gemaakt 
van medicatie. EAT kan echter helpen zonder medicatie. 

 
Een paard vraagt niet alleen ontspanning, maar kan deze ook overbrengen. In aanwezigheid van een 
paard, bij een rustgevende activiteit (zoals poetsen van het paard), komt oxytocine vrij: het rustgevend 
en herstellend hormoon (Greiffenhagen & Buck-Werner, 2007). Wanneer een evenwichtig paard (een 
paard dat zich niet van slag laat brengen door een onrustig persoon) de cliënt op zijn rug draagt 
tijdens het lopen, zullen de spieren van de cliënt zich ontspannen door de bewegingen van het paard 
(Thiel, 2012). De ritmische beweging van het paard zorgt voor ontspanning en rust bij cliënten. 
 
Het paard maakt een driedimensionale beweging die kan worden vergeleken met wiegen. In sommige 
gevallen kan dit worden gecombineerd met mediteren op het paard. Dit houdt in dat de cliënt zich 
focust op zijn/haar eigen ademhaling waardoor hij/zij zijn gedachten tot rust kan brengen en op die 
manier kan ontspannen. Dit vergt echter oefening. De therapeut kan de cliënt leren zichzelf te 
ontspannen in momenten van stress. Een Sociaal Pedagoog zet daarvoor ademhalingsoefeningen of 
Mindfullness in. Het zou een kans voor de Sociaal Pedagoog kunnen zijn om deze methodieken te 
combineren. 
 
EAT kan ook worden ingezet voor het leren inzien en aangeven van grenzen, iets dat mensen met 
een burn-out lastig vinden. Vaak stellen ze voor zichzelf geen grenzen en raken overwerkt waardoor 
ze telkens op een te hoog stressniveau functioneren (Leijten et al, 2012).  
 
In Duitsland is EAT al veel verder ontwikkeld. Daar wordt EAT al ingezet bij burn-out en wordt er 
beweerd dat de behandeling effectief is. M. Kläschen van Centro Hipico – Reittherapeutisches Institut 
und PRE Zucht (2011) geeft op de website aan, dat ze met Hippotherapie (in het Duits heet dat 
Reittherapie) mensen genezen van hun Burn-out.  
 
Pferdehof in Stockerau geeft aan in het programma Nö Heute op Youtube (van 16 januari 2011) dat 
EAT (Therapie mit Pferden) een van de succesvolste methoden is tegen burn-out in Oostenrijk, 
doordat de dieren waarmee ze werken de emoties, gevoelens en grenzen van de mensen goed 
kunnen aanvoelen en weerspiegelen. Een van de oefeningen is bijvoorbeeld het leiden van een 
paard. In het programma (Nö Heute, van 16 januari 2011) geeft Psychotherapeut Robert Koch aan, 
dat het paard laat zien dat de persoon iets goed doet, het benadrukt de kwaliteiten zonder iemand af 
te branden. Nö Heute benadrukt in het programma dat de genezing van burn-out volgens Oostenrijkse 
onderzoekers dubbel zo snel gaat door middel van EAT dan met behulp van reguliere hulpverlening 
(Nö Heute, 2011).  
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 2.3 Domeinverkenning op macroniveau
In deze paragraaf wordt kort georiënteerd op macroniveau. Er wordt gekeken naar de huidige situatie 
in Nederland rond EAT en de wet- en regelgeving. 
 
Huidige situatie in Nederland 
Momenteel zijn er in Nederland nog geen kwaliteitseisen voor EAT. Er is dus geen duidelijkheid en er 
zijn geen overeenkomsten in werkwijze. Enders-Slegers benadrukt dat het ontbreekt aan duidelijke 
omschrijvingen over de inhoud van de preventie. Ook is er onduidelijkheid over de uitvoerders en de 
doelgroepen die er gebruik van maken (Geerling, 2011). Doordat er een gebrek is aan een eenduidige 
terminologie, protocollen en kwaliteitseisen, is een goede ontwikkeling van het werkveld haast 
onmogelijk. Dit vormt een belemmerende factor bij het aanvragen van vergoeding voor de interventie. 
Volgens Ender- Slegers geldt dit zowel voor de cliënten, verwijzers als de verzekeraars (Geerling, 
2011). Thiel is de enige die momenteel opleidingseisen stelt aan EAT aanbieders binnen de opleiding 
Equitherapie. 
 
Financiering 
De financiering van de zorg in Nederland is aan verandering onderhevig, waardoor er veel 
onduidelijkheid ontstaat over vergoedingen voor zorg. Dit geldt voor alle Animal Assisted Interventions 
(AAI), die voorheen nog uit het persoonsgebonden budget (PGB) mochten worden betaald.. 
Aangezien EAT onder AAI valt, wordt deze therapie nu alleen nog vergoed als ze onderdeel is van 
een therapie of behandeling, waarbij niet wordt vermeld dat er een dier wordt ingezet. Als gevolg 
hiervan kan er ten aanzien van het inzetten van dieren geen kwaliteit, welzijn en veiligheid worden 
gewaarborgd (AAIZOO, 2013). 
 
Wet en regelgeving 
In de paragraaf hierboven is beschreven dat er geen specifieke kwaliteitseisen zijn voor EAT. 
Daardoor zal deze paragraaf zijn gericht op de wet en regelgeving voor ZZP’ers. Hier is voor gekozen, 
omdat de meeste therapeuten zelfstandig werken en dus ZZP’er zijn. Ook wordt hier verder ingegaan 
op het omgevingsrecht, Wet aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. Deze wetten zijn van 
belang, omdat er met levende dieren wordt gewerkt.  
 
Elke ZZP’er moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Hier worden de bedrijfsnaam en 
de rechtsvorm gekozen door de ondernemer. De rechtsvorm bepaalt de aansprakelijkheid van de 
ondernemer zelf. Vaak werken therapeuten als eenmanszaak. Dit heeft als gevolg dat de ondernemer 
persoonlijk aansprakelijk is voor alle eventuele schulden (Rijksoverheid, 2016).  
 
De Kwaliteitswet is per 1 juli 2015 vervangen door de Wet Klachten en Geschillen zorg. Deze wet is er 
niet alleen voor zorginstellingen, maar geldt ook voor ZZP’ers in de zorg. In deze nog vrij nieuwe wet 
kan een ZZP’er zorg verlenen via een zorginstelling zonder bij deze instelling in dienst te zijn. De 
ZZP’er blijft ook zelf verantwoordelijk voor de zorg die hij verleent (Rijksoverheid, 2016). Dit zou een 
mogelijkheid kunnen zijn voor therapeuten die EAT aanbieden.  
 
Als een therapeut aan huis de paardentherapie wil aanbieden moet hij voldoen aan het 
omgevingsrecht. De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht biedt als voordeel dat volgens deze 
wet voor een project dat uit meerdere activiteiten bestaat, maar één vergunning hoeft te worden 
aangevraagd (Rijksoverheid, 2016). De meeste paardentherapeuten werken op kleine schaal en 
houden daarom hobbymatig paarden. De vraag dan is vooral of de bewoners van de aangrenzende 
woningen geen hinder ondervinden. Vooral voor mestopslag, stallen, buitenrijbaan en verlichting moet 
voldoende afstand worden bewaard. Ook vergunningen voor schuilstallen vallen onder deze wet 
(Levende Have, 2015). 
 
  



 

Equine Assisted Therapy & burn-out: professionalisering in een pioniersveld 
                         Bachelor afstudeeronderzoek Social Work 2015-2016 12 
 

Doordat EAT aanbieders werken met dieren komt de wet schade door Dieren en Aansprakelijkheid 
aan de orde. Volgens deze wet is de bezitter c.q. eigenaar van het dier aansprakelijk voor de 
aangerichte schade. Het feit dat iemand houder of bezitter is van het dier zorgt ervoor dat deze 
persoon per definitie aansprakelijkheid draagt. Voor de aansprakelijkheid zijn de eigen energie en het 
onberekenbare karakter van het dier bepalend. Stel een paard bijt iemand in de arm, dan is het paard 
en dus de eigenaar aansprakelijk. Hitst iemand het paard echter op en het paard trapt die persoon, 
dan is het paard niet aansprakelijk, maar de persoon die het paard heeft opgehitst (Levende Haven, 
2015). 

Ook als iemand op andermans paard rijdt, blijf de eigenaar aansprakelijk als er iets gebeurt. Die kan in 
een dergelijk geval een verminderde schuld van 50% worden bedongen maar dan is van belang of de 
schade is aangericht door het handelen van de ruiter. Veel maneges zijn om deze reden in het bezit 
van een aansprakelijkheidsverzekering (Levende have, 2015). 
 
Elke sociale ondernemer heeft een beroepsaansprakelijkheid verzekering nodig. Wanneer de klachten 
van een cliënt verergeren of wanneer er een ongeluk gebeurt kan de therapeut (in dit geval) 
aansprakelijk worden gesteld (Levende have, 2015). 
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3. Het onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar wat het onderzoek precies inhoudt, welke vraag men wil 
beantwoorden met het onderzoek en op welke manier. Er wordt eerst gekeken naar de 
probleemstelling en diens betrokkenen. Vervolgens wordt er gekeken naar het doel van het 
onderzoek, de onderzoeksvraag en de daaruit voortvloeiende deelvragen en de methodologie. De 
methodologie gaat verder in op de vormgeving van het onderzoek en de validiteit en betrouwbaarheid 
ervan. 

3.1 Probleemstelling 
De probleemstelling is het startpunt van dit onderzoek. De probleemstelling heeft betrekking op 
meerdere partijen. Er zijn verschillende partijen direct en indirect betrokken bij deze probleemstelling. 
Het probleem heeft namelijk niet alleen gevolgen voor de EAT-aanbieders, maar ook voor andere 
partijen zoals hieronder vermeld. 
 
Tot op heden is het onduidelijk wat professioneel werken met mensen met een burn-out binnen 
Equine Assisted Therapy inhoudt. Door het gebrek aan eenduidige protocollen, werkwijzen en 
kwaliteitseisen werkt iedereen op een andere manier met deze cliënten. Ook hecht iedereen waarde 
aan andere aspecten van professionaliteit. Er bestaat een grote behoefte aan professionalisering ten 
aanzien van burn-out in het werkveld. Vandaar dat het van belang is om zicht te krijgen op de manier 
waarop de professionals binnen EAT professionaliteit definiëren en vormgeven, en te kijken waar de 
behoefte ligt om dit werkveld verder te ontwikkelen ten aanzien van professionaliteit bij het werken met 
mensen met een burn-out. 
 
Betrokkenen 
Indirect betrokken zijn zorgnemers met een burn-out die gebruik willen maken van EAT ter genezing 
of verbetering van hun problematiek. Ze zijn indirect betrokken bij deze probleemstelling omdat ze niet 
weten bij wie ze voor professionele hulp met paarden terecht kunnen. 
 

x De professional die wél een vooropleiding heeft gevolgd en probeert binnen het werkgebied 
van EAT te functioneren. Deze wordt hierin belemmerd doordat EAT geen erkend werkveld is. 

x Er zijn EAT-aanbieders, die zich therapeut noemen, maar geen juiste vooropleiding hebben 
genoten. Zij zorgen voor nog meer verwarring voor de zorgnemers, zorgverzekeraars en 
gemeenten. Tevens maakt deze groep het voor professionals met een gedegen 
achtergrondopleiding moeilijker om dit beroep te verantwoorden. 

x De gemeente krijgt aanvragen voor EAT door zorgnemers maar kan hier nog niets mee doen. 
De gemeente ziet EAT niet altijd als een mogelijke interventie bij burn-out om zorgnemers 
naar te verwijzen. 

x De zorgverzekering, vergoedt EAT niet omdat de effecten niet wetenschappelijk zijn 
onderzocht. Enkele EAT-aanbieders lossen dit probleem op door niet te vermelden dat hun 
geboden dienst EAT is. De onderneming wordt onder een andere professie of naam 
verantwoord. 

 

Samengevat kan men zeggen dat alle partijen behoefte hebben aan professionalisering van het 
werkveld EAT ten aanzien van burn-out.  
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3.2 Doelstelling 
Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de manier waarop Equine Assisted Therapeuten 
professionaliteit in hun werk definiëren en uitvoeren ten aanzien van cliënten met een burn-out. 
Hierdoor wordt er antwoord gegeven op de vraag wat EAT-professionals verstaan onder professioneel 
werken/handelen ten aanzien van mensen met burn-out. Aan de hand van deze resultaten kan er 
worden gekeken voor overeenkomsten in opvatting en werkwijze of verschillen, en hoe groot deze 
zijn. De resultaten kunnen als basis dienen voor het opstellen van eventuele protocollen en 
kwaliteitseisen in de toekomst om zo meer duidelijkheid binnen dit werkveld te creëren. 

3.3 Onderzoeksvraag 
Vanuit de doelstelling is er een centrale vraag geformuleerd voor dit onderzoek. Dit is de 
onderzoeksvraag:  
 
“Wat verstaan professionals (met een gedegen achtergrondopleiding zoals Social Work of 
Psychologie) uit Limburg en Brabant, binnen het werkveld van Equine Assisted Interventions, onder 
professioneel werken ten aanzien van mensen met een burn-out?” 
  
Het onderzoek is beperkt tot de provincies Limburg en Brabant omdat heel Nederland niet haalbaar 
was binnen het tijdsbestek van het onderzoek. Aangezien de opdrachtgever van het onderzoek in 
Brabant is gevestigd, en om een breder beeld te krijgen dan van de aanbieders in de provincie 
Limburg alleen, is ervoor gekozen de aanbieders in de provincie Brabant deels bij het onderzoek te 
betrekken. Op deze manier is het mogelijk om een overzicht te creëren van de meningen en 
ervaringen van Limburgse en Brabantse therapeuten.  

4.4 Deelvragen 
Uit de onderzoeksvraag zijn enkele deelvragen voortgekomen, die als rode draad dienen tijdens het 
onderzoek. Deze vragen zijn in een operationaliseringsschema uitgewerkt (zie bijlage 1: 
operationaliseringsschema) voordat de interviewvragen werden opgesteld. Op deze manier is zeker 
gesteld dat de interviewvragen daadwerkelijk tot een antwoord leiden op de deelvragen. De 
deelvragen dienen de hoofdvraag (onderzoeksvraag) te beantwoorden. Hier wordt nog verder op 
ingegaan tijdens de onderdelen ‘interviews’ en ‘literatuuronderzoek’.  
 

x Welke methoden zetten de therapeuten in? (interviews) 
Deze deelvraag is opgesteld omdat vanuit Social Work professioneel werken samenhangt met 
methodisch werken.  

x Hoe verantwoorden de therapeuten hun werk ten opzichte van de cliënt? (interviews) 
Deze deelvraag is opgesteld, omdat een professional zijn professioneel handelen moet 
kunnen verantwoorden tegenover zichzelf en tegenover de cliënt. De meeste therapeuten 
werken zelfstandig en hebben daarom geen vaste richtlijnen om zich te verantwoorden.  

x Welke aspecten van professioneel werken vindt de therapeut belangrijk? (interviews) 
Deze deelvraag is opgesteld, omdat er wordt gezocht naar de ervaring en mening van de 
professionals in het werkveld.  

x Waaraan heeft de professional behoefte om te professionaliseren bij het werken met EAT en 
burn-out? (interviews) 
Deze deelvraag is opgesteld, omdat het steeds verder professionaliseren van het werkveld de 
kwaliteit en dus de professionaliteit vergroot.  

x Hoe wordt er met burn-out in de reguliere hulpverlening gewerkt? (literatuurstudie) 
Deze deelvraag is opgesteld om professioneel werken ten opzichte van burn-out te 
onderzoeken. Ook wordt er gekeken of er een vergelijking is tussen de reguliere hulpverlening 
en EAT.  

x Wat is professioneel werken? (literatuurstudie) 
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Deze deelvraag is opgesteld omdat er eerst onderzocht moet worden wat professioneel 
werken inhoudt volgens de theorie. Vervolgens kunnen de literatuur en de antwoorden van de 
professionals worden gecombineerd.  

 
Vanuit deze deelvragen is er een plan van aanpak ten aanzien van het onderzoek opgesteld. Dit wordt 
in de volgende paragraaf omschreven. 
 

3.5 Methodologie 
In deze paragraaf staat omschreven hoe het onderzoek is vormgegeven en uitgevoerd. De 
onderzoeksmethodologie bestaat uit de volgende onderdelen: het onderzoeksontwerp, uitleg over de 
onderzoekspopulatie, de validiteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek, de manier waarop data 
verzameld en geanalyseerd zijn. Ten slotte wordt er kort gekeken naar de manier van rapporteren. 
 
Onderzoeksontwerp 
Het karakter van dit onderzoek is een verkennend onderzoek. Het wordt ook wel explorerend 
onderzoek genoemd (Baarda et. al, 2013). Zo’n onderzoek wordt vaak ingezet wanneer er weinig 
informatie over een onderwerp beschikbaar is of wanneer er nog weinig kennis over is (Swanborn, 
2004). Men heeft namelijk geen zicht op de werkwijzen van EAI aanbieders bij burn-out. Om hiervan 
een duidelijk beeld te krijgen, worden de meningen en ideeën van professionals verkend.  
Swanborn (2004) maakt in zijn tekst een onderscheid tussen kwalitatief onderzoek en explorerend 
onderzoek. Hij ziet deze als twee losstaande onderzoeken terwijl Baarda et. Al (2013) in het basisboek 
kwalitatief onderzoek aangeeft dat een kwalitatief onderzoek wél het karakter van een explorerend 
onderzoek kan hebben. In dit onderzoek is ervoor gekozen een kwalitatief onderzoek uit te voeren dat 
een explorerend karakter heeft, aangezien het gericht is op het verkennen van de ‘casus’ met daarbij 
de nadruk op de mening en ervaring van de respondenten. 

Validiteit en betrouwbaarheid 
In deze paragraaf wordt ingezoomd op de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. Er wordt 
gelegitimeerd hoe de validiteit en betrouwbaarheid zijn gewaarborgd tijdens het uitvoeren en schrijven 
van het onderzoek. Er wordt gekeken naar de anonimiteit van de respondenten en de keuzes die ten 
aanzien van het onderzoek zijn gemaakt.  

 
Validiteit 
Ten behoeve van de validiteit van het onderzoek is er gebruik gemaakt van twee verschillende 
onderzoeksmethoden. Ten eerste is er een literatuuronderzoek op alle domeinen uitgevoerd, ter 
oriëntatie van context van het probleem en van het onderzoek. Vervolgens zijn er interviews 
gehouden die zijn afgeleid van de deelvragen (bijlage 1: operationaliseringsschema). Daarna is er een 
aanvullend literatuuronderzoek gedaan om de antwoorden uit de interviews te ondersteunen. 
Aangezien het gaat om een beperkte onderzoekspopulatie, is er op gelet dat er minimaal zes 
respondenten worden geïnterviewd. Minimaal zes respondenten zijn nodig voor een valide kwalitatief 
onderzoek (Verhoeven, 2010 & Baarda, Et. Al, 2013). 
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In dit voorliggend onderzoek is er gebruik gemaakt van een theoretical sampling. De respondenten 
zijn heel bewust geselecteerd omdat ze hun beroep van Equine Assisted Therapist kunnen 
vertegenwoordigen met een gedegen achtergrondopleiding. Respondenten die een bepaald 
perspectief vertegenwoordigen, kunnen helpen de onderzoeksvragen te beantwoorden. Daarvoor is 
wel een goede verantwoording van de selectie van respondenten nodig (Baarda, et. Al, 2013). Deze 
verantwoording staat in paragraaf 2.5 bij de onderzoekspopulatie. 

De interviews zijn gestructureerd uitgevoerd en opgenomen om er op deze manier zeker van te zijn 
dat álle benodigde informatie goed wordt opgeslagen en er niets over het hoofd wordt gezien.  
Daarnaast zijn interpretaties tijdens interviews en literatuuronderzoek zo veel mogelijk achterwege 
gelaten. Alles wordt zo objectief mogelijk beschreven. Pas bij de discussie zijn de onderbouwde 
interpretaties bijgevoegd. 
 
Daarnaast is er gebruik gemaakt van een zogenoemde Audit Trail. Dit is een onderzoeksdocument dat 
bestaat uit een logboek waarin er genoteerd wordt hoeveel tijd waaraan is besteed en waarom 
(Baarda, Et. Al, 2013). Op deze manier kan men volgen wanneer welke stappen zijn ondernomen (zie 
bijlage 6: Logboek Audit Trail).  
 
Door de anonimiteit te waarborgen is de kans groter om sociaal wenselijke antwoorden vanuit de 
respondenten te voorkomen. Dit zorgt voor een grotere validiteit van het onderzoek. Wanneer 
respondenten sociaal wenselijke antwoorden geven die niet de werkelijkheid blijken te zijn, is de 
informatie wel betrouwbaar maar niet valide (Baarda, Et. Al, 2013). Om deze anonimiteit te 
waarborgen is ervoor gekozen geen namen te benoemen van therapeuten en diens ondernemingen, 
van de samenwerkende instellingen of van de dieren. Daarnaast worden de respondenten 
genummerd maar niet in de volgorde waarin de interviews hebben plaatsgevonden. Ze worden 
genummerd op de volgorde waarop de interviews zijn uitgewerkt. Om zo te vermijden dat er 
herkenning kan zijn. 
 
Betrouwbaarheid 
Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te waarborgen is er gekozen voor een transparante 
aanpak. Door middel van het toevoegen van data aan de bijlage, kan men alle methodische stappen 
volgen en controleren. Het moet mogelijk zijn om deze te controleren en volgen (Baarda, Et. Al, 2013). 
Dit bepaalt namelijk in grote mate de betrouwbaarheid van het onderzoek (Verhoeven, 2010). De 
interviews worden opgenomen en vervolgens door beide onderzoekers individueel uitgewerkt. Deze 
worden dan naast elkaar gelegd en vergeleken. Op deze manier worden alle interviews dubbel, 
onafhankelijk van elkaar beoordeeld. Een voorbeeldinterview is opgenomen in bijlage 2 en een 
voorbeeld van een boomstructuur staat in bijlage 3. 
 
Data verzamelingsmethoden 
Zoals eerder vermeld is er gebruik gemaakt van twee data-verzamelingsmethoden. Deze worden in 
deze paragraaf nader uitgelegd.  

Interviews  
De respondenten zijn gekozen op basis van de criteria die in paragraaf 4.5.2 zijn gesteld. Er is gebruik 
gemaakt van een selecte steekproef omdat de onderzoekers het van belang vinden dat alle 
respondenten ook daadwerkelijk aan de criteria voldoen.  

De interviews zijn de kern van dit onderzoek, aangezien het onderzoek een kwalitatief onderzoek is, 
dat is gericht op de mening, visie en ervaring van EAT aanbieders die met burn-out cliënten werken. 
Alvorens de interviews uit te voeren, is er een interviewstructuur opgezet die is gehanteerd tijdens het 
interviewen. 

Er is in dit onderzoek gekozen om alleen individuele interviews te hanteren, zelfs als de therapeuten 
samenwerken binnen één onderneming. Aangezien het van belang was dat er geen sociaal 



 

Equine Assisted Therapy & burn-out: professionalisering in een pioniersveld 
                         Bachelor afstudeeronderzoek Social Work 2015-2016 17 
 

wenselijke antwoorden werden gegeven, is er op deze manier geprobeerd een veilige omgeving te 
creëren waarin de respondenten vrijuit konden spreken. Het scheelt hierbij dat alle interviews ook 
anoniem zijn gebleven. Het is voor de respondenten namelijk prettig als andere respondenten geen 
oordeel over hun mening kunnen hebben: dit kan de kwaliteit van de antwoorden verhogen omdat de 
respondent dan meer zijn eigen mening durft te geven (Scholl, n.d.)  
Een nadeel van een individueel onderzoek is dat de respondenten geen ideeën van elkaar kunnen 
opdoen (Baarda, et. Al, 2013). In dit onderzoek is dit niet van belang, aangezien de eerste ingeving 
van een respondent goed is.  
 
Het is van belang goed voorbereid naar een interview te komen (Baarda, Et. Al, 2013). Daarom is er 
besloten dat het interview half gestructureerd werd vormgegeven. Dit kan in de vorm van een topiclijst 
of enkele vooraf opgestelde vragen (Baarda, Et. Al, 2013 & Scholl, n.d.). Deze dienen dan als leidraad 
voor het interview (Baarda, et. Al, 2013). In dit onderzoek is gekozen voor het opstellen van enkele 
vragen voorafgaand aan het interview. Deze vragen zijn aan de hand van een operationalisatie-
schema (bijlage 1) tot stand gekomen. Op deze manier is er zekerheid gecreëerd dat ook alle 
deelvragen en de hoofdvraag worden beantwoord. Op deze manier is er ruimte gebleven voor 
spontaniteit vanuit de respondent en de onderzoekers. Door een goede luistervaardigheid was het 
mogelijk om goed op de antwoorden van de respondent door te vragen om op deze manier de kern 
van het verhaal te pakken te krijgen. Daarnaast kon de respondent zelf nog zaken inbrengen die hij/zij 
van belang vond ten aanzien van professionalisering. De vragen zijn ook direct gesteld omdat het niet 
nodig was om indirect aan antwoorden te komen.  
Alle interviews zijn verbaal afgenomen op de locatie van de EAT-aanbieder. Bij alle interviews zijn 
beide onderzoekers aanwezig geweest. Telkens voerde de een het gesprek en de ander schreef mee 
met steekwoorden. Daarnaast zijn alle interviews met toestemming van de respondenten opgenomen. 

Onderzoekspopulatie 
Om de data te verzamelen is er met name gebruik gemaakt van interviews. De onderzoekseenheid 
bestaat uit professionals die EAT aanbieden voor mensen met een burn-out. De respondenten zijn 
geselecteerd op basis van achtergrond, opleiding, werkgebied en ervaring. Voor de selectie zijn zes 
criteria opgesteld waaraan de respondenten moesten voldoen om deel te nemen aan het onderzoek: 

x De respondent heeft een diploma uit de Zorg- en Welzijnssector op minimaal HBO-niveau 
zoals Social Work, Pedagogiek, Psychologie, Psychiatrie enzovoorts; 

x De respondent heeft ervaring met de doelgroep: mensen met een burn-out; 
x De respondent heeft een diploma of certificaat voor het werken met paarden in de 

hulpverlening; 
x De respondent werkt binnen Limburg of Brabant; 
x De respondent is momenteel actief binnen het werkveld EAT. 

 
Het onderzoek is van start gegaan met twaalf mogelijke respondenten voor de interviews. Het bleek 
dat vier van de twaalf kandidaatrespondenten niet konden voldoen aan alle criteria die gesteld waren. 
Met name het criterium of de respondent momenteel actief is binnen het werkveld leverde problemen 
op. Vier van de twaalf waren momenteel niet actief binnen het werkveld en konden geen recente 
voorbeelden aandragen over het werken met burn-out. Er is voor gekozen om deze respondenten niet 
te interviewen. 
De overige acht respondenten voldeden aan alle eisen. De respondenten die wij onderzochten 
hadden de volgende achtergrondopleidingen: 

x Social work, Sociaal Pedagoog (vroeger SPH genoemd) (HBO) een respondent 
x Social Work, Maatschappelijk Werk (HBO) twee respondenten  
x Toegepaste Psychologie (HBO) een respondent 
x Psycholoog, (universitair) drie respondenten 
x Pedagogiek, (HBO) een respondent 

Enkele respondenten hadden een GGZ aantekening en ruimschootse ervaring binnen de GGZ. 
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Daarnaast hebben alle respondenten een opleiding of cursus binnen het werkveld van EAI gevolgd. 
Deze opleidingen waren: 

x SHP-E, opleiding Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie, 
x 1PK, 
x Opleidingen Centrum de Keulseweg, 
x Systemisch coachen met paarden – Ruud Knaapen. 

Alle acht respondenten hebben geruime ervaring met burn-out cliënten. De respondenten zijn 
benaderd via E-mail. Daarin is het onderwerp van het onderzoek besproken, wat de respondenten van 
het onderzoek kunnen verwachten, hoe we de anonimiteit waarborgen en de plaats en tijdstip van het 
interview. De interviews hebben veelal plaatsgevonden op de werkplek van de respondenten. In 
eerste instantie waren er enkele respondenten die aangaven het prettig te vinden om anoniem te 
blijven. Daarom is besloten om alle respondenten anoniem te houden.  
 
Literatuuronderzoek 
Om alle kennis over het onderwerp zo breed mogelijk te verzamelen, op zowel micro,- meso,- als 
macro-niveau, is er gekozen voor een literatuuronderzoek. Literatuuronderzoek is een methode om 
alle bestaande informatie en kennis te verzamelen over een onderwerp (Krul, 2014). Een goed 
literatuuronderzoek leidt niet tot een opsomming van gegevens met bronnen, maar is een kritische kijk 
op alle verworven kennis en informatie (Baarda, et. Al, 2013). Meerdere bronnen over een onderwerp 
worden naast elkaar gezet en met elkaar vergeleken (Krul, 2014). De literatuurstudie beantwoordt 
enkele deelvragen van de hoofdvraag. Er is gestart met een literatuuronderzoek in het vooronderzoek, 
dat wordt uitgebreid in het theoretische kader van de scriptie om op deze manier uiteindelijk de data 
uit de interviews te kunnen ondersteunen met theorie. In het theoretische kader ligt de nadruk vooral 
op het definiëren van begrippen en het analyseren van theorieën en modellen (Krul, 2013). 
Voor het literatuuronderzoek zijn er diverse databanken gebruikt zoals Google Scholar en Narcis. 
Daarop zijn trefwoorden zoals professionaliteit, professionals, methodisch werken, methodieken, 
methode, professioneel, Equine Assisted Therapy, Equitherapie, Therapie met paarden, transparant 
werken, hulpverlening, professionaliseren enzovoorts gebruikt. Er zijn veel trefwoorden gebruikt die te 
maken hebben met professioneel werken, methodisch werken, burn-out en Equine Assisted Therapy. 
Er is gebruik gemaakt van zo veel mogelijk verschillende trefwoorden die met het onderwerp te maken 
hebben aangezien de onderzoekers verwachten op deze manier meer informatie te vergaren. 

Boeken die  onder meer gebruikt zijn, worden hieronder kort omschreven: 

x SHP: Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie van Ulrike Thiel 
Het boek dat gebruikt wordt bij de opleiding tot Equitherapeut aan de Hippocampus. Hierin 
staan veel uitgangspunten van Equine Assisted Therapy, en de opleidingseisen voor de 
opleiding Equitherapeut aan de Hippocampus.  

x Grondslagen SPH van de Bree, 
Dit boek is gericht op het beroepenveld van de Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Hierin 
staat omschreven hoe een hulpverlener zich profileert in het werkveld, en wat professioneel 
werken inhoudt voor een Sociaal Pedagogisch Hulpverlener. 

x Burn-out, een nieuwe benadering – Leijten, Theunisse & Maasen 
In dit boek is omschreven hoe burn-out op een andere manier kan worden benaderd dan met 
medicatie. 

x Psychische problemen en werk, handboek voor een activerende begeleiding door huisarts en 
bedrijfsarts - Van der Klink & Terluin 
Hierin staat omschreven hoe de problemen op het werk kunnen leiden tot psychische 
problemen zoals een burn-out. 

x Menslievende zorg: Een ethische kijk op professionaliteit – Heijst 
Dit boek omschrijft een andere kijk op professionaliteit, een kijk met een morele kant. 
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x Met passie naar professionaliteit: Professionele ontwikkeling tot hulpverlener – Leijenhorst 
Hoe werk je zelf aan je professionaliteit als professional? Hierop geeft dit boek enkele 
antwoorden.  

x  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM-V-TR] - American Psychiatric 
Association 
De DSM 5 is gebruikt om uit te zoeken of burn-out een aandoening is of niet. 

Analyse 
Om de analyse goed te kunnen vormgeven is er tijdens het onderzoek telkens gecontroleerd of de 
onderzoeksvraag en deelvragen helder genoeg zijn om te beantwoorden. Vrijwel in het begin van het 
onderzoek is de onderzoeksvraag één keer aangepast. De kern van de vraag is hetzelfde gebleven, 
maar de formulering is verbeterd, waardoor de onderzoeksvraag duidelijker leesbaar werd. Verder is 
er, voorafgaand aan het analyseren van het onderzoek, nog een keer goed gekeken naar de 
domeinverkenning. De onderzoekers hebben zichzelf de vraag gesteld of de context van het 
onderzoek duidelijk genoeg is. Dit is, voordat de analyse van start is gegaan, nog een keer aangepast 
en aangevuld. Er is als het ware voorkennis opgedaan over de context van het onderzoek. 

Vervolgens is er een start gemaakt met het interviewen van de respondenten. Alle interviews zijn 
binnen een tijdsbestek van twee weken uitgevoerd. Daardoor konden de interviews vrijwel direct na 
het plaatsvinden worden uitgewerkt in een transcript. Een transcript is het letterlijk uitwerken van de 
geluidsopname van het interview (Baarda, et. Al, 2013). 

Voor het uitwerken van transcripten is gebruik gemaakt van MAXQDA: een programma dat de 
mogelijkheid biedt om een transcript uit te werken, te coderen en samen te voegen met andere 
transcripten. Als eerste is er gebruik gemaakt van de methode ‘open coderen’. Open coderen 
betekent dat er trefwoorden aan een stuk tekst (citaat) worden geplakt, die omschrijven waar het citaat 
over gaat (Baarda, et. Al, 2013). Op deze manier zijn er codes gegenereerd die vervolgens voor 
andere transcripten benut kunnen worden. Hierdoor kan er gericht worden gecodeerd. Daardoor 
worden alle citaten direct onder de juiste code gecategoriseerd (Krul, 2014). 

Er is in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen parental-codes en de gewone codes. De parental-
codes worden ook wel themacodes 

genoemd (Krul, 2014 & Baarda, et. 
Al, 2013). Onder de parental-codes 
zijn de gewone codes 
onderverdeeld. Deze codes worden 
ook wel variatie codes genoemd 
(Baarda, et. Al, 2013). De variatie 
codes zijn gedetailleerder dan de 
parental-codes, en geven goed 
weer hoe divers de antwoorden van 
de respondenten op alle thema’s 
zijn (zie bijlage 3). 

De parental-codes zijn 
gecategoriseerd onder de vooraf 
opgestelde topics uit het 
operationaliseringsschema. 

 
 

Figuur 2: Code-schema transcripties (Bijlage 3) 
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Ze beantwoorden samen een of meerdere deelvragen. Deze zijn gevormd door middel van Axiaal 
coderen. Axiaal coderen houdt in dat er een structuur wordt aangebracht in de variatie codes (Krul, 
2014). Codes die met elkaar samenhangen, worden bij elkaar gevoegd onder een overkoepelend 
thema (Baarda, et. Al, 2013). Dit is ook al gedaan bij de variatiecodes, door deze te plaatsen onder de 
parental-codes. 

Uiteindelijk uit dit zich in een schema waarin alle codes zijn gecategoriseerd onder een parental-code, 
topic en een deelvraag. Een voorbeeld hiervan is te zien in het bovenstaande figuur (figuur 2). De 
uitgebreide versie is te zien in bijlage 3 van dit document. 

Daarnaast heeft MAXQDA geholpen met het segmenteren van het transcript. Segmenteren houdt in 
dat er vanwege logische redenen stukken tekst bij elkaar worden gevoegd. Deze stukken tekst horen 
bijvoorbeeld bij elkaar 
doordat het vraag-
antwoord is of een alinea 
(Baarda, et. Al, 2013).  

In dit onderzoek zijn de 
transcripten 
gesegmenteerd aan de 
hand van de alinea’s. Dit 
is te zien in figuur 3 en in 
bijlage 3 “Het transcript” 
 Figuur 3: Segmenteren transcript (bijlage 3) 

Dankzij MAXQDA is het mogelijk om de citaten die bij de codes horen, terug te vinden in de 
segmenten. Bij elk citaat staat benoemd in welk segment deze opgenomen is zoals in figuur 4. Dit is 
ook terug te zien in bijlage 5 “De citaten”. 

 

 

 

 

Figuur 4: Citaat transcriptie (bijlage 5)  

Rapportage 
De onderzoeksresultaten zijn volgens een thematische structurering gerapporteerd. Dat wil zeggen 
dat de onderzoeksresultaten volgens enkele thema’s zijn uitgewerkt. Deze thema’s sluiten aan bij de 
deelvragen van dit onderzoek. Daarbij is er gebruik gemaakt van citaten uit de transcripten. Citaten 
zijn zeer illustratief (Baarda, et. Al, 2013). Door citaten te gebruiken is het voor de lezer gemakkelijker 
te begrijpen wat de schrijver bedoelt (Krul, 2014). De rapportage van dit onderzoek is opgebouwd uit 
de volgende onderdelen: 

x Resultaten 
Hierin is per thema beschreven wat de bevindingen vanuit de interviews zijn, 

x Discussie 
Hier wordt door middel van de theorie en de verzamelde data uit de interviews antwoord 
gegeven op de deelvragen. De hoofdvraag wordt aan het einde van de discussie door middel 
van theorie en verzamelde data beantwoord. 

x Conclusie 
De conclusie bevat een korte samenvatting van het antwoord op de hoofdvraag. Hier wordt 
deze kort en kernachtig geformuleerd. In het volgende hoofdstuk worden hierover 
aanbevelingen geschreven. 
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4. Theoretisch kader 

In het theoretisch kader is de literatuurstudie, die ter ondersteuning van de interviews dient, 
weergegeven. Er is gekeken naar wat professionaliteit volgens verschillende theorieën inhoudt en hoe 
dit wordt vormgegeven in de hulpverlening. Daarnaast zijn de methoden die in de interviews werden 
benoemd verder onderzocht in de literatuurstudie ter verdieping op de deelvragen. Tevens is er 
gekeken naar verdiepende literatuur over burn-out. Is burn-out wel een ziekte? 

4.1 Professionaliteit  
Aangezien dit onderzoek is gericht op wat therapeuten die EAT aanbieden, verstaan onder 
professionaliteit ten aanzien van burn-out, is het van belang dat er tevens wordt gekeken naar wat de 
literatuur zegt over professionaliteit. Vandaar dat er eerst is gekeken naar de definitie van 
professionaliteit. Vervolgens is er gekeken naar wat professionaliteit in de hulpverlening inhoudt. Deze 
informatie is tijdens de discussie (later in het document) gecombineerd met de mening en ervaring van 
de therapeuten ten aanzien van professionaliteit bij burn-out. 

Definitie professionaliteit 

Professionaliteit wordt door Van Dale omschreven als “beroepsmatig werken” en “vakkundigheid’ (Van 
Dale, Et, Al, 2005). Wanneer men verder zoekt in databanken en op het internet, komen er meerdere, 
uitgebreidere definities aan het licht. Zo stelt De Bentveisen (2016) op de website van Carrièretijger 
dat er bij professionaliteit vaak direct wordt gedacht aan beroepen als specialisten, advocaten e.d. 
omdat deze beroepen ook wel ‘vrije beroepen’ genoemd worden. Het woord ‘vrij’ wordt in deze context 
niet gezien als niet-wetenschappelijk of niet-erkend maar ‘vrij’ in de zin van vrij in de uitvoering van het 
beroep. Een professional bepaalt zelf hoe het werk inhoudelijk kan worden vormgegeven. 
 
Hoyle en John zeggen in hun boek Professional knowledge and professional practise (1995) dat 
professionaliteit een geheel is van opvattingen, kennis, vaardigheden en waarden die mensen 
beheersen, die worden ingezet op een deskundige manier om een beroep uit te oefenen. 
De Raad van Volksgezondheid en Zorg definieert professionaliteit als een combinatie van kennis, 
kunde, persoonlijkheidskenmerken en ethos, die noodzakelijk is om in een bepaald beroep te kunnen 
functioneren (Ethicas, 2007-2016). 
 
Professionaliteit in de hulpverlening 

In de hulpverlening zijn er verschillende vormen van professionaliteit. Net zoals dat het woord 
professionaliteit telkens anders wordt gedefinieerd, zo wordt er door iedereen een andere invulling en 
waarde aan professionaliteit in de hulpverlening gegeven. 

Professionaliteit wordt wel eens omschreven als normatieve professionaliteit (Heijst, 2005).  
Normatieve professionaliteit veronderstelt dat elk professioneel handelen technische en 
communicatieve kwaliteiten bezit. Dit is voor elke professionaliteit hetzelfde (Leijenhorst, 2014). De 
normatieve professionaliteit voegt hier nog een dimensie aan toe. De morele kant ofwel, het handelen 
als professional, wordt telkens beïnvloed door normen en waarden van alle partijen die er bij zijn 
betrokken (dus ook de normen en waarden van de professional zelf) (Heijst, 2005). Als professional in 
de hulpverlening is het niet alleen van belang dat de zorg of dienst die men levert goed is (Leijenhorst, 
2014), maar moet er men ook op letten dat men de goede dingen doet. Het is van belang in de 
hulpverlening de morele kant goed in de gaten te houden (Heijst, 2005). Dit betekent dat er telkens 
moet worden gekeken naar wat het handelen van de professional teweegbrengt. Dit vergt van de 
professional een kritische en reflecterende houding (Smaling, 2005). 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen professionaliteit van een beroepsgroep of individuele 
professionaliteit (Beroepsvereniging van Zorgprofessionals, 2012). Vaak wordt er bij professionaliteit 
als eerste gedacht aan de professionaliteit van een beroepsgroep (Nistelrooy, 2008). Wanneer een 
beroepsgroep zich richt op professionaliteit binnen hun vakgebied (dus professionalisering van het 
werkveld) wordt er voornamelijk ingezoomd op de ‘uiterlijke’ kenmerken. Dat wil zeggen dat de 
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individuele leden, de professionals, een hogere opleiding zoals het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) 
of Wetenschappelijk Onderwijs (WO) hebben gevolgd en afgerond (Beroepsvereniging van 
Zorgprofessionals, 2012). Daarmee wil men garanderen dat de individuele professionals autonoom 
genoeg zijn om te bepalen wat de beschikbare kennis en vaardigheden betekenen voor hun 
werkzaamheden ten aanzien van de cliënt en deze te kunnen verantwoorden (Manschot & Dartel, 
2003).  
 
Daarnaast zijn deze ‘uiterlijke’ kenmerken ook gericht op hoe autonoom de beroepsgroep als geheel 
is. Bijvoorbeeld of de beroepsgroep opleidingseisen en kwaliteitseisen stelt, of beroepsgenoten 
kunnen worden beoordeeld op hun handelen en dat er een beroepsvereniging is die een beroepscode 
heeft vastgesteld (Manschot & Dartel, 2003). Ook heeft de professie van de beroepsgroep een 
fundamentele waarde voor de samenleving zoals rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, rechtvaardigheid 
of gezondheid (Nistelrooy, 2008). Hulpverlening valt in dit geval onder de categorie van gezondheid. 
Met deze kenmerken kan een beroepsgroep zich onderscheiden van andere beroepsgroepen en kan 
deze een status verwerven. Het is van belang dat de beroepsgroep zelf (mede-) zeggenschap heeft 
over de opleidingseisen, beroepsprofielen, beroepsuitoefening en de bevordering van de inhoudelijke 
kwaliteit van het beroep. Daarom is het van belang dat de beroepsgroep zich in de markt (het 
werkveld) goed positioneert en een status verwerft (Nistelrooy, 2008). 
 
Een professional mag zich professional noemen als zijn/haar beroep een professie is (Nistelrooy, 
2008). Daarmee is geen zekerheid gegarandeerd dat de professional zijn of haar werk op een 
professionele manier uitvoert(Beroepsvereniging van Zorgprofessionals, 2012). Voor mensen in de 
hulpverlening is het zeer relevant om zich binnen een beroepsgroep zelf te professionaliseren, 
aangezien de kwaliteit van het beroep (van de professie) pas blijkt in de manier waarop de individuele 
professional zich presenteert(Beroepsvereniging van Zorgprofessionals, 2012). 
De professional moet de kwaliteitseisen, gestelde kaders en doelen van de beroepsgroep toepassen 
zodat de zorgvrager de juiste zorg krijgt. Dat is individuele professionaliteit (Nistelrooy, 2008). Het 
hebben van de algemene kennis en vaardigheden binnen de beroepsgroep is niet voldoende om 
professionaliteit in het werk te waarborgen. Het gaat meer dan om alleen technisch vakmanschap. 
Door de hulpverleningsrelatie met de zorgvrager (de cliënt) worden er speciale eisen gesteld aan het 
beroep van een professioneel hulpverlener (Beroepsvereniging van Zorgprofessionals, 2012). 
 
De kennis en vaardigheden vanuit de professie krijgen pas een rol in de hulpverlening wanneer de 
professional een hulpverleningsrelatie met de cliënt aangaat (Beroepsvereniging van 
Zorgprofessionals, 2012). De professional probeert er achter te komen wat de daadwerkelijke 
hulpvraag van de cliënt is (de vraag achter de vraag). Daarna wordt er pas gekeken wat er nodig is 
om een cliënt te helpen zijn hulpvraag te beantwoorden. Daarbij moet de professional telkens in zijn 
achterhoofd houden: hoe handel ik juist, voor deze cliënt, met deze hulpvraag, in deze situatie? Dit 
geeft het uitvoeren van de professie een morele beladenheid. Dit betekent niet dat de professional pas 
nadenkt over de juiste zorg, het goede doen, als het te laat is, wanneer er een moreel dilemma 
ontstaat. Deze vraag stelt de professional zich vanaf het begin van de hulpverleningsrelatie met de 
cliënt (Manschot & Dartel, 2003). 
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4.2 Methodisch werken 
Methodisch werken wordt in deze paragraaf kort theoretisch uitgewerkt, zodat het later in het 
onderzoek kan dienen ter ondersteuning van de analyse. In het stuk hierboven is naar voren gekomen 
dat professioneel werken inhoudt, dat er beroepsmatig gewerkt wordt. Hierbij worden verworven 
kennis en vaardigheden ingezet. Deze vaardigheden houden in de hulpverlening in, dat er vaak 
methodisch wordt gewerkt. Daarom zullen er in deze paragraaf enkele methoden worden uitgelicht. 
Het is onderverdeeld in een uitleg over wat methodisch werken inhoudt en er worden enkele 
methoden uitgelicht. De methoden die worden uitgelicht kunnen allemaal worden ingezet bij burn-out 
en in combinatie met EAT.  
 
Methodisch werken 
Als eerste wordt hier toegelicht wat methodisch werken inhoudt en waarom het van belang is dat 
professionals methodisch werken.  
 
Het werken via een methode als professional in de hulpverlening is een concrete en controleerbare 
manier waarop een agogisch doel bereikt kan worden. Het kan zijn dat hierbij een bepaalde theorie, 
middel of vaardigheid wordt ingezet. Een combinatie van bovenstaande kan ook voorkomen (de Bree, 
2009).  
 
De basismethodiek van een beroepenveld betekent dat er ethische en theoretische uitgangspunten 
voor het handelen moet worden vastgesteld. In de sociale sector is dit het agogisch handelen 
(Winkelaar, 2001). Er is vastgesteld dat er eerst een analyse van de cliënt of van het cliëntsysteem 
moet worden gemaakt. Dit is de beginsituatie van waaruit de hulpverlening zal starten. Aan de hand 
hiervan formuleert de hulpverlener doelen, die weer aan een methode worden gekoppeld. Uiteindelijk 
komt dit samen in een handelingsplan voor het betreffende cliëntsysteem. Dit plan wordt geëvalueerd 
en eventueel bijgesteld. Dit is de basismethodiek ook wel agogische plancyclus genoemd voor alle 
agogische beroepen (de Bree, 2009). 
 
Mindfullness 
Als eerste is er gekozen voor de methode van Mindfullness. Bij een burn-out zitten mensen veelal 
teveel in hun hoofd en moet de oorzaak vaak worden gezocht in de levenshouding van de persoon 
(Leijten et al., 2012). Mindfullness kan worden ingezet om de levenshouding van mensen te 
veranderen door een accepterende houding aan te nemen.  
 
Het eerste onderdeel van Mindfullness betreft de aaandachtsfocus. Het doel hiervan is om van 
moment tot moment actief opmerkzaam te zijn op wat zich aandient via de zintuigen en in de vorm van 
gedachten. Het tweede onderdeel is de open en accepterende houding tegenover gedachten, 
gevoelens en lichamelijke reacties (Schurink, 2009). 
 
Mindfullness kan van nut zijn bij allerlei gevoelens en gedrag waar mensen last van kunnen hebben, 
zoals de hierboven genoemde klachten die voorkomen bij een burn-out. Uit wetenschappelijk 
onderzoek zijn er aanwijzingen dat Mindfullness effectief kan zijn bij depressies en bij de preventie van 
terugkerende depressies. Zoals eerder benoemd komen de klachten van een depressie en een burn-
out grotendeels overeen. Daarom is Mindfullness ook zeer effectief bij een burn-out (Schurink, 2009). 
 
Mindfullness werkt, omdat men leert om emoties toe te laten. Daardoor durft men meer te 
ondernemen en kan men beter de confrontatie aangaan met situaties die men anders liever vermijdt. 
Mindfullness is een aandachttraining, waardoor men opmerkzaam wordt en meer bewust is van 
zichzelf. Men leert de aandacht beter te sturen, vol te houden en te richten op datgene waar het op 
dat moment om gaat. Men zit hierdoor minder in het hoofd, waardoor men minder energie verspilt aan 
dagdromen of piekeren. Recentelijk onderzoek laat zien dat meditatie leidt tot aantoonbare 
veranderingen in hartslag, ademhaling, hersenactiviteit en immuunsysteem. Dit zou kunnen leiden tot 
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een algemene verbetering van de fysieke en geestelijke gezondheid. Een ander belangrijk facet van 
Mindfullness is het niet oordelen, niet impulsief reageren en het observeren van ervaringen, ook al zijn 
deze pijnlijk of onaangenaam (Schurink, 2009). 

DiSKO-model 
Dit model geeft inzichtelijk weer hoe mensen in het leven staan en hoe ze omgaan met problemen en 
uitdagingen. Mensen krijgen een burn-out, doordat zij op een bepaalde manier met werkdruk omgaan 
en hier stress door ervaren. Het DiSKO model gaat ervan uit dat mensen op vier niveau’s van 
bewustzijn omgaan met dagelijkse situaties. De vier niveau’s zijn: Drama, Situatie, Keuze en 
Optie/Gelegenheid (Seale & Kruijt, 2011).  
 
Het DiSKO model is een onderdeel van transformationele bewustwording. Transformationeel coachen 
gaat ervan uit dat alles op de wereld verandert. Veel mensen zijn geneigd om zich te verzetten tegen 
deze veranderingen. Dit wordt vaak nog versterkt als deze veranderingen van buitenaf worden 
opgelegd. Deze veranderingsprocessen duren vaak lang, omdat geen enkel mens graag verandert 
(Confront, 2015). 
 
Bij het drama-niveau ligt de nadruk vaak op het vinden van iemand die je de schuld kunt geven. Het is 
gemakkelijk om op dit niveau te blijven hangen. Je reageert dan alleen op de emoties van een situatie 
zonder erbij na te denken hoe je op de situatie wilt inspelen. Zonder nadenken reageren is een valkuil 
voor de meeste mensen. Met oefening en bewustzijn kan dit omgebogen worden naar het duidelijker 
waarnemen en begrijpen van een situatie (Seale & Kruijt, 2011). 
 
Bij het niveau van Optie/Gelegenheid komt men tot de kern van de zaak. Op dit niveau kan ieder 
mens grote lessen en krachtige voorwaartse bewegingen ervaren. Het geeft meer inzicht en informatie 
dan wanneer men alleen maar zo snel mogelijk het probleem oplost. De niveau’s van Keuze en Optie 
toepassen in het dagelijks leven, begint met gericht en gedisciplineerd genoeg zijn om voorbij het 
niveau van Drama te stappen. De eerste stap is om te kiezen wie men wil zijn of worden en te kiezen 
welke relatie men wil hebben met de situatie. Vervolgens gaat men voor zichzelf na waar hier de 
Optie/Gelegenheid ligt voor hem. Dit is een onderdeel van Transformationele bewustwording. Mensen 
leren luisteren en reageren op de Keuze en Optie voor henzelf. Waar andere mensen zich op dat 
moment ophouden is hierbij niet van belang. Er wordt gekeken naar wat werkt voor jezelf, dat is het 
belangrijkste. Dit is de eerste stap van de ontwikkeling van transformationele bewustwording op basis 
van emotionele intelligentie (Seale & Kruijt, 2011).  
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De 6 logische niveaus 

Naast Mindfullness en het DISKO-model zijn er ook de 6 logische niveaus. Deze gaan ook ervan uit 
dat elk mens denkt, leert en verandert. Net als Mindfullness en het DISKO model spelen de 6 logische 
niveaus vooral in op de bewustwording van de mens.  

Gregory Bateson, antropoloog van 
beroep, heeft een model bedacht 
waarin de mens denkt, leert en 
verandert. Dit model is later verder 
uitgewerkt door NLP-coach Robert 
Dilts. Het model heeft een duidelijke 
hiërarchie. Elk niveau geeft het 
onderliggende niveau richting. Zie 
figuur 1 voor de verschillende 
niveaus. Veranderingen die 
plaatsvinden in hogere niveaus 
hebben altijd effect op de 
onderliggende niveaus. 
Veranderingen die in lage niveaus 
plaatsvinden, hoeven geen effect te 
hebben op de hogere niveaus, maar 
dit kan wel (Dilts & Kersten, 2008). 

Figuur 1: Bateson: de logische niveaus van denken, leren en veranderen (coachcenter, 2015).  
 

Lichaamsgericht werken  
Naast bewustwording zijn er ook methodieken die de nadruk leggen op het ervaren. De methodieken 
die zullen worden behandeld in deze literatuurstudie, zijn lichaamsgericht werken en ervaringsleer. 
Beide methodieken kunnen worden ingezet in combinatie met EAT.  

In de reguliere hulpverlening wordt hulpverlening vooral aangeboden door middel van het voeren van 
gesprekken. Bij lichaamsgericht werken ligt de nadruk op het ervaren. Hoe reageert je lichaam op 
prikkels, zowel van buitenaf als van binnen, gevoelens en gedachten? Bij lichaamsgericht werken 
staat het lichaam centraal. Mensen leren opnieuw te luisteren naar hun eigen lichaam. Er worden 
methoden en technieken toegepast om weer in contact te komen met het eigen lichaam 
(Therapiehulp, 2011). 
 
Lichaamsgericht werkende psychologen gaan uit van een eenheid tussen lichaam en geest. Veel 
mensen negeren hun emoties en passen zich aan anderen of situaties aan. Bij mensen met een burn-
out is dit vaak het geval in werkgerelateerde situaties.  Dit aanpassen kan houvast bieden. Maar de 
balans kan ook doorslaan en een negatieve uitwerking hebben. Sommige mensen hebben daarnaast 
de neiging signalen van het lichaam te negeren. Als iemand voortdurend emotie vasthoudt en 
signalen negeert, wordt dat in het lichaam merkbaar als verslapping of juist verstarring. In eerste 
instantie ontstaan dan klachten als pijn, spanning of vermoeidheid. In een later stadium kan men ook 
last krijgen van ernstiger klachten als depressie, angst, burn-out of bijvoorbeeld chronische hoofdpijn 
of rugklachten (Attekum, 2009). 
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Tijdens de therapie worden cliënten bewust(er) gemaakt van signalen van het lichaam en krijgen ze 
meer zicht op de wisselwerking tussen lichaam en geest. Niet het ‘praten over’, maar het voelen en 
beleven van wat er in het lichaam gebeurt, staat centraal. Lichaamsgerichte therapie kan zowel 
klachtengericht als meer persoonsgericht zijn (Attekum, 2009). Alle methoden werken volgens het 
model dat men de vastgezette spanning eerst voelbaar, beleefbaar en bespreekbaar maakt. 
Vervolgens werkt men aan het loslaten van de blokkades en het verwerken van de oorzaken die aan 
deze blokkades ten grondslag liggen. Hierdoor ontstaat dan ruimte voor ander gedrag en ervaren de 
cliënten meer lichamelijke, emotionele en mentale vrijheid. Het lichaamsgericht werken kan 
gecombineerd worden met EAT. De oefeningen op het paard zijn dan gericht op het voelen en 
ervaren van het eigen lichaam, ook wel lichaamsbeleving genoemd (Therapiehulp, 2011). 

Ervaringsleer 
Ervaringsleer is geen methodiek die gedrag verandert, maar ervaringsleer zorgt voor een duidelijker 
kijk op je eigen houding. Ervaringsleer is een bewustwordingsproces, waarbij het eigen gedrag 
centraal staat. De cliënt wordt bewust gemaakt van zijn eigen gedrag. Het is de keuze van de cliënt of 
die er iets mee doet of niet (Ervaringsleren Nederland, 2015). 
 
De methodiek van het ervaringsleren is gebaseerd op de uitgangspunten van de Duitse sociaal 
pedagoog Kurt Hahn (1941). Deze ging uit van de volgende leercyclus: Actie – reflectie – abstractie – 
planning – nieuwe actie/implementatie. 
 
Dit komt overeen met de leercyclus van Kolb (1984): Sensing/feeling, watching, thinking en doing. in 
onderstaande opsomming is de leercyclus van Kolb verder toegelicht (Hendriksen, 2009).  

x Sensing/feeling: wat zie ik, wat maak ik mee, wat ervaar ik in de huidige situatie (concrete 
ervaringen). 

x Watching: wat roept dit bij mij op, wat vind ik ervan, wat wil ik ermee. Dit wordt ook wel 
‘overdenken’ genoemd (observatie en reflectie). 

x Thinking: hoe kan ik de ervaringen en mijn gedachten erover gebruiken en hoe kan ik ze 
dusdanig abstraheren of in een model onderbrengen dat bruikbaar is voor mijn (toekomstig) 
handelen. (vorming van abstracte begrippen en generalisatie). 

x Doing: wat levert de nieuwe aanpak in de praktijk op? (Toetsen van de begrippen in de 
nieuwe situatie) (Hendriksen, 2009). 

Cognitieve gedragstherapie 
Naast de alternatievere methoden die hierboven zijn beschreven, zijn er ook een aantal methodieken 
die ook veel in de reguliere hulpverlening worden toegepast bij een burn-out. In deze literatuurstudie 
worden de cognitieve gedragstherapie, Social Case Work, transparant werken en oplossingsgericht 
werken uitgelicht. Deze methodieken komen ook terug in de opleiding tot sociaal pedagoog. Als eerste 
wordt de cognitieve gedragstherapie nader toegelicht. Deze therapie wordt veelvuldig ingezet bij een 
burn-out, zie paragraaf over burn-out.  
 
 Bij cognitieve gedragstherapie wordt ervan uitgegaan dat het niet de problemen zijn die ervoor zorgen 
dat men een burn-out krijgt maar de manier waarop men met die problemen omgaat. Er wordt 
gekeken naar gedachten, interpretaties en gedrag. Deze drie maken dat men anders naar de 
werksituatie gaat kijken. Soms moet men alleen een van de drie aanpassen en soms alle drie. Door 
middel van cognitieve gedragstherapie krijgt men inzicht in het eigen gedrag en gedachtenpatroon. Dit 
gebeurt onder toezicht: gesprekken en gedrag laten spiegelen door een psycholoog, therapeut of 
coach. Doordat dit gebeurt met professionele begeleiding, staat men er niet alleen voor en krijgt men 
handvaten om verder te komen. Ook wordt de cognitieve gedragstherapie niet alleen toegespitst op 
de persoon zelf, maar ook hoe deze kan omgaan met de situatie waardoor de burn-out is veroorzaakt 
(Burned-out, 2015). 
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Social Case Work 
Social Case Work is een methode om de individuele mens te helpen met moeilijkheden in zijn 
maatschappelijke functioneren (Vlaeminck, H., S. Saelens, et al., 2010). 

Bij Social Case Work zijn de volgende 4 zaken essentieel, namelijk: de persoon, het probleem, de 
plaats en het proces. De plaats hierbij is de instelling waaruit de therapeut werkt; deze instelling heeft 
een bepaalde visie die de therapeut meeneemt. Bij het proces staat de groeiende relatie tussen cliënt 
en therapeut centraal. Het doel van Case Work is probleemoplossend werken; de therapeut stimuleert 
de cliënt om zijn problemen onder ogen te zien, op te lossen of de gevolgen onschadelijk te maken 
(Vlaeminck, H., S. Saelens, et al., 2010). 
 
Transparant werken  
Transparant werken is een term die veelvuldig wordt gebruikt in de hulpverlening. Ook van de  Social 
Worker wordt er verwacht dat deze transparant werkt ten opzichte van cliënten en collega’s. Maar wat 
houdt dat transparant werken eigenlijk in?  

Openheid en eerlijkheid zijn kernbegrippen in de hulpverlening. Onlangs is daar nog een begrip 
bijgekomen: transparantie.  Onder openheid verstaat Van Dale zowel openhartigheid als open staan 
voor.  Eerlijkheid staat voor wars zijn van leugen en bedrog, deugdzaamheid, iets naar waarheid 
vertellen en transparantie staat voor doorzichtigheid (Van Dale, et.al., 2005).  
 
Transparantie staat voor doorzichtigheid. In het werkveld betekent deze doorzichtigheid dat iedereen 
weet waar de professional mee bezig bent. Voor de cliënt betekent dit dat hij weet wat er van hem 
verwacht wordt, of de gesprekken gerapporteerd worden, het doel enzovoort (Movisie, 2011). 
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Oplossingsgericht werken  
Een methode die als sociaal pedagoog tegenwoordig vaak gebruikt wordt is het oplossingsgericht 
werken. Oplossingsgericht werken komt voort uit de psychotherapie. Het is een doelgerichte en 
waarderende methode (Bakker & Bannink, 2008). De methode is kortdurend en resultaatgericht. De 
methode kan worden ingezet bij individuele gesprekken, maar ook bij intervisie, teamcoaching en 
verzuimmanagement. De therapie richt zich op de sterke kanten van de cliënt en het benutten van 
hulpbronnen van de cliënt zelf (Cauffman, 2007). 
 
Oplossingsgericht werken gaat ervan uit dat er constant verandering plaatsvindt en dat dit 
onvermijdelijk is (Bakker & Bannink, 2008). Als iets werkt voor een cliënt doe er dan meer van en als 
iets niet werkt, minder of probeer iets anders. De oplossing hoeft geen verband te hebben met het 
probleem. Als hulpverlener wordt er dus niet alleen lineair gekeken naar het probleem. Bij 
oplossingsgericht werken staat centraal wat de cliënt wel graag wil. Wat iemand ook wil en hoe klein 
de stap is maakt niks uit. Elke kleine stap kan een cruciale zijn. Bij oplossingsgericht werken wordt 
begonnen met wat het einddoel is voor de cliënt en daar wordt naartoe gewerkt (Cauffman, 2007). 
 
De oplossingsgerichte manier van werken gaat ervan uit dat er altijd uitzonderingen zijn bij het 
optreden van het probleem. De hulpverlener benadrukt deze uitzonderingen en biedt handvaten om 
tot een oplossing te komen (Bakker & Bannink, 2008). 
 
Binnen de oplossingsgerichte therapie worden drie typen relaties met de cliënt onderscheiden: met ‘de 
bezoeker’, ‘de klager’ en ‘de klant’ (Bakker & Bannink, 2008). De bezoeker is een cliënt die vaak door 
iemand anders wordt gestuurd en zelf geen probleem ervaart (Cauffman, 2007). De klager ervaart wel 
een probleem, maar geeft daar anderen de schuld van. De klant ervaart een probleem en is zelf 
bereid om te veranderen. Deze relatietypen kunnen gedurende een gesprek of behandeling 
veranderen. Voor een hulpverlener is het de kunst om technieken in te zetten die een bezoeker of 
klager uitnodigen om een klant te worden (Cauffman, 2007). 
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Systemisch werken & familie-opstellingen  
Systemisch werken en familieopstellingen worden veel gebruikt door Social Workers en therapeuten. 
Systemisch werken gaat ervan uit dat het hele systeem van invloed is op de individuele cliënt. De 
familie-opstelling bootst de familiebanden van een cliënt na om erachter te komen welke invloed het 
familiesysteem heeft op de cliënt. Een familie-opstelling is een onderdeel van deze methode.  
 
De familie-opstelling bij systemisch werken is een ruimtelijke weergave van een familiesysteem. Het 
doel van een familie-opstelling is om symptomen en onbewuste dynamieken inzichtelijk te krijgen 
(MindAcadamy, 2016). 
Bij een familie-opstelling zijn een therapeut aanwezig, de cliënt en representanten. Eerst wordt er een 
kort gesprek gestart over het thema voor de familieopstelling en kan er eventueel een genogram 
worden gemaakt. Een genogram is een overzicht van een familiesysteem. (MindAcadamy, 2016). 
Vervolgens kiest de cliënt representanten uit die een rol uit zijn systeem vertolken. De cliënt zal de 
representanten ruimtelijk in relatie tot elkaar opstellen. Als de cliënt hiermee klaar is zal de therapeut 
naar de gedachten en gevoelens van de representanten vragen. Hiermee komt de familie-opstelling 
‘tot leven’ (Mooren, Et. Al., nd). 
 
Hierdoor wordt de onderliggende dynamiek in het systeem zichtbaar en is er mogelijkheid tot 
veranderingen binnen het systeem. De opstelling is maar een klein onderdeel van het hele proces. De 
opstelling maakt patronen in het systeem zichtbaar. Het is een generatief proces. Dat wil zeggen dat 
de geboden oplossingsrichting nieuwe verdergaande veranderingen op gang brengt (Mooren, Et. Al, 
nd).  
 
Copingmechanismen 
Vanuit de psychologie wordt er gekeken vanuit copingmechanismen. Deze mechanismen bepalen hoe 
een persoon omgaat met factoren in zijn leven. Iemand met een burn-out gaat op een bepaalde 
manier om met factoren op het werk die hem uit balans brengen.  
 
Ieder persoon gaat anders om met stress, teleurstelling of tegenslagen. Vanuit de psychologie is het 
wel mogelijk om te kijken welke strategieën het meeste effect hebben en welke gunstig zijn voor de 
persoon. Dit worden in de psychologie copingstrategieën genoemd. Deze strategieën zijn er om te 
kijken hoe een persoon omgaat met factoren in zijn leven die hem uit balans brengen (Vermeiren, 
2005).  
Coping is in drie hoofdgroepen onder te verdelen is, namelijk: 

x Probleemgerichte coping  
x Emotiegerichte coping 
x Responsgerichte coping 

 
Bij probleemgerichte coping zoekt de persoon een oplossing, door verandering aan te brengen in de 
situatie die de stress veroorzaakt. Personen die vanuit emotiegerichte coping hun probleem oplossen 
doen dit door de onplezierige gevolgen van stress te ontvluchten. Responsgerichte coping richt zich 
met behulp van bijvoorbeeld meditatie op de vermindering van de gevolgen (Vermeiren, 2005). 
Uit onderzoek is gebleken dat persoonlijkheidskenmerken van invloed zijn op de coping-stijl die een 
persoon toepast om met problemen op het werk om te gaan. Mede door de coping-stijl kan iemand 
een verhoogd risico hebben om in een burn-out te raken. De emotiegerichte coping hangt samen met 
de persoonlijkheidskenmerken Neuroticisme en Extraversie (Breunis, 2007). Uit onderzoek is 
gebleken dat deze twee persoonlijkheidskenmerken een voorspellende waarde kunnen hebben bij het 
ontstaan van een burn-out. De emotiegerichte coping neemt ook toe naarmate de burn-out verergert, 
er is nog niet uit onderzoek gebleken of de burn-out een gevolg is van de coping of de coping een 
gevolg is van de burn-out (Thornton, 1992). 
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5.Onderzoeksresultaten 

De onderzoeksresultaten worden in dit hoofdstuk per topic besproken. Elke deelvraag heeft zijn eigen 
topic met daarin parental-codes en variatiecodes (zie paragraaf 2.5: analyse). De parental-codes 
bevatten citaten uit de tekst. Deze zijn gebruikt om deze analyse van de onderzoeksresultaten te 
schrijven. 
In dit onderzoek is men op zoek naar wat de respondenten verstaan onder professionaliteit. 
Daarnaast zoekt men naar wat zij graag zouden zien aan ontwikkelingen binnen het werkveld EAT ten 
aanzien van professionaliteit. Enkele antwoorden van de respondenten zijn zeer opvallend: vooral hun 
visie ten aanzien van burn-out en de daarbij behorende professionaliteit. Hier wordt in de volgende 
paragraaf verder op ingegaan. 

5.1 Professionaliteit 
In deze paragraaf wordt gekeken naar wat de therapeuten onder professioneel werken met mensen 
met een burn-out verstaan en wat ze belangrijk vinden ten aanzien van professionaliteit binnen EAT 
en burn-out. 
 
Professionaliteit ten aanzien van burn-out heeft voor elke respondent een andere betekenis. Een van 
de respondenten vertelde dat professionaliteit voor haar te maken heeft met de klanttevredenheid. Ze 
zei: "professionaliteit heeft meer te maken met hoe tevreden je klanten/cliënten zijn dan in hoeverre je 
het boekje volgt".  Een andere respondent gaf ongeveer het zelfde aan. Zij vertelde dat zij het van 
belang vindt om voor haar cliënten te kiezen in plaats van cursussen te volgen of maandelijkse punten 
te behalen. Ze vertelde in het interview het volgende: "En als je kiest voor je cliënten in plaats van het 
boekje  of maandelijkse cursussen en je punten halen, dat dat voor mij professionaliteit is." Hier 
bedoelde ze mee dat het van belang is om bewuste keuzes te maken om de ontwikkeling van haar 
cliënten met burn-out te bevorderen. Dit was voor haar een doorslaggevende keuze om niet vergoed 
te willen worden, omdat ze dan gebonden zou zijn aan regels en tijd. Nu hoeft ze niet op de klok te 
kijken. Iets dat andere respondenten ook aangaven: het is van belang dat de tijd wordt genomen voor 
de cliënt. Er werd gezegd dat er altijd benadrukt wordt dat er de tijd genomen wordt om te kijken naar 
waar het probleem bij de cliënt ligt. "Het eerste wat ik meestal tegen mensen met een burn-out zeg is 
dat we de tijd hebben" zei een van de respondenten. Een ander gaf ook aan dat het van belang is om 
de tijd te nemen met cliënten met een burn-out, aangezien mensen met een burn-out volgens 
merendeel van alle respondenten overal tijdsdruk ervaren, zelfs wanneer ze ziek zijn en naar therapie 
moeten. "Want meestal zijn ze ook in therapie heel erg gejaagd", gaf zij aan. Vervolgens vulde ze erop 
aan:  "Dus de tijd geven." "Zelfs in hun burn-out krijgen ze allemaal regeltjes waaraan ze moeten 
voldoen om er weer op bovenop te komen". 
 
Het lijkt er op dat de respondenten zich er wel bewust van zijn dat de reguliere hulpverlening hier 
anders tegenaan kijkt. Dit blijkt uit uitspraken zoals: "En omdat we het over professionaliteit hebben, er 
zullen genoeg mensen zijn die dit niet professioneel vinden". Maar ze zijn van mening dat men 
bewuste keuzes moet maken om professionaliteit te waarborgen en bij de eigen visie en standpunt als 
professional te blijven. Een van de respondenten zei: "ja en ik denk dan dat je iets moet schrappen in 
je professionaliteit, waardoor je wel je Social werker kan zijn die je moet zijn." Hiermee gaf zij ook 
duidelijk aan dat het van belang is dat er bewuste keuzes worden gemaakt.  
 
Volgens de respondenten heeft professioneel werken te maken met het maken van bewuste keuzes, 
om op die manier de klant (in dit geval cliënt) tevreden te houden. In het bijzonder naar cliënten met 
een burn-out toe is het daarbij van belang dat vooral de tijd wordt genomen voor de cliënt en dat deze 
niet wordt beperkt door de regels en kaders van gemeenten en zorgverzekeraars. Het is dus 
professioneel om bewuste keuzes te maken om de eigen visie en werkwijze te waarborgen. Dit is, 
volgens de respondenten, echter niet alles wat van belang is bij professionaliteit. 
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Volgens enkele respondenten is het professioneel wanneer men geen etiket op een cliënt met burn-
out plakt. Een van de respondenten zei letterlijk: “Je moet niet etiketteren”. Zeven van de acht 
respondenten gaven namelijk aan dat burn-out in hun ogen geen ziekte is maar een symptoom. Alle 
zeven respondenten gaven aan dat zij ‘anders’ naar burn-out kijken dan misschien andere 
therapeuten dat doen, omdat zij van mening zijn dat burn-out een symptoom is voor andere 
problemen in iemands leven. Enkele citaten die daar een duidelijk beeld over geven zijn: 

"Wat je graag wil is dat je iemand uhm he je kan door allerlei zaken in een burn-out raken maar het is 
ook belangrijk om te kijken wat doe ik zelf of wat kan ik in de toekomst anders doen om te voorkomen 
dat mij dat weer gebeurt."  "Zeker met mensen met een burn-out, dat zit toch dieper als een menigeen 
aandoening dat niet meteen een psychische diagnose is, maar is wel heel hardnekkig, dus dan moet 
je soms even voor iets anders kiezen dan reguliere zorg."  "Als het echt burn-out is natuurlijk, kan het 
heel lang duren he, zo'n traject van die mensen." "Burn-out kan hele verschillende oorzaken hebben" 
"Die burn-out zelf is voor mij een symptoom voor iets anders." "Burn-out is voor mij een symptoom, 
het is geen ziekte." "Ik zeg ook tegen cliënten dat ze in mijn ogen niet ziek zijn," 
 
Alle respondenten vonden het enorm van belang dat een professional die binnen EAT met cliënten 
met burn-out werkt, een gedegen achtergrondopleiding heeft. "Ik vind dat je moet kunnen bewijzen dat 
je een gedegen opleiding hebt gedaan en gehaald hebt en daarom de kennis bezit." "ik denk dat je in 
ieder geval omdat het geen erkende opleiding is dat er wel een achtergrond moet zitten in de 
hulpverlening. Psychologie, Pedagogiek, SW, dat maakt ook verder niet uit als je maar iets van 
achtergrond hebt." "En dat je wel bepaalde methodieken geleerd hebt en eindeloos rollenspellen hebt 
moeten spelen haha,"  zeiden de respondenten. Alle respondenten zeggen dat dit van belang is 
omdat het werkveld zelf niet erkend is en geen beschermd beroep is. Daarbij horen de kernbegrippen: 
doelgericht werken, planmatig werken, methodisch werken, verantwoorden van je werk/visie en jezelf 
als professional blijven ontwikkelen. Respondent 3 geeft aan dat doordat het werkveld niet erkend is, 
zij het gevoel heeft dat zij haar werk niet goed kan verantwoorden. Ze zei: "Dus dat mis ik wel een 
beetje dat ik mij kan verantwoorden, omdat het niet erkend is."   

Naast het hebben van een gedegen achtergrondopleiding kwamen er ook nog compenties naar voren 
die van belang zijn voor het professioneel werken. Respondent 3 vertelde dat het van belang is: "dat 
je integer bent, een vertrouwenspersoon bent." Ze vulde hier op aan: "Dat wat er daar gebeurt niet 
verder gaat. Ja verder gaat doorvertellen aan andere, geheimhoudingsplicht is voor ons niet verplicht 
maar ik ben daar wel heel erg van.“ Ook gaven enkele respondenten aan dat het van belang is dat 
men transparant werkt en eerlijk is ten aanzien van de cliënt met een burn-out en verwijzer. 
Respondent 2 zei: "En ik denk de open communicatie, ik ben heel erg van goed bespreken wat vind je 
ervan om daar heel eerlijk over te zijn. Op het moment dat ik wil niet dat ze niet durven te zeggen ik 
vind het helemaal niks. Dus dat is meer het stukje van mij waarbij ik denk van ja goed bekijken boekt 
iemand vooruitgang ja of nee." Ook respondent 1 gaf aan dat het van belang is transparant en eerlijk 
te werken wanneer men met mensen met een burn-out werkt: "Je moet zeggen na ik wil dit en dit 
doen en ik doe dat om dat we dit resultaat willen, ook bijvoorbeeld als het niet goed gaat. Je zegt ook 
altijd tegen een cliënt dat als hij merkt dat het niet werkt dat hij het moet zeggen." En vulde hier later in 
het gesprek nog op aan: "Maar dat je gewoon heel transparant bent en zegt na, dit heeft niet gewerkt 
op de manier waarop ik dacht dat het zou uitpakken“. 

De repondenten gaven allemaal aan dat een gedegen achtergrondopleiding een eis is om 
professioneel te werken met mensen met een burn-out in dit vak. Daarnaast kwamen allerlei 
kernbegrippen naar voren waar een professional aan moet voldoen qua werkwijze en competenties, 
zoals eerlijk en transparant zijn, doelmatig werken, methodisch werken, enzovoorts. In bijlage 4 staan 
een aantal citaten die over professionaliteit gaan bij elkaar gevoegd.  
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5.2 Methodisch werken 
Professionaliteit bestaat uit verschillende aspecten. Hier is methodisch werken er een van. Het is van 
belang dat wanneer men professioneel werkt er wordt gebruik gemaakt van geschikte methoden.  
 
Er worden veel verschillende methoden gebruikt. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het 
DiSKO-model, het systemisch werken, familie-opstellingen, Social Case Work, emanciperende 
hulpverlening, oplossingsgericht werken, ervaringsleer, lichaamsgericht werken, cognitieve 
gedragstherapie en Mindfullness. Daarnaast worden verschillende gesprekstechnieken ingezet, zoals 
motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte gespreksvoering. Er wordt gebruik gemaakt van 
ontspanningsoefeningen die Mindfullness gerelateerd zijn maar niet direct Mindfullness zelf. 
Respondent 5 zegt dat voor haar lichaamsgericht en systemisch werken een van de meest gebruikte 
methoden is. Ze zei letterlijk: “Het lichaamsgericht werken en systemisch werken springen bij ons er 
uit!” Ook vertelde ze dat gespreksvaardigheden van belang zijn maar dat daar niet iedereen meteen 
aan denkt: “Gespreksvaardigheden denk je dan? Maar dat is eigenlijk ook hartstikke belangrijk”  
Respondent 2 gaf ook aan dat ze met de lichaamsgerichte methode werkt: "Dat is een 
lichaamsgerichte therapie dat is helemaal niet populair maar dat heeft heel veel raakvlakken met 
EAT omdat dat ook heel lichaamsgericht is." 
Verder wordt er gewerkt op gedrags-, intra-psychisch, systemisch niveau. En wordt er altijd 
merendeels vanuit de krachten van de cliënt gewerkt. Het is bij enkele respondenten van belang dat 
de cliënt wordt betrokken bij het opstellen van de hulpverleningsdoelen. Er wordt heel cliëntgericht 
gewerkt, met daarbij de focus op wat de cliënt aangeeft waar hij behoefte aan heeft en wat het paard 
laat zien. 
 
Het merendeel geeft aan dat bewustwording een van de processen is binnen de therapie met mensen 
met een burn-out. Respondent 2 zei: "Om mensen bewust te maken van wat er in het lichaam zich 
afspeelt, dus dat is een stukje en anderzijds om iemand te activeren". 
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5.3 Verantwoording 
Ook verantwoording wordt als een onderdeel van professionaliteit gezien. Hier is tijdens het gesprek 
nader op ingegaan. Er is vooral gevraagd naar de ervaring en de mening van de respondenten en  
welke aspecten zij van belang vinden ten aanzien van verantwoording. 
Vijftig procent van de onderzoekspopulatie geeft aan dat, verantwoorden een heel ruim begrip is en 
dat daar verschillende zaken onder kunnen worden verstaan zoals veiligheid, verantwoorden ten 
aanzien van de opdrachtgever, verantwoorden ten aanzien van cliënt, hulpverlener, verwijzer, 
enzovoorts. Iedere respondent legde de nadruk op een ander aspect. Daarom is er in dit 
onderzoeksrapport voor gekozen om het thema verantwoorden nog onder te verdelen in verschillende 
onderdelen. 
 
Veiligheid 
“Veiligheid is een vanzelfsprekendheid” zei een van de respondenten. Ze gaf aan dat veiligheid een 
van de basisaspecten is voor het werken met dier en mens en dat het vanzelfsprekend moet zijn dat 
de cliënt en het paard in een veilige situatie met elkaar kunnen werken. "Dus het is heel belangrijk om 
van te voren uit te sluiten om gevaarlijke situaties te voorkomen. We willen niet dat het paard iemand 
gaat aanvallen of zich zo onveilig voelt. Voor allebei moeten ze zich veilig voelen en veilig zijn." Zei 
een andere respondent, die keek naar de verantwoording van veiligheid. Het merendeel van de 
respondenten gaf aan dat veiligheid van belang is in dit werkveld, omdat het werken met mens én dier 
extra aandacht vraagt. "Veiligheid vind ik heel belangrijk want je moet je wel naar verzekeringen 
verantwoorden als er iets zou gebeuren." Vertelde een van de respondenten. Een andere respondent 
zei ook dat het van belang is om veiligheid te verantwoorden, niet alleen ten aanzien van de cliënt of 
verwijzer, maar ook ten aanzien van de verzekering. Het is daarbij volgens de respondenten van 
belang dat de therapeut zelf bewust is van de juridische stappen die kunnen worden ondernomen: "je 
moet proberen het zo veilig mogelijk te maken en je moet rekening houden met de juridische stappen 
die zouden kunnen gebeuren." 

Respondent 3 vulde hier op aan: "Wat wel belangrijk is om te checken of ze geen medicatie krijgen, 
medicatie die invloed heeft op geestelijke gezondheid want mensen zijn meestal dan niet helemaal 
zichzelf. De medicatie stimuleert of afvlakt op bepaalde gebieden. Het paard kan daar moeilijk 
doorheen prikken die weet dan niet wat voor persoon hij voor zich heeft. Ze kunnen niet door de 
medicatie heen prikken en dat kan leiden tot een gevaarlijke situatie, omdat het paard dan soms de 
mensen weg wil hebben omdat ze er niks mee kunnen." Ze gaf aan dat het controleren of de cliënt 
met burn-out medicatie neemt gewenst is omdat wanneer de cliënt deze neemt, juist de gevaarlijke 
situaties kunnen ontstaan. En ter verantwoording van de veiligheid is het dus van belang hier van op 
de hoogte te zijn. 

 
Verantwoording cliënt & verwijzer 
Alle acht de geïnterviewde respondenten geven aan zich te verantwoorden ten opzichte van hun 
cliënten. Het verschil zit in de manier waarop. "Ja ik zal altijd moeten rapporteren vanuit de regels 
waaruit ik werk en de verenigingen dan moet je dat ook doen" zegt respondent 2 in het interview. Ze 
legt daarbij uit, dat ze vanuit haar vooropleiding geleerd heeft om zich te verantwoorden ten aanzien 
van de cliënt, door middel van rapportages. Deze zijn ter verantwoording aan de verwijzer. 
"Het is meer dat ik na elke sessie kort noteer van wat valt er op, hoe gaat het en noem maar op. En 
eigenlijk om bij te houden dat is ook goed voor jezelf je moet toch weten waar ben ik mee bezig en 
een plan maken wat doe ik de volgende keer." Zegt respondent 2 als aanvulling hier op. Ze geeft 
hierbij ook aan dat rapporteren ook van belang is om het handelen ten aanzien van jezelf te 
verantwoorden en te kijken hoe het plan verder te laten verlopen. 
"Ik vertel altijd wie ik ben, de opleiding en de ervaring. Ik heb altijd het gevoel dat het wel nodig is om 
te verantwoorden dat je dit wel kunt" Vertelde respondent 3 tijdens het interview. Ze gaf aan dat het 
van belang is om tegen de cliënt en de verwijzer te verantwoorden dat men het als therapeut ook écht 
kan, dat de hulpverlening die wordt geboden ook een gefundeerde achtergrond heeft. 
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5.4 Professionalisering 
Tevens is er tijdens het interview gezocht naar waar de respondenten behoefte aan hebben om de 
professionaliteit van dit vak verder te ontwikkelen. Hier kwamen veelal dezelfde reacties op. Alle acht 
de geïnterviewde respondenten gaven aan dat er behoefte is aan onderzoek, zodat de effectiviteit van 
de aangeboden therapie wetenschappelijk wordt aangetoond. De therapeuten gaven aan dat het van 
belang is wanneer men professioneel werkt, om het handelen te verantwoorden, maar dat dit 
ingewikkeld is door een tekort aan professionalisering.  

"Ik hoop echt dat er een erkende opleiding komt dan kun je een erkende coach en kun je laten zien ik 
kan het,” vertelde respondent 3 tijdens het interview. Zij gaf eerder al aan dat ze het gevoel had haar 
achtergrondopleidingen te moeten verantwoorden omdat het geen erkend werkveld is en ze vindt dat 
dit een stuk professionaliteit is. 
"Een erkende opleiding zou voor mij het belangrijkste zijn,"  werd door meerdere respondenten 
gezegd. Daarbij gaven ze allemaal aan dat het van belang is, dat er dan wetenschappelijk onderzoek 
wordt gedaan en dat het een erkend beroep wordt, zodat er vervolgens ook kwaliteitseisen en 
protocollen voor worden opgesteld. 
 
"ik zou het heel graag wetenschappelijk verantwoord willen zien. Ik heb ook wel contact opgenomen 
met de universiteit in Maastricht omdat ik zelf  ook onderzoek kan doen vanuit de opleiding die ik heb 
gedaan," vertelde respondent 1 tijdens het interview. Zij zou graag zelf ook willen werken aan de 
wetenschappelijke onderbouwing van EAT. 
 
Daarnaast gaven vier van de acht respondenten aan dat ze graag meer bekendheid van het beroep 
zouden willen, zodat meer mensen kunnen ervaren hoe EAT werkt en wat het voor persoonlijke 
meerwaarde kan bieden. Zo zegt respondent 3: "Voor de rest zou ik alleen willen zien dat het meer 
bekendheid krijgt en meer mensen de stap durven te nemen om het eens te proberen." 
 
Twee van de acht respondenten gaven aan het werken met paarden niet als een werkveld te zien, 
maar als een methode. Een van de respondenten antwoordde op de interviewvraag: “Ik vraag mij af of 
coaching of therapie met paarden een beroep is, of dat het niet een methode is? Weetje, ik werk 
gewoon met paarden omdat het zo’n sterke interventie is. Ben ik dan paardencoach? Nee, ik voel mij 
nog altijd net zo gemakkelijk als ik hier aan de tafel zit als maatschappelijk werker. Voor mij is het een 
krachtige methode”. De andere respondent zei: “Misschien is het goed om het meer een methode te 
noemen dan een vak of werkveld”. 

  



 

Equine Assisted Therapy & burn-out: professionalisering in een pioniersveld 
                         Bachelor afstudeeronderzoek Social Work 2015-2016 35 
 

6. Discussie 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten van de interviews naast het literatuuronderzoek 
gelegd om te kijken of hier overeenkomsten of verschillen in zijn. Eerst wordt er nog kort teruggekeken 
naar de opzet en de validiteit van het onderzoek en vervolgens worden de resultaten erbij genomen. 
Als laatste worden de beperkingen van het onderzoek kort besproken.  
 
Welke methoden zetten de therapeuten in? (interviews) 
Hoe wordt er met burn-out in de reguliere hulpverlening gewerkt? (literatuurstudie) 
In de reguliere hulpverlening, zo blijkt uit de literatuurstudie, wordt vaak gebruik gemaakt van 
psychotherapie en met name van de cognitieve gedragstherapie (Fonds Psychische Gezondheid, 
2015). Een burn-out is niet te genezen met medicatie, maar er wordt wel vaak medicatie ingezet ter 
ondersteuning van het genezingsproces. De meeste therapeuten die EAT aanbieden voor mensen 
met burn-out, werken met de methoden uit de reguliere hulpverlening, maar combineren deze 
methoden met het paard. Naast de psychotherapie wordt er ook veel gebruik gemaakt van 
oplossingsgericht werken (en oplossingsgerichte gespreksvoering) (Bakker & Bannink, 2008). Ook 
deze worden zowel in de reguliere hulpverlening (Cauffman, 2007) als bij EAT ingezet. Ook binnen 
Social Work worden deze methoden ingezet. Met name het oplossingsgericht werken is een 
belangrijke methode voor de Sociaal Pedagoog. Deze methode wordt ruimschoots binnen de 
opleiding Social Work aangeboden aan het uitstroomprofiel Sociaal Pedagoog (De Bree, 2009). 

Samengevat kan men zeggen dat binnen EAT, wanneer er met mensen met een burn-out wordt 
gewerkt, voornamelijk gebruik wordt gemaakt van reguliere methoden die gecombineerd worden met 
paarden. 

Hoe verantwoorden de therapeuten hun werk ten opzichte van de cliënt? (interviews) 
Het blijkt uit de onderzoeksresultaten dat er geen eenduidige manier voor het verantwoorden wordt 
gehanteerd. Iedere therapeut legt de nadruk op een ander aspect van de verantwoording. Er kon 
tijdens de analyse een onderverdeling worden gemaakt in het verantwoorden van de veiligheid (van 
mens en dier) en de verantwoording ten aanzien van de cliënt en diens verwijzer.  
Volgens ‘Véle Takken Eén Stam’ (2008) is het verantwoorden van het handelen een competentie voor 
de professioneel Sociaal Pedagoog. Het verantwoorden van de werkwijze en het handelen ten 
opzichte van de cliënt en de verwijzer zijn ook belangrijke onderdelen van professionaliteit volgens de 
literatuur (Manschot & Dartel, 2003).  Er werd aangegeven dat veiligheid een vanzelfsprekendheid is 
voor sommige respondenten. Hier wordt in de literatuur weinig over gezegd. In de literatuur wordt de 
nadruk gelegd op het verantwoorden van het handelen en de werkwijze ten aanzien van de cliënt en 
diens verwijzers. De manier waarop er wordt verantwoord is niet vastgelegd door de beroepsgroep 
zoals men zou verwachten vanuit de literatuur. In de literatuur wordt aangegeven dat een 
beroepsgroep de kaders en protocollen omtrent het professioneel werken (dus ook ten aanzien van de 
verantwoording) vastlegt (Manschot & Dartel, 2003). Dit zorgt voor een eenduidige manier van 
werken. Blijkens de reacties  van de respondenten hanteert iedereen een andere manier van 
verantwoorden. De een rapporteert uitgebreid en de ander bespreekt het bijvoorbeeld mondeling. Er is 
dus nog geen eenduidigheid in. 
 
Er wordt voornamelijk verantwoord ten aanzien van de cliënt en diens verwijzer. De manier waarop is 
verschillend door dat er geen richtlijnen en protocollen zijn aangeven vanuit de beroepsgroep. 
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Waar heeft de professional behoefte aan om het werken met EAT en burn-out te professionaliseren? 
(interviews) 
Vanuit de interviews is gebleken dat er een behoefte is aan wetenschappelijk onderzoek naar het 
effect van EAT bij burn-out.  Ook is er behoefte aan procesonderzoeken binnen het werkveld.  Zoals 
eerder benoemd in de maatschappelijke aanleiding, heeft Carla Rutgers heeft bij een deel van de EAT 
aanbieders een enquête afgenomen. Twee derde van de respondenten wil onderzoek naar EAT 
(Rutgers, 2015). De voornaamste redenen hiervoor zijn het creëren van draagvlak en 
professionalisering van het werkveld (Rutgers, 2015).  
 
Er zijn therapeuten die van mening zijn dat EAT geen werkveld is, maar een methode. Er zijn 
therapeuten die EAT een werkveld vinden. Hier is onduidelijkheid over. In de literatuur wordt 
gesproken over Equine Assisted Interventions (Thiel, 2012). Dit is de overkoepelende benaming voor 
alle interventies met paarden in de hulpverlening (waaronder EAT) (Thiel, 2012). Er wordt in de 
literatuur over vakgebied en werkveld gesproken wanneer het gaat om de erkenning en 
professionaliteit (Geerling, 2011). Dit geeft geen eenduidig beeld of van EAT als beroepsgroep of een 
interventie. 
 
Wat is professioneel werken? (literatuurstudie) 
Welke aspecten van professioneel werken vindt de therapeut belangrijk? (interviews) 
Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat de therapeuten onder professioneel werken verstaan 
dat er planmatig, doelgericht, eerlijk en transparant gewerkt wordt en dat de professional werkt vanuit 
de kaders van een gedegen (minimaal HBO) achtergrondopleiding in de hulpverlening. De literatuur 
geeft aan, dat een professional zich professional mag noemen wanneer zijn vak een professie is 
(Nistelrooy, 2008). EAT is echter geen nog geen erkende professie. Zijn de EAT-professionals dan wel 
echt professionals of wordt deze term verkeerd toegepast? Alle gehoorde therapeuten zijn vanuit hun 
vooropleiding wel professionals: Psychologen, Sociaal Pedagogen, Maatschappelijk Werkers. Deze 
beroepen hebben allemaal een beroepsgroep die kaders, doelen, kwaliteitseisen en protocollen stelt 
aan de individuele professionals (Beroepsvereniging van Zorgprofessionals, 2012).Op basis van deze 
opleidingsachtergrond mag de professional zich dus professional noemen. Daarbij is EAT nog altijd 
geen professie. Toch wordt EAT ingezet. Enkele therapeuten geven aan dat EAT misschien niet als 
vak maar als methode moet worden gezien. Zij geven aan dat het paard als middel wordt ingezet om 
andere methoden te versterken en dat EAT op zich een methode is en geen vak. Als therapeut blijft 
men de Maatschappelijk Werker of de Psycholoog. De onderzoekers zijn van mening dat EAT 
misschien moet worden gezien als een methode, die een professional inzet als ondersteuning van 
andere interventies en methoden. 

Daarnaast vinden de therapeuten het een teken van professionaliteit als er bewuste keuzes worden 
gemaakt ter bevordering van de aangeboden hulpverlening. Het is namelijk professioneel als de cliënt 
of klant tevreden zijn en daarvoor moeten soms moeilijke keuzes  worden gemaakt. Volgens de 
literatuur heeft professionaliteit te maken met de hulpverleningsrelatie (Nistelrooy, 2008). Deze is van 
invloed op hoe de cliënt de hulpverlening ervaart en hoe de ontwikkeling van de cliënt vordert. 

Tevens blijkt uit de onderzoeksresultaten, dat de therapeuten burn-out niet als een ziekte zien, maar 
als een symptoom voor meerdere problemen. Ze geven aan dat het professioneel is wanneer men de 
cliënt met een burn-out niet etiketteert, maar kijkt waar het probleem ligt. Dit is een verrassende 
wending in het onderzoek, aangezien de literatuur in eerste instantie spreekt over een ziekte. De 
literatuur zegt namelijk dat stress in de werksituatie een belangrijke factor is bij deze ziekte (Fink, 
2000). Dit is vaak niet de aanleiding van de ziekte, maar de oorzaak (Leijten et al., 2012). Ondanks 
dat de therapeuten aangeven dat burn-out een symptoom is en geen ziekte, komt dit deel van de 
literatuur wel overeen met wat zij zeggen. Er moet namelijk worden gekeken naar de achterliggende 
oorzaak, die vaak te vinden is in de levensstijl van de cliënt (Leijten et al., 2012).  Dit beamen de 
therapeuten. Ze geven aan dat men op zoek moet gaan naar de kern van het probleem en dat is niet 
de burn-out zelf.  
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Burn-out staat in de DSM V nog bij de aandoening ‘overspanning’ omschreven (Ozanam, Et. Al, 
2014). Overspanning komt in de DSM 5 niet meer voor (American Psychiatric Association, 2013). Er 
kan niet meer worden gesproken over een burn-out als ziekte, wanneer men kijkt naar de DSM 5 
(Ozanam, Et. Al, 2014). Bij de DSM V valt een burn-out onder de aandoening ‘overspanning’ 
(American Psychiatric Association, 2013). In de DSM 5 is er een aandoening die er sterk op lijkt. Dat is 
de aanpassingsstoornis. Hiervan is sprake wanneer iemand aanhoudende stress ervaart door een 
ingrijpende gebeurtenis in zijn leven. Deze kan werk-gerelateerd zijn (American Psychiatric 
Association, 2013). Ook in dit geval is de oorzaak een werk-gerelateerde gebeurtenis die 
aanhoudende stress veroorzaakt, waardoor het copingmechanisme (zie theoretisch kader: coping-
mechanismen) niet meer functioneert zoals het zou moeten.  

 
Dit betekent dat professionaliteit binnen EAT ten aanzien van burn-out te maken heeft de manier 
waarop men kijkt naar de diagnose burn-out en waarop men daar mee aan het werk gaat. Daarnaast 
is professionaliteit in dit werkveld ten aanzien van burn-out wanneer men de klant tevreden stelt. Ook 
is het maken van bewuste keuzes ten aanzien van professionaliteit een belangrijk onderdeel. 
 
Beperkingen 
Het was een pittig onderzoek, gezien het korte tijdsbestek waarin het onderzoek moest worden 
uitgevoerd en door de beperkte reacties van geselecteerde onderzoekspopulatie. Ondanks de 
beperkte tijd en onderzoekspopulatie mogelijk om een valide onderzoek uit te voeren. Met wat extra 
inspanningen is het gelukt om acht respondenten te krijgen voor de interviews. Volgens het boek 
Basisboek kwalitatief onderzoek van Baarda Et. Al (2013) zijn er minimaal zes respondenten nodig 
voor een valide kwalitatief onderzoek. Helaas is de onderzoekspopulatie niet evenredig verdeeld over 
de twee provincies waarin het onderzoek moest plaatsvinden. Er waren zeven respondenten uit 
Limburg en een respondent uit Brabant. Dit geeft in ieder geval een goed beeld over hoe in de 
provincie Limburg naar EAT en professionaliteit wordt gekeken. Het is in ieder geval duidelijk dat er 
nog veel diversiteit heerst in dit werkveld (of deze methode?) voor wat betreft de uitvoering, maar dat 
er ook veel overeenkomsten in denkwijze zijn. 
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7. Conclusie 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag. Het antwoord uit de hoofdvraag komt 
voort uit de discussie waarin antwoord is gegeven op de deelvragen. Er wordt kort teruggeblikt op de 
hoofdvraag van dit onderzoek om deze vervolgens te beantwoorden. 
 
Het onderzoek is gestart vanuit de centrale vraag: Wat verstaan professionals (met een gedegen 
achtergrond opleiding zoals Social Work of Psychologie) uit Limburg en Brabant, binnen het werkveld 
van Equine Assisted Interventions onder professioneel werken ten aanzien van mensen met een burn-
out? 
Men kan concluderen dat men professioneel werkt, wanneer men werkt vanuit de kaders van een 
gedegen (minimaal HBO) achtergrondopleiding in de hulpverlening. Professionaliteit heeft te maken 
met het maken van bewuste keuzes ten aanzien van de cliënt met een burn-out. Daarbij is het van 
belang dat er geen etiket op de cliënt met een burn-out wordt geplakt, aangezien burn-out een 
symptoom is en geen ziekte. Het is volgens de professionals van belang dat er planmatig, doelgericht, 
eerlijk en transparant wordt gewerkt. 
 
Daarnaast wordt er geconcludeerd dat er een grote behoefte bestaat aan onderzoek om het werkveld 
wetenschappelijk te onderbouwen. Het is voor de professionals niet altijd duidelijk of Equine Assisted 
Therapy een werkveld is of een methode.   
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8. Aanbevelingen 

Op basis van de eerder omschreven conclusies van het onderzoek wordt er in deze paragraaf een 
aanbeveling gegeven voor de verdere ontwikkeling van EAT ten aanzien van burn-out. 

Uit het onderzoek blijkt dat er behoefte is aan wetenschappelijk onderzoek naar de effecten en het 
proces van EAT. Uit het onderzoek naar professionalisering blijkt dat er een onduidelijkheid is in de 
terminologie van EAT. Aangezien enkele therapeuten aangeven dat zij EAT geen vak vinden, maar 
juist een methode, lijkt er verwarring in de terminologie over EAT. Is het nu een vak of een methode? 
Deze vraag moet, voordat er wetenschappelijk onderzoek wordt ontwikkeld, worden beantwoord. Het 
antwoord hierop is van belang voor de manier van onderzoeken. Daarom wordt er vanuit het 
voorliggende onderzoek aan Carla Rutgers van Paard en Levenskunst geadviseerd, eerst een 
onderzoek te starten naar de terminologie van EAT: en te bepalen of EAT gezien moet worden als 
een vak of als een methode. 

9. Evaluatie 
In dit hoofdstuk wordt er teruggekeken op het onderzoek. Er wordt geëvalueerd hoe het proces is 
verlopen en of het doel is bereikt met de gewenste resultaten. Er wordt teruggeblikt op de 
methodologie en de uitvoering hiervan. Daarnaast wordt er teruggeblikt op de samenwerking in de 
afstudeerkring. Om het overzicht te bewaren is dit hoofdstuk verdeeld in enkele paragrafen. 

9.1 Evaluatie resultaat 
Er wordt met tevredenheid gekeken naar het behaalde resultaat. De doelstelling van dit onderzoek is 
behaald. Het onderzoek levert verrassende nieuwe inzichten op ten aanzien van het werkveld Equine 
Assisted Therapy. Het doel om zicht te krijgen op wat therapeuten van belang vinden ten aanzien van 
burn-out en professionaliteit, is behaald. Dit is te lezen in de conclusie. Het doel van het onderzoek 
behalen is weliswaar waardevol, maar de extra verworven informatie is misschien nog wel 
waardevoller. Door de verrassende antwoorden van de respondenten komen er nieuwe inzichten ten 
aanzien van het werkveld (of methode?). Enkele sluiten natuurlijk goed aan bij de zoektocht naar 
professionaliteit, dus zeer waardevol. 

Hieruit kunnen de onderzoekers voor zichzelf een visie vormen ten aanzien van het onderwerp. Zij 
vinden namelijk dat Equine Assisted Therapy beter kan worden ingezet als een methode binnen het 
reguliere werkveld, wanneer er met burn-out wordt gewerkt, aangezien op deze manier de kwaliteit 
van de aangeboden hulpverlening beter kan worden gewaarborgd. Vooral omdat burn-out een 
complexe problematiek is en hier kennis en ervaring voor is vereist. Hierdoor hebben de professionals 
die EAT willen aanbieden voor mensen met een burn-out, altijd een achtergrondopleiding (op 
minimaal HBO niveau) in de hulpverlening. Als men EAT op deze manier bekijkt, komen er ook meer 
kansen voor de Social Worker. Aangezien de Social Worker deze methode kan toepassen. 

Dankzij de conclusie is het mogelijk om een passende aanbeveling mee te geven aan de 
opdrachtgever. Het is geen grote aanbeveling, maar wel een belangrijke, om toekomstige 
onderzoeken mee te onderbouwen. 

9.2 Methodologische evaluatie 
Het is gelukt om het van te voren uitgestippelde plan (de methodologie van het onderzoek) 
nauwkeurig te hanteren. Het is jammer dat er niet genoeg respons was op de vraag voor 
medewerking bij respondenten in Brabant. Tijdens het maken van afspraken voor een interview 
haakten sommige respondenten alsnog af. Ze reageerden niet meer op de mail. Waarom is niet 
bekend. Er werd vanuit het onderzoek meerdere keren aangegeven dat de onderzoekers zich 
aanpassen aan de wensen van de respondent qua tijdstip en locatie. Tevens is nadrukkelijk 
aangegeven dat het interview anoniem zou worden verwerkt. Er is aangegeven dat het onderzoek 
naar professionaliteit geen toetsing van de respondent is, maar juist de mening van de respondent wil 
weten. Door deze zaken te benadrukken hoopte men op medewerking vanuit de respondenten. 
Helaas is dat voor enkelen niet overtuigend genoeg geweest. 
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9.3 Procesevaluatie 
De periode waarin het onderzoek moest worden uitgevoerd was beperkt. Dit bracht hindernissen met 
zich mee, zoals een kleinere onderzoekspopulatie. Als er een langer tijdsbestek voor het onderzoek 
zou zijn geweest, zou dit gemakkelijker zijn geweest.  

Toch is het mogelijk geweest om een valide onderzoek uit te voeren en de gewenste resultaten te 
behalen. Voor wat betreft de tijdsindeling is het onderzoek telkens volgens plan verlopen. Het was een 
leerzaam onderzoek; het bracht bij de onderzoekers nieuwe inzichten op het gebied van EAT en op 
het gebied van burn-out. Er is met veel plezier en passie aan gewerkt. Het veldonderzoek (de 
interviews) waren interessant. Dit zorgde ervoor dat het proces voorspoedig verliep.  

9.3 Samenwerking 
De samenwerking tussen beide onderzoekers is als prettig ervaren. Men kon elkaar goed aanvullen 
op de vlakken waar dit nodig was. Er is evenredig tijd besteed aan dit onderzoek door beide 
onderzoekers.  

De afstudeerkring was een mogelijkheid voor kritische feedback. Deze zorgde voor tegenslag 
wanneer men dacht op de juiste weg te zijn. Dit zorgde voor een belangrijk leerproces voor beide 
onderzoekers. Op deze manier is er bijvoorbeeld kritischer gekeken naar de opzet van het onderzoek. 
De afstudeerkring is een waardevolle aanvulling voor dit onderzoek.  
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Nawoord 
Het schrijven van deze scriptie hebben wij als interessant en leerzaam ervaren. Wij zijn trots op het 
resultaat en op onze manier  van samenwerken. Tevens zijn wij blij dat wij binnen deze korte periode 
het onderzoek hebben kunnen afronden. 

Ons plan was om in januari te starten met het onderzoek. Helaas was dit nog niet mogelijk doordat 
ons voorstel nog niet voldeed aan de criteria. Dit bracht de nodige spanningen voor ons allebei. Door 
een goede samenwerking is het uiteindelijk gelukt om de scriptie ruimschoots voor de einddatum af te 
ronden. Het spreekwoord  “waar een wil is, is ook een weg” past goed bij deze situatie. Wij zaten in 
eerste instantie met onze handen in het haar, omdat wij dachten het onderzoek nooit tijdig af te 
ronden. Wij hebben geleerd dat met genoeg wilskracht, tijdsinvestering en een goede samenwerking 
veel meer mogelijk is dan wij zelf denken.  

Door middel van de interviews tijdens dit onderzoek hebben wij een interessante conclusie kunnen 
formuleren. Daardoor hebben wij ook een zinvolle aanbeveling kunnen geven aan onze opdrachtgever 
Carla Rutgers van Paard en Levenskunst. Als vervolg op deze aanbeveling zullen wij nog met Carla 
Rutgers overleggen, hoe zij deze aanbeveling vorm wil geven in verder onderzoek. 

Talitha Geerards & Judith Coumans, 

Vaals, mei 2016 
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depressieve patiënten. Heerlen: Open Universiteit Nederland 

Vlaeminck, H., S. Saelens, et al. (2010). Social casework in de 21e eeuw: een praktisch handboek 
voor professioneel hulpverlenen, Kluwer. 

Winkelaar, P. (2001). Methodisch werken: Inleiding tot methodisch handelen met en voor mensen. 
Leusden: De Tijdstroom. 
 
 
 
  

http://www.therapiehulp.nl/therapie/psychotherapie/lichaamsgerichte


 

Equine Assisted Therapy & burn-out: professionalisering in een pioniersveld 
                         Bachelor afstudeeronderzoek Social Work 2015-2016 46 
 

Wat verstaan professionals (met een gedegen achtergrond 
opleiding zoals Social Work of Psychologie) uit Limburg en 
Brabant, binnen het werkveld van Equine Assisted 
Interventions, onder professioneel werken ten aanzien van 
mensen met een burn-out? 
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zetten de 

therapeuten in? 
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work, 

Methoden voor burn-
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methoden, 

Andere methoden? 
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11. Bijlagen 
In dit hoofdstuk volgen alle bijlagen ter ondersteuning van de kerntekst. 

11.1 Bijlage 1: Operationaliseringsschema 
Ter voorbereiding op de interviewvragen is dit operationaliseringsschema gemaakt. Hierin staan de 
hoofdvraag, deelvragen en de topics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit het operationaliseringsschema zijn interviewvragen opgesteld. Deze volgen in 
bijlage 2.  
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11.2 Bijlage 2: Interviewschema 
Voorbereiding 

- Duur van het interview: maximaal 1,5 uur. Dit is al vorens het interview 
schriftelijk via de mail kortgesloten met de respondenten. 

- Alvorens via de mail (schriftelijk) toestemming vragen voor opnamen en 

aantekeningen, 
- Plaats/ruimte: op locatie bij de respondenten, dit is kortgesloten via de mail, 

Introductie 

- Onderwerp: de mening van EAT professionals die met mensen met een burn-out 
werken, ten aanzien van professioneel werken met EAT en burn-out. 

- Doel: Ervaringen en meningen inventariseren omtrent professioneel werken met 
EAT en burn-out. Het is een kwalitatief onderzoek gericht 

- Anonimiteit: Er worden nergens bedrijfsnamen of persoonsnamen genoemd in de 
scriptie, noch in andere documenten die betrekking hebben op dit onderzoek. 

- Resultaten: De resultaten worden geanalyseerd en bediscussieerd samen met 
theorie. Vanuit de discussie worden er conclusies getrokken waarop 
aanbevelingen worden gemaakt voor de opdrachtgever.  

- Uitleg structuur: Het interview is in grote lijnen alvorens opgezet met hoofdvragen 
en bijvragen. Echter blijft er wel ruimte om door te vragen/concretiseren en is 
aanvullende relevantie informatie altijd welkom. 

- Relevante persoonsgegevens vragen  
Beginvraag: 

1. Wat is uw ervaring met de doelgroep burn-out? 
2. Op welke manier werkt u met mensen met een burn-out? 

 
Methodisch werken: 

1. Werkt u met methoden? 
a. Met welke methoden werkt u? 
b. Met welke reeds bestaande methoden (vanuit Social Work of een 

Therapeutische opleiding) werkt u? 
c. Met welke EAT-methoden werkt u? 

2. Hoe ervaart u het inzetten van reeds bestaande methoden bij burn-out en EAT? 
a. Welke werken prettig? 
b. Welke werken niet prettig? 

3. Wat is uw rol tijdens een therapie-sessie? 
a. Verschilt deze met uw rol als therapeut in de reguliere hulpverlening? 
b. Wat vind u hier van? 

Verantwoording 
4. Verantwoord u uw manier van werken ten aanzien van de cliënt met betrekking 

tot de veiligheid? 
a. Hoe doet u dat? 
b. Waarom doet u dat? 

5. Vind u het van belang om uw werk te verantwoorden? 
a. Ten aanzien van wie vind u dat u uw werk moet verantwoorden? 
b. Welke aspecten zijn daar het meest bij van belang? 

6. Verantwoord u methodisch werken? 
a. Wat vind u daar bij van belang? 

Professionaliteit 
7. Wat verstaat u onder professioneel werken ten aanzien van burn-out binnen EAT? 
8. Wat vind u van belang bij professioneel werken ten aanzien van burn-out? 
9. Wat vind u van belang bij professioneel werken ten aanzien van EAT? 

Behoeften professionalisering 
10. Waar heeft u behoefte aan om professionaliteit van dit beroep te ontwikkelen? 

a. Hoe zou u dit graag willen zien? (bijvoorbeeld in de vorm van protocollen, 
methoden, afspraken?) 
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11. Wat is naar uw mening van belang bij de professionalisering van EAT & burn-out? 
 
 
 
Afsluiting: 

- Wil de respondent nog iets toevoegen? 
- Bedanken voor de medewerking, aangeven dat wanneer gewenst het 

onderzoeksrapport (de scriptie) opgestuurd kan worden naar de respondent, 
- Vragen wat de respondent van het interview vond, deze feedback meenemen naar 

volgende interviews, 
- Overhandigen contactgegevens: 

o Talitha Geerards en Judith Coumans, 
o 1229818coumans@zuyd.nl 
o 0611266866 

- Herhaling: 
o Wat met de resultaten gebeurd, 
o Anonimiteit. 

  

mailto:1229818coumans@zuyd.nl
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11.3 Bijlage 3 Interview 1 
Dit is het eerste interview dat afgenomen is voor de dataverzameling. Het is 
uitgeschreven en gesegmenteerd om het vervolgens te coderen. 

1 Judith: Hallo 

2 Respondent: Hallo, 

3 Judith: alle formaliteiten hebben wij eigenlijk gehad. We houden het anoniem, er worden dus 
geen namen genoemd in het document. We hebben zoiets van: iedereen gelijk, er zijn 
mensen die dat niet prettig vinden. Er zijn ook mensen die het niet erg vinden maar wij 
houden het gewoon voor iedereen gelijk. En als u wilt kunnen we achteraf de scriptie 
doorsturen, als u dat leuk vind om dat te lezen. Het is een klein onderzoek maar het is 
misschien leuk om terug te lezen wat onze bevindingen zijn. 

4 Respondent: Ja is goed. 

5 Judith: Zullen we dan gewoon beginnen? 

6 Respondent:  Is goed. 

7 Judith: wat is uw ervaring met de doelgroep burn-out? 

8 Respondent: Uh, mijn ervaring is  dat wij meestal mensen krijgen die al bij veel therapeuten 
zijn geweest en daar eigenlijk vast lopen. En dat hierheen komen omdat wij equine coaching 
doen. Coaching met behulp van paarden. Mensen met burn-out zien het helemaal niet meer 
zitten, en zijn vaak al bij heel veel hulpverleners geweest. Vaak ben ik hun laatste redmiddel, 
en ze vinden het hier vooral fijn dat het in de buitenlucht is en niet in een kantoor tussen de 
vier muren. 

9 Judith: Oke, en hoe komen ze dan bij u terecht? 

10 Respondent: uhm, meestal door mond op mond reclame. Ik werk als ZZP-er dus sta nergens 
aangesloten. Maar ik heb wel contactpersonen waar ik mee samen werk, mensen die ook in 
het vak zitten. Die zoiets hebben van: die persoon loopt vast, laten we een alternatieve zorg 
nemen. 

11 Judith: Oke, en zijn dat mensen die ok met EAT werken of uit reguliere instellingen"? 

12 Respondent: uhm meer reguliere instellingen. Bij paardencoaching hebben wij vaak veel 
mensen die eigenlijk niks met paarden hebben. Zoals scholen waar ik veel contact mee heb, 
ziekenhuizen zoals Zuyderland Heerlen en Sittard-Geleen. Zij sturen dan mensen door naar 
mij om hier dan een sessie te doen. Zeker met mensen met een burn-out, dat zit toch dieper 
als een menigeen aandoening dat niet meteen een psychische diagnose is, maar is wel heel 
hardnekkig, dus dan moet je soms even voor iets anders kiezen dan reguliere zorg. 

13 Judith: En wat bieden jullie precies aan voor mensen met een burn-out?  Kunt u omschrijven 
hoe dat in zijn werk gaat? 

14 Respondent: Ja. We beginnen in eerste instantie met een gewoon intakegesprek. Je komt 
gewoon op gesprek, en dan vertellen we hoe en wat. Uhm, ik maak meestal ook niet echt een 
traject omdat burn-out gewoon, als het echt burn-out is natuurlijk, kan het heel lang duren 
he, zo'n traject van die mensen.  Uhm en ik heb wel dat je met deze therapie veel sneller 
resultaat hebt. Je hebt gewoon binnen één a twéé sessies meestal de kern er al uit. En als je 
die kern eenmaal hebt kun je ook verder gaan. Mensen kunnen er dan voor kiezen, of ze de 
therapie hier willen doen met behulp van de paarden of dat ze terug gaan naar de reguliere 
therapie. Wat het eingelijk is, is dat ik ze vraag om eerst een intake gesprek te voeren, 
daarna gaan we de bak in om het paard te ontmoeten en te spiegelen  en daarna gaan we 
naar een of twee sessies opnieuw kijken welk traject we volgen. Dat kan ook hier zijn of 
ergens anders.  
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15 Judith: Dus als ik het goed begrijp is het meer een soort van verkenning naar wat het 
probleem is, bij de persoon zelf. waar ligt het probleem? 

16 Respondent: Ja want burn-out kan hele verschillende oorzaken hebben. Ik kan dan wel  
volgens een boekje burn-out te gaan behandelen maar als het paard mij laat zien dat er 
andere dingen spelen of dat de oorzaak of de kern van het probleem ergens anders ligt, ja 
dan ga je eerst daar aan werken en laat je het plaatje burn-out even links liggen. 

17 Judith: oke, dan sluiten wij meteen aan bij onze volgende vraag. Deze is: of u met een 
bepaalde methode werkt? 

18 Respondent: Uhm ja, met paarden. Nee, ik heb wel een paar modellen die ik toepas. Deze zijn 
niet heel specifiek voor burn-out, maar die zijn ehm, de logische niveaus: Dat je gaat kijken 
wat is je gedrag, wat zijn je normen en waarden, wat zijn je overtuigingen. Ik weet ze niet 
volledig uit mijn hoofd. Maar kijken naar je zelfbeeld en spirituele, daarmee bedoel ik 
zingeving: waarom ben ik hier op aarde? Ik werkt niet heel veel met Mindfullness, ik werk 
meer met wat de persoon zelf allemaal wil bereiken in het leven. Dus dat 'ie zijn eigen doel 
gaat creëren. Maar tuurlijk zit je met ontspanningsoefeningen die je  ook wel toepast maar 
het hele werken met de paarden is eigenlijk al  ontspannend. Je zit niet op een praatstoel 
waar je de hele tijd vragen krijgt gesteld. Je gaat het gewoon ervaren.  De methode is 
eigenlijk uhm,  Dat ik de mensen laat ervaren in plaats van dat ze er de hele tijd over praten. 
Dus ze ervaren  hun eigenheid, ze ervaren hun verdriet, de stress, maar dep positieve kant er 
van is dat ze ook ervaren hoe het is om rust te krijgen. Ik heb voorheen altijd gewoon op 
kantoor gewerkt en uhm, en dan zei ik ook he, om te zorgen dat je rust krijgt, doe maar die 
oefening en dan was het allemaal zo in theorie. Want in theorie wordt je ontspannender van 
deze oefening. Als je een doel uitstippelt, heb je meer zingeving in je leven. Maar dat was 
allemaal zo op papier. En de methode  bij de paarden is dat je het meteen ervaart. Je ervaart 
je rust, je ervaart hoe het is om dingen los te laten. Vaak is het zo dat als je geheel jezelf 
bent dat je paard daar op inhaakt. Dus ja, dat zijn de methodes. En natuurlijk heb ik ook 
bepaalde modellen die ik toepas maar het is vooral kijken wat er gebeurd in de bak. 

19 Judith: De modellen die u toepast, zijn die dan speciaal voor EAT of zijn die meer vanuit uw 
therapeutische achtergrond? 

20 Respondent: Nee, meer vanuit mijn therapeutische achtergrond. Het DSKO model, wij 
noemen dat DISKO model. Dat gaat over drama, situatie, keuze en optie. Nogmaals de 
logische niveau's, tussen reaction en gevoel in hebben we modellen. Dat zijn allemaal vanuit 
de therapieën vanuit de opleiding die ik heb gehad. 

21 Judith: En hoe past u deze toe? 

22 Respondent: Het is meer dat je kijkt, soms lopen mensen echt vast in de bak. Dan probeer je 
ze zonder dat de mensen het merken ze toe te passen. Ik vind een heel leuk model, dat disco. 
Dat is drama, situatie, keuze en optie he. Dat was die. Maar het gaat er vaak in dat mensen 
vaak in het drama blijven zitten he, zonder dat ze dat ze dat willen. Drama kan zijn dat ze 
een probleem hebben en denken dat ze er nooit meer uitkomen. Dat kan een ruzie zijn, een 
conflict met zichzelf, en de situatie maakt uiteindelijk dat ze een keuze moeten maken. Als ik 
dan zeg, ja je zit nou in drama, dan ben ik ze kwijt.  Dan dan gaan ze niet meer luisteren. 
Dus je probeert dat er een beetje in te, te spelen tijdens de sessie, maar als ze nou helemaal 
vast lopen en ze zeggen dat is niet zo en uh, dan ga ik terug naar de kantine en dan ga ik het 
ze echt theoretisch uitleggen dat ik zeg van nou:  dit en dit  gebeurd er nu en daarom loop je 
steeds vast. Wil je je open stellen nu je dit weet om terug te gaan. Dat heeft echt te maken 
met veel laten ervaren, maar als ze echt vastlopen pak ik even de theorie héél letterlijk er bij. 
Soms confronterend maar anders kom je niet door. 

23 Talitha: Dus dat is eigenlijk een combinatie beetje, van soms echt theoretische kant en de 
therapie met paarden dan? 

24 Respondent: Ja, want als ik op kantoor was blijven zitten had ik waarschijnlijk voor die 
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mensen opgeschreven en gezegd tegen die mensen van: dit en dit doen we en  de paarden 
maakt het allemaal wat laagdrempeliger. Dat ze niet het idee hebben dat ik hun ga vertellen 
hoe en wat, maar het paard laat het ze dat zien. 

25 Judith: Wordt wat visueler misschien, ervaringsleer. 

26 Respondent: Op gevoelsniveau ga je dingen ervaren, zodat je niet alleen weet hoe je moet 
ontspannen, 

27 Judith: Zijn er ook specifieke methoden van EAT die u benut? 

28 Respondent: Hmm.. ik denk op het gebied van burn-out nog niet zo veel. Paarden coaching is 
heel nieuw nog. Maar als je met groepen gaat werken zijn er wel heel veel  methodes. Maar ik 
weet ook niet of dat meer uit mijn therapeutische achtergrond komt. Maar er is natuurlijk een 
methode, dat vergeet ik altijd, dat is te vanzelfsprekend: dat is de methode het ontmoeten. 
Dat is wat je doet. De methode is inderdaad dan wel, dat je zegt dat je niet te dicht bij het 
paard de ring in stapt. Je mag alles, behalve er op en er onder. En eh, je gaat daarna je zelf 
zo puur mogelijk te houden. En dan werk je, dan ga je proberen een connectie te krijgen met 
je paard.  En dat is natuurlijk wel een methode, maar dat vergeet ik misschien wel. Dat is zo 
vanzelfsprekend dat ik denk van je loopt de bak in en er gebeurt er wat, maar er zit een hele 
theorie aan vast. Paarden zijn kuddedieren en zijn altijd opzoek naar een veilige partner. Als 
een paard met een cliënt de bak in gaat is dat op dat moment een kudde. De persoon moet zo 
veilig mogelijk overkomen voor dat paard. Dat kan hij alleen maar doen als hij zichzelf durft 
te zijn en zich open kan stellen, kwetsbaar durft te zijn.  

29 Judith: Wij vragen er ook specifiek naar, en wij zijn paarden mensen dus alles is heel 
normaal, wij zijn ingelezen, dus voor ons is het heel logisch, maar voor het contrast in het 
interview is het toch van belangrijk dat we er op inzoomen. 

30 Talitha: en ook op school hebben veel mensen deze ervaring niet. 

31 Respondent: Nee, nee en zeker niet waar de sensitiviteit van komt, daarvoor kun je een paard 
juist gebruiken, in de kudde kunnen ze ook niet communiceren met elkaar zo van: oh der zit 
wat in de bosjes, zullen we wat naar links rennen? Dat is een gevoelskwestie. Als eentje voelt 
dat er iets in de bosjes zit bouwen ze samen spanning op en dan pas gaan ze rennen. 

32 Judith: Samen rennen? Volgen ze elkaar dan? 

33 Respondent: Ja inderdaad, als eentje begint dan... Dat creëer je dus in de bak. 

34 Judith: Hoe ervaart u dat dan, om methodes vanuit het reguliere werkveld toe te passen in 
een nieuwer werkveld? 

35 Respondent: Ja ik vind dat eigenlijk heel leuk. Ik wil al bijna zeggen dat ik bijna net zo 
depressief werd als de mensen die voor mij zaten toen ik nog tussen vier muren zat, dat is 
echt. Die modellen en alles, de mensen weten al vaak wat het probleem is. Zeker mensen met 
een burn-out weten zeker wel dat ze over hun grens zijn heen geweest, constant. Als ze dat 
nog niet weten dan gaan ze dat nog niet van je aannemen als je gewoon met ze praat en zegt 
dit en dit is aan de hand. En door heel veel vragen te stellen, je moet de persoon eigenlijk 
altijd zelf  met antwoorden laten komen en zelf naar oplossingen laten zoeken, dat moet je 
niet voorkauwen maar op een gegeven moment was ik 3 sessies vragen aan het stellen terwijl 
als psycholoog weet je toch wel iets eerder wat er aan de hand is dan de mensen zelf. Dus 
dan zit je drie sessies vragen te stellen en komt het er eindelijk pas uit. Terwijl met de 
paarden merk ik gewoon dat je de theorie wel kunt toepassen en je hebt gewoon het zelfde 
niveau en diepgang als op kantoor alleen hier heb je een toevoeging van het gevoel en het 
stukje ervaren. Toen ik op kantoor zat kwamen mensen ook vaker met tegenzin omdat ze 
wisten dat het een zware sessie zou worden en hier is het ook een zware sessie maar het is 
ook leuk geweest. want je bent buiten geweest, je hebt contact met je dieren gehad. Het is 
een hele andere situatie voor de cliënt zelf, vooral met mensen met een burn-out is het zeker 
goed om even naar buiten te gaan i.p.v. weer in het kantoor te zitten. 
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36 Judith: Is jouw rol als therapeut dan ook anders? 

37 Respondent: Ik merk wel dat toen ik op kantoor werkte, ze hebben mij ooit op de opleiding 
verteld dat als een cliënt binnen kwam ik dan in gedachte een soort doktersjas aandeed en 
daar zaten al je tools in als psycholoog. Maar op een begeven moment voelde dat ook voor 
mij zo weetje, iedere keer als de cliënt wam, dan gaan we weer, denkbeeldige jas weer aan 
met al mijn tools, het was een soort moeten, heel gestructureerd volgens het boekje werken. 
En terwijl als ik met de paarden werk, ga ik er heel relax naar toe, want ik weet ook niet wat 
er gaat gebeuren, het paard laat wat zien en daar moet ik maar op anticiperen. Dus het is 
voor mij iedere keer weer een uitdaging. ik kan geen gesprek voorbereiden. Dat maakt het 
dat ik iedere keer on top of my game ben, want toen ik op kantoor zat, was het soms echt de 
sleur zeker als al iemand een half jaar kwam. Die ging je weer vragen hoe het de vorige keer 
was gegaan, en je gaat dingen her halen. en nu merk ik dat ik niet kan uhm, ja verzwakken, 
ik kan niet een keertje niet met mijn hoofd er bij zijn. Dat gaat niet, dus je bent altijd 
helemaal op je cliënt gericht en ik denk dat die klanten of cliënten ook verdienen, dat je 
gewoon iedere keer met volle proces de aandacht voor ze hebt. EN ik moet eerlijk toegeven 
en ik denk een aantal collega’s van mij ook, dat lukt niet als je drie vier mensen per dag op 
kantoor hebt. Dan verzwak je gewoon. En hier ben ik zelf met de paarden bezig, ook paarden 
halen, verzorgen, poetsen, het is het is echt iets heel anders. Ik merk ook niet dat ik dan 
gewerkt heb als ik naar huis ga. Dan heb ik een lekkere dag op stal gehad, en heb nog wat 
klanten gehad. Het is, is heel anders en natuurlijk kom ik thuis moet ik mijn administratie en 
gespreksverslagen bijhouden, dat blijft wel maar ja het is, je contact met de cliënt wordt ook 
anders. het is niet dat ze komen binnen, handje geven en we gaan naar buiten, het is een 
beetje "oh ga je de pony nog terug zetten" oh ja leuk, je het bewoon een heel ander contact. 
En omdat we het over professionaliteit hebben, er zullen genoeg mensen zijn die dit niet 
professioneel vinden, en maar ik heb gelukkig geen klanten die heel lang komen, want ze zijn 
heel snel geholpen en dan gaan ze weer. Maar dat is juist ook omdat ze je net de dingen 
vertellen als je terug loopt naar de stal, het is net als je ja, koffie er na gaat drinken, dat ze je 
dan dingen vertellen die juist heel noemenswaardig zijn. 

38 Judith: wat betreft professioneel werken: voor iedereen is professionaliteit iets anders, en  dat 
is ook waar wij op zoek naar zijn, wat vinden therapeuten professioneel werken. Wat verstaan 
zij er onder? dat is ook letterlijk de vraag. Dus ik kan hem ook niet anders tellen. 

39 Respondent: Nee dat is perfect. Het is voor mij ook een beetje, ik heb een tijd in een dubio 
gezeten omdat ik niet vergoed wordt als hbo psycholoog en uhm, sowieso niet als je met 
paarden werkt, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Maar ik kon allemaal cursussen doen 
en en en dingen aansluiten om vergoed te worden. En dan dus bij de professionals samen te 
gaan zitten en te horen. Terwijl ik eigenlijk zoiets had van dat ga ik niet doen: dan moet ik 
ook op die manier behandelen. En dan moest ik ook mij aan die regeltjes houden, daar aan 
voldoen. En tuurlijk volg ik dezelfde regels en volg ik dezelfde therapeutische methodes waar 
we het net over hadden, maar als ik dan eens iemand aan het huilen heb enzo, en hij zit al 
een kwartier over zijn tijd heen, dan is dat zo. En ik kan niet veroorloven mensen dan naar 
huis te sturen en te zeggen van kom maar volgende week. Ik vind dat je op dat moment, en 
mensen weten dat ook dat ik soms een tien minuten of kwartier later bij hun op de afspraak 
ben, omdat zij ook die uitloop krijgen. En ik heb er bewust voor gekozen omdat ik denk dat 
professionaliteit meer te maken heeft met hoe tevreden je klanten/cliënten zijn dan in 
hoeverre je het boekje volgt. En omdat het toch niet vergoed wordt, hoef ik mij daar ook niet 
aan te houden. Het is niet handig want tuurlijk zijn er mensen die denken: van ik had dat 
liever, ik had graag die therapie gehad maar het wordt niet goed dus het is voor mijn beurs 
niet te doen. Ja, goed met de vergoedingen dat wordt toch steeds minder. En, ik heb gewoon 
zoiets van ik wil ze bieden, want mijn bedrijf heet ook .... dus ik heb wel zoiets van, daar wil 
ik ook die puurheid van blijven houden, en als het gekaderd word. Laatst was er een vader die 
zich afvroeg waarom ik niet vergoed werd. Ik zei dat het eigenlijk gewoon een bewuste keuze 
is, niet om ze af te vallen dat ze moeten betalen, maar anders kan ik gewoon niet de therapie 
bieden die ik geef. En als je kiest voor je cliënten in plaats van het boekje  of maandelijkse 
cursussen en je punten halen, dat dat voor mij professionaliteit is. 
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40 Judith: Wat ik daarin terug hoor, wat ik wil terug koppelen zodat wij het onthouden is ook een 
beetje wat wij op de opleiding geleerd krijgen: het present zijn voor je cliënten. Waar wij ook 
al op stages tegenaan liepen, ik ervaarde dat wel zo dat ik er niet altijd voor mijn cliënten kon 
zijn omdat er geen budget en gen tijd was. Je moest inderdaad altijd binnen de kaders blijven 
van de WMO. Dan vroeg ik mij wel eens af waar die present zijn, waar ze zo vol lof over 
praten op school, hoe je dat eigenlijk kunt waar maken. En wat ik jou hoor zeggen is doordat 
je niet vergoed wordt kan je wel je professionaliteit uiten door er voor je cliënten te zijn op 
het moment dat het nodig is. 

41 Respondent: ja en ik denk dan dat je iets moet schrappen in je professionaliteit, waardoor je 
wel je Social Worker kan zijn die je moet zijn. En bij toegepaste psycholoog, wordt het al 
helemaal, zeker in het begin werd er om gelachen, want ze zijn net geen echte psychologen 
werd altijd gezegd. Maar je merkt nou wel dat ik de cliënten krijg van de psychologen. 

42 Judith: Dat is wel heel mooi, omdat het natuurlijk net weer wat anders is. 

43 Respondent: Ze gaan meestal daarna wel weer terug, maar als ze vast zitten komen ze naar 
mij, 

44 Judith: Zo heeft iedereen toch zo zijn functie in die hele wereld. Je moet inderdaad eigenheid 
hebben. Wat vind u belangrijk bij het werken met burn-out qua professionaliteit? 

45 Respondent: Het eerste wat ik meestal tegen mensen met een burn-out zeg is dat we de tijd 
hebben. Want meestal zijn ze ook in therapie heel erg gejaagd. Want dan moet ik weer op 
mijn werk zijn en ik moet van mijn werkpsychologe weer een of andere arts bezoeken. Zelfs 
in hun burn-out krijgen ze allemaal regeltjes waaraan ze moeten voldoen om er weer op 
bovenop te komen. En het eerste wat ik tegen ze zeg is dat het goed komt en dat we de tijd 
nemen. dan zie je echt een last van ze af vallen. Soms pak ik ook wel eens geen paard er bij 
maar dan gaan we op het terrein wat lopen of door de weiden lopen en bij de paarden kijken 
en zitten, dat we zo'n intake gesprek doen bijvoorbeeld. Dus de tijd geven, het gevoel geven 
dat ze er mogen zijn, en daarnaast de kern zoeken. Het is heel belangrijk dat als mensen 
helemaal goed in hun vel zaten, en thuis was goed dan hadden ze vast geen burn-out 
gekregen. Dan hadden hun coping mechanismes wel zo ontwikkeld dat ze wel met hun werk 
konden copen of dat ze goed genoeg waren om hun grenzen aan te geven. Die burn-out zelf 
is voor mij een symptoom voor iets anders. En daar ga ik dan naar op zoek. Ik praat ook vaak 
niet over burn-out. Ik ga meer, hoe ze hun leven hadden ingeschat, waar ze dachten dat ze 
nu zouden zijn, waar veracht je dat je over vijf jaar bent, wat heb je er voor nodig? dan kom 
je de valkuilen bij iemand tegen. Dat ze bijvoorbeeld zeggen dat . Ik had een vrouw die niet 
meer haar huis uitkwam door de burn-out. Toen ze niet meer naar het werk hoefde is ze 
helemaal ingeklapt zeg maar. Ik heb daar wel een halfjaar mee aan gewerkt. Maar we hebben 
het amper over burn-out gehad. We hadden het meer over wat is mis gegaan, wat is er 
gebeurd. Zo kun je op die manier veel makkelijker de burn-out op te lossen. Door er vooral 
niet te veel bij stil te staan. Maar te zoeken naar hoe komt het dat je dit hebt gekregen? 

46 Judith: Dus het is meer de vraag achter de vraag? Het achterliggende probleem? 

47 Respondent: Ja, precies. Ik ben niet zon psycholoog die helemaal terug naar het verleden 
gaat. Het is geweest, maar natuurlijk zijn er dingen die haar gevormd hebben. Maar we gaan 
kijken, je bent blijkbaar gevormd door je leven, waar heb je behoefte aan om het over te 
hebben. Maar daarna ga je kijken wat ga je er aan doen? Meer kijken van oke, en wat gaan 
we doen? Oke je kunt heel moeilijk je grenzen aangeven omdat je bang ment dat je dan niet 
gewaardeerd en gerespecteerd wordt en dan gaan we daar aan werken. En niet aan het feit 
dat ze zo onzeker is dat ze niet  durft los te  laten. Daar kun je heel lang over praten maar ik 
merk dat zulke dingen heel goed worden opgelost als je dingen in het heden gaat bespreken 
en niet omdat ze op de middelbare school gepest is. Dat ze daarom nu onzeker is 

48 Judith: Ja dat kun je niet meer veranderen natuurlijk, 

49 Respondent: ja precies en de paarden leven ook in het nu dat is ook misschien een methode. 
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Paarden leven in het nu dus het heeft ook geen zin om problemen van vroeger, over vroeger 
te bespreken.  Je werkt altijd in het nu. 

50 Judith: dus je kijkt meer naar nu en naar de toekomst? 

51 Respondent: ja wat je er nu aan kunt doen, en niet wat je er aan had moeten doen, 

52 Judith: En wat is heel belangrijk wat betreft werken met paarden en professioneel werken? 

53 Respondent: dat je met paarden kunt werken haha. Nee in principe zeggen ze altijd dat ieder 
paard geschikt is om mee te werken. in de praktijk is dat niet zo. paarden die zich niet laten 
vangen in de wei, als je die in de bak zet en de cliënt wilt er naar toe. die gaat wegrennen, 
schoppen, bijten enz. dus er zijn paarden die gewoon niet geschikt zijn. Als je geen geschikt 
paard hebt, kun je door middel van trainen rustig krijgen. Ik doe dat met Natural 
Horsemanship. maar ik heb hier ook een paard, dat is laatst Limburgs kampioen geworden 
met R. 

54 Judith: Guapo? 

55 Respondent: Ja guapo, het liefste paard op stal, maar ik kan hem niet inzetten. Hij is zo 
nerveus als hij die bak in moet. Dus aar werk ik mee dit ie rustig wordt. Dus niet elk paard is 
geschikt en dat moet je kunnen aanvoelen. Ik denk ook dat je er een paardenmens moet zijn, 
je moet kunnen aanvoelen of het veilig is voor de cliënt en voor het paard? heeft het paard 
bepaalde dingen aan zich die niet eerlijk zijn zoals trauma’s waardoor ie mensen niet 
vertrouwt? Daarnaast moet je de randvoorwaarden heel goed kennen als je dit wil doen. Zoals 
hoe je een ring op zet, wanneer de bak goed genoeg is, je moet je paard even van tevoren 
laten lopen of hij niet kreupel is, je moet ween of het paard ook goed in zijn vel zit. Ik heb 
ook wel eens gehad met mijn eigen dat ik hem wakker maakte in het zonnetje, om met hem 
te gaan werken. Ik had een uurtje de tijd dus hij moest opstaan en meteen iets gaan doen. 
Hij was zo chagrijnig, er was echt niks mee te doen. Dus dat is wel.. En daarnaast heb je ook 
nog, bijvoorbeeld met een hele groep mensen. Daar heb je meerdere paarden voor nodig. Je 
kunt niet een paard meer dan 3 mensen zetten. Ik zet zelf de grens op 3, maarja, bij 4 
mensen pak ik 2 paarden met 1 paard per 2 mensen. Het is voor het paard ook best wel 
zwaar mentaal om al die indrukken te verwerken, ze zijn heel sensitief. Dus dat gevoel moet 
je wel hebben, je moet wel echt weten oke, wat kan het paard aan, wat kan ik hem vragen? 
En dat je de veiligheidsnormen kunt stellen aan mensen. Dat je zegt van ga er niet achter 
staan, ga weg als de oren naar achter zijn. Dus het lichaamstaal van het paard. 

56 Judith: We komen zo nog terug op professionaliteit, maar ik hoorde je zeggen over de 
veiligheid: we hadden de vraag wat betreft verantwoorden (wij leren op school dat we alles 
moeten verantwoorden). Hoe doet u dat met de veiligheid t.a.v. het dier en de cliënt? 

57 Respondent: Na het is zo een beetje dat je de mensen tijdens de intake iets ondertekenen, 
dat is het eigen risico is. Het is niks waard, ik kan het hun laten ondertekenen maar als er iets 
gebeurd en ze willen mij een rechtszaak aanspannen kan dat gewoon en dat zal ik verliezen. 
Dat is namelijk niet rechtsgeldig. Waarom ik het doe, is het bewustmaken van de mensen dat 
er risico’s aanzitten. Ik moet aankunnen tonen dan dat ik alles er aan heb gedaan om de 
persoon duidelijk te maken wat de risico’s zijn. Dat doen we ook. Iedere keer voor dat iemand 
de eerste keer komt geven we hem een soort demonstratie dat ik achter het paard ga staan. 
Ik zeg dat ie niets doet maar dat is wel de onveilige plek wan hier kan ie t niet zien. Ik 
bespreek zo het hele paard. Ik zeg ook dat ze niet erop of eronder mogen en dat ze respect 
moeten hebben voor de ruimte van het paard en dat als ze zich niet veilig voelen ze gewoon 
terug nar ons moeten komen, uit de ring. En mensen die zich erg onveilig voelen kunnen 
gekke bewegingen maken en schrikken, dus dan wordt het alleen onveiliger. Dat 
ondertekenen heeft dus geen draagvlak as het echt een probleem is. Maar je ben er wel tegen 
verzekerd als professional, voor als er iets gebeurd, maar dat is eigenlijk alleen een 
geldkwestie. Daarnaast is het nog anders of je met je eigen paard coacht of met het paard 
van deze stal. daar moet je weer anders verzekerd voor zijn. Het is allemaal best ingewikkeld. 
Je maakt het zo veilig mogelijk. Het paard is gewoon een paard, daar moet je mensen van 
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bewust maken. Je moet proberen het zo veilig mogelijk te maken en je moet rekening houden 
met de juridische stappen die zouden kunnen gebeuren. Je moet je paard goed screenen, 
kijken hoe hij die dag is. Ik heb een hengst waarmee ik kon werken, maar die bijt en schopt 
te veel dus dat doe ik niet. Je moet die afweging voor jezelf maken. Dus als je meer paarden 
wilt, wat ook wel handig is. Want stel je hebt een hele onzekere meid, die moet je niet voor 
een extreem onzeker paard zetten. Je hebt verschillende klanten dus heb je ook verschillende 
paarden nodig. Dat is opzicht wel leuk om daar mee te variëren, alleen ja het moet wel 
verantwoord blijven. 

58 Judith: hoe zou dat tegen burn-out zich het beste uitpakken? 

59 Respondent: het ligt er aan hoe de mensen zelf zijn, je hebt mensen die helemaal in zichzelf 
keren of die het niet meer zien zitten. Of bijvoorbeeld die vrouw die haar huis niet meer 
uitkwam. Dan moet je dus heel rustig moet beginnen. Er zijn ook mensen die heel boos zijn, 
dat ze een burn-out hebben en het zich uit in boosheid. Burn-out is voor mij een symptoom, 
het is geen ziekte. Oh hier worden psychologen zo boos om op me haha, dit is geen 
aandoening. Het ligt er dus aan hoe mensen er op reageren. Reageren ze heel impulsief of 
juist heel afwachtend? Sommige doen er alles aan om niet aan te denken, ze gaan dan 
impulsieve dingen doen zoals een huis verbouwen. Dat brengt dan nog meer stress mee. 
Sommige mensen worden heel onzeker, enz. Het ligt dus heel erg aan hoe het paard en hoe 
de mens is. 

60 Judith: Het is dus afhankelijk per persoon, en niet per symptoom? 

61 Respondent: Ja, dat klopt. 

62 Judith: En heeft u ook mensen waar u zich tegenover moet verantwoorden? U zei net al dat u 
niet bij zorgverzekeraars in geschreven bent, maar zijn er dan mensen waar u zich moet 
tegenover verantwoorden? 

63 Respondent: haha, eigenlijk niet. Er wordt zo veel mond op mond reclame gemaakt en er 
wordt een persoon naar mij gestuurd en het zou niet goed gaat, heb ik mij te verantwoorden 
naar de verwijzer. Je moet je altijd verantwoorden naar je cliënt. Je moet zeggen na ik wil dit 
en dit doen en ik doe dat om dat we dit resultaat willen, ook bijvoorbeeld als het niet goed 
gaat. Je zegt ook altijd tegen een cliënt dat als hij merkt dat het niet werkt dat hij het moet 
zeggen. Ja en daarnaast heb ik inderdaad zuiderland als grote klant en Passaert, waar 
mensen van komen. En, ze zouden het niet leuk vinden, dan moet ik mij wel verantwoorden. 
Maar dat doe je al een beetje als je een offerte maakt voorgrote bedrijven, of bijvoorbeeld 
zo'n  arts die iemand doorverwijst. Dan moet je je toch verantwoorden, welk traject je gaat 
doen enz. Het is meer een soort samenwerking/overleg, maar waar je je toch verantwoord 
voor je methodes enzo. Dus eigenlijk dan of met niemand, of met iedereen met wie je 
samenwerkt. Het ligt er aan hoe je het bekijkt. 

64 Judith: en wat is daar het belangrijkste bij? 

65 Respondent: ik denk dat als je transparant en eerlijk bent, ik heb ook al eens gedacht dat ik 
heel slim was om iets in te zetten, en dat bleek niet te werken. En dan kon ik iedereen en 
alles de schuld geven, of het paard.. zo makkelijk kan het. Maar dat je gewoon heel 
transparant bent en zegt na, dit heeft niet gewerkt op de manier waarop ik dacht dat het zou 
uitpakken en eh, ja, daar heel open en eerlijk over zijn. Wees transparant over hoe je werkt 
en in de zin van dat je iets niet lukt. Er kan zo veel mis gaan, zeker met paarden. Ik had hier 
laatst een groep, en Shimke stond nog op de wei terwijl die nog binnen moest zijn. En hij laat 
zich blijkbaar niet pakken. En ja, daar sta je daar.. Dan sta je daar eigenlijk een beetje voor 
gek. Ik ga die pony dan niet halen, ik ga niet door de wei rennen als psycholoog haha. Maar 
dat zijn allemaal dingetjes die je moet verantwoorden. En als we al hebben over burn-out, 
omdat ik er alleen aparte kijk op heb, dat ik denk dat het meer aan iets anders ligt. Dat ik ook 
mijn visie moet verantwoorden. Ik moet verantwoorden als ik een offerte maak, voor iemand 
met burn-out, dan verantwoord ik wel hoe ik er naar kijk. Het kan best zijn dat ze dan zoiets 
hebben van: ik vind deze therapie goed, maar ik hou er niet van als een psycholoog zegt van 
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eh, dat ze bijvoorbeeld burn-out een  symptoom vind van alle andere valkuilen van een 
persoon. Als ze daarmee niet mij eens zijn moeten ze niet bij mij komen. Die visie 
verantwoorden doe je ook naar mensen toe. 

66 Judith: Dat is best belangrijk om van tevoren te weten, zodat ze weten waar ze instappen 
natuurlijk Omdat het al een alternatief pad is. 

67 Respondent: Ja, misschien verwachten ze ook wel dat ik het niet via de reguliere manier doe. 
Ik zeg ook tegen cliënten dat ze in mijn ogen niet ziek zijn, het is gewoon dat ze te lang over 
hun eigen grenzen zijn gegaan en daarom nou die burn-out hebben. Er veranderd ook iets in 
de hersenstructuur bij burn-out, maar eh. Ik verwacht dat je dat met rust kunt stabiliseren. 
Die krijgen meestal geen medicijnen, en als, dan iets om rustig van te worden. 

68 Judith: ja dat klopt, alles wat op pram eindigt, wat oxytocine vrij laat. 

69 Respondent: dus ik weet dat er daadwerkelijk iets aan de hand is, maar als je mensen zegt 
dat je aan een burn-out gaat werken, dan ik weet niet.. ik vind dat je dat aan andere dingen 
moet doen. 

70 Judith: je wilt ze niet in hokjes plaatsen, begrijp ik dat goed? 

71 Respondent: ja dat klopt, anders ga je ze in hokjes plaatsen. En het leuke is, het paard ziet 
ook niet wat je hebt. Het paard denkt niet oh je hebt een burn-out. Je kunt dus niet op 
diagnose of op ziektebeeld of wat dan ook werken. Want het paard laat toch iets zien. Ik heb 
daar weinig invloed op. 

72 Judith: Dat is zo mooi om met zo'n dieren te werken, alleen hebben die er niet voor 
gestudeerd haha. 

73 Respondent: Ja dat klopt haha. 

74 Judith: Dan hebben wij nog twee afsluitende vragen. Omdat het toch een nieuwe 
beroepenveld is en wij komen er achter dat er best weinig van bekend is. Zijn er dingen waar 
u nog behoefte aan heeft om dit werkveld te ontwikkelen? 

75 Respondent: ik zou het heel graag wetenschappelijk verantwoord willen zien. Ik heb ook wel 
contact opgenomen met de universiteit in Maastricht omdat ik zelf  ook onderzoek kan doen 
vanuit de opleiding die ik heb gedaan. Want nu staat het alleen op Wikipedia dat het werkt, 
dat is heel leuk dat her er overal staat en dat er zo veel boeken over zijn geschreven. Het 
wordt moeilijk als je gevraagd krijgt welke methodes je toe past, welke methodieken qua 
therapie en paarden enz, het therapeutische kan ik nog een uur over praten maar op het 
moment dat er een paard bij komt kijken moet ik inderdaad zeggen: ik weet het niet. Het is 
gewoon het paard geeft je pas de antwoorden op de momenten dat je met de met de cliënt in 
de bak staat. Waarom het zo werkt kan ik wel uitleggen, door de kudde en het sensitieve 
enzo, en sowieso als je bij mij een workshop volgt of als cliënt komt krijg je in het begin een 
halfuur of twintig minuten theorie er over, waarom het werkt, wat je kunt verwachten, 
waarom we dit toepassen, waarom het paard wordt ingezet. Dus we kunnen het voor ons zelf 
en klanten wel beantwoorden maar ik had het wel graag, omdat ik zelf ben van het 
wetenschappelijke onderbouwen. Ik moet ook eerlijk toegeven dat ik het lastig vond om hier 
zelf aan te beginnen omdat ik zo sceptisch er over was. Ik ben zelf van de cijfertjes, het moet 
kloppen en significant zijn. Toch maar begonnen, en merkte dat het niet wetenschappelijk te 
onderbouwen is. Dus ik zou het heel mooi vinden als dat zou kunnen gebeuren. En natuurlijk 
zou het fijn zijn als het vergoed zou worden, maar wel volgens onze regels haha. Want 
iedereen Want ik moet zeggen, in de paardentherapie kijkt iedereen hier het zelfde naar. Dat 
is wel fijn. Als collega’s onder elkaar zitten wij op een lijn. 

76 Judith: is er nog iets wat je wilt aanvullen? 

77 Respondent: het is belangrijk om te benoemen dat we met collega’s samen werken, dat we 
regelmatig met elkaar samen zitten en overleggen over manieren van werken, methodes, 
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manieren om een paard in te zetten en dat nog even de paarde en professionaliteit. We 
zuigen niet allemaal iets uit onze duim. We overleggen en kijken naar elkaars ervaringen. 
Over burn-out denk ik dat het paarden coachen wel heel veel kan helpen omdat je een 
ontzettende drempel verlaagt. De mensen zitten zo erg met zichzelf in de knoop. Ze kunnen 
vaak geen antwoorden meer geven op vragen, wat ik heel erg merk is dat ze zo klaar er mee 
zijn met hun gevoel, met hun denken met hun, met de therapie met de stress, met alles. Ze 
willen gewoon het liefste niks meer, ze willen het liefst in een hoekje wegkruipen of juist heel 
veel gaan doen om maar niet aan de burn-out te denken, of aan de stress of aan het werk. En 
het vervelende aan de - is dat zelfs het allerkleinste je al te veel wordt. Eerst kon je heel veel, 
en op een gegeven moment kun je zelfs niet meer afwassen. Mensen verliezen hun identiteit 
ook en als je daar mee aan de slag gaat, dan denk ik dat je naar mijn mening alleen je paard 
het je terug kan geven. Als je met een paard de bak in gaat, gaat de zo diep naar de kern, 
zonder dat je het in de gaten hebt dat je onbewust weer je identiteit vind. Vanuit daar kun je 
weer opbouwen, dus dat is het belangrijkste. 

78 Judith: je zei net dat je met een team samen zit, is dat een bepaalde vereniging of team? 

79 Respondent: ik heb een opleiding gedaan in Amsterdam bij de IQ academie, en zij hebben 
een HRM group, we zijn dus heel veel online overleggen we, via facebook enz. En we hebben 
een keer in het half jaar over heel Nederland verspreid zitten en ik super ver weg zit, komen 
we een keer in het half jaar of een keer in het jaar soms maar samen. Maar we skypen heel 
veel, en we zijn zeer actief. Dus we, nee dus dat is vanuit de opleiding bij blijven zitten. Er 
zijn mensen die er voor kiezen om er niet meer bij te zijn, maar dat is meestal omdat ze toch 
zijn gestopt of dat ze het maar heel erg deeltijd doen. 

80 Judith: Oke, nou volgen mij heb ik nu alle vragen. Zelfs meer want dat van het overleggen 
met collega’s hadden wij nog niet aan gedacht. Heel leuk want dat is ook professionaliteit. Dat 
is goed voor ons voor het volgende interview ook! Dus dankjewel! Sowieso bedankt voor de 
medewerking, echt heel leuk! We hebben al gezegd dat het anoniem blijft, maar wij willen 
onze scriptie best doorsturen naar u als u het leuk vind. 

81 Respondent: Ja leuk! 

82 Judith: Het is altijd wel leuk om het terug te lezen. Heeft u nog feedback voor ons? 

83 Respondent: Nee, ik vond het leuk dat het een gesprek was i.p.v. vraag voor vraag. Ik hoop 
dat ik niet te veel verteld heb haha. Ik vond het een heel fijn gesprek, jullie stelden goede 
vragen. 

84 Judith: Fijn, dankjewel! 
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11.4 Bijlage 4 Codering 
Vanuit de transcriptie van het interview zijn er open codes gemaakt. Vervolgens zijn deze aan elkaar 
gelinkt en benoemd onder een parental-code. De parental-codes beantwoorden samen telkens een 
deelvraag. 
 
Deelvraag Topics Parental-code Code 

x Hoe 
verantwoorden de 
therapeuten hun 
werk ten opzichte 
van de cliënt? 
(interviews) 

 

Verantwoording/ 
mening 

Verantwoording Verantwoorden 
Verantwoorden cliënt 
Verantwoorden verwijzer 
Visie verantwoorden 
Methoden verantwoorden 
 

  Vergoeding Cursussen  
Niet Vergoed 
Vergoeding 
 

  Veiligheid Eigen Risico 
Veiligheid 
Verzekering 
 

x Waar heeft de 
professional 
behoefte aan om 
het werken met 
EAT en burn-out 
te 
professionaliseren
? (interviews) 

Ontwikkeling Professionalisering Onprofessioneel 
Wetenschappelijk 
verantwoord 
Vergoed 
Opleiding 

    
x Welke aspecten 

van professioneel 
werken vindt de 
therapeut 
belangrijk? 
(interviews) 

x Wat is 
professioneel 
werken? 
(literatuurstudie & 
interviews 

 

Definitie 
professionaliteit/ 
Belangrijke 
aspecten 

Professionaliteit Professionaliteit 
Sceptisch 
Tevredenheid Klanten 
Transparantie 
Eerlijk Zijn 
Bewuste Keuze 
Burn-Out Laten Links 
Liggen 
Cliënt Zelf Oplossingen 
Zoeken 
Cliëntgericht 
De Kern 
Toekomstgericht 
Therapeutische 
Achtergrond 
Noemenswaardig 
Opleiding 
Puur Blijven 
Randvoorwaarden 
Omgaan Met Paarden 
Schrappen 
Secundaire Taken 
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Tijd 
Met twee personen 
 

  Visie Burn-Out Visie Burn-Out 
Etiketteren 
Symptoom 
 

  Samenwerking Samenwerking 
Contactpersonen 
Doorverwijzing 
 

x Welke Methoden 
Zetten De 
Therapeuten In? 
(Interviews) 

 

Methode/  
Werkvormen 

Methodisch Werken Vanzelfsprekendheid 
Traject 
DSKO 
Systemisch werken 
Familieopstelling 
Gedrags, intra-psychisch, 
systemisch niveau, 
Lichaamsgericht, 
Ervaringsleer, 
Gesprekstherapie, 
Oplossingsgericht werken, 
Ontspanningsoefeningen, 
Mindfullness 
Social casework 
Emanciperende 
hulpverlening 

  Paard Trainen, 
Geschikt Paard, 
Natural Horsemanship 
 

  Ervaring Verleden 
Reguliere Hulpverlening 
Relaxed 
Leuk 
 

  Rol Therapeut Alert Zijn 
Anticiperen 
Observeren 
On Top Of My Game 
Uitdaging  
Gevoel 
 

x Hoe wordt er met 
burn-out in de 
reguliere 
hulpverlening 
gewerkt? 
(literatuurstudie) 

 

Methoden/ 
werkvormen 

Burn-Out Mensen met burn-out 
Burn-out gejaagd 
Coping Mechanismen 
Hersenstructuur 
Medicijnen 
Over de grens 
Onvoorspelbaar 
reactie 
Redmiddel 
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11.5 Bijlage 5 citaten 
Alle codes bevatten enkele citaten. De citaten zijn zoals in dit voorbeeld per code gesorteerd met 
daarbij de positie vermeldt. 

Symptoom 
1.   "Wat je graag wil is dat je iemand uhm he je kan door allerlei zaken in een burn-out raken maar 
het is ook belangrijk om te kijken wat doe ik zelf of wat kan ik in de toekomst anders doen om te 
voorkomen dat mij dat weer gebeurt." 
 
[Transcriptie Interview 2; Position: 29-29; Author: Judith; 11-4-2016  17:47; Weight score: 0] 
 
2.   "Maar goed dat is meer mijn psychologische achtergrond natuurlijk dat je altijd wilt kijken naar 
mensen van ja hoe is het zo ver  gekomen en hoe kan je het volgende keer voorkomen, hoe zit je als 
persoon in elkaar maar ook het inzicht gevende stukje.  " 
 
[Transcriptie Interview 2; Position: 33-34; Author: Judith; 11-4-2016  17:47; Weight score: 0] 
 
3.   "Ik vind burn-out weet ik niet of ik iets verkeerds zeg, maar ik vind het niet echt een ziekte. Ik vind 
het meer.. het zijn symptomen dat het op dat moment niet zo goed met je gaat. Dat je op dat moment 
moeite hebt met grenzen aangegeven en dat op dat moment je copings-mechanisme niet zo goed 
werkt, waardoor je minder goed bent om met stressvolle situaties om te gaan" 
[Interview 3; Position: 2-2; Author: Judith; 11-4-2016  17:47; Weight score: 0] 
 
4.   "Burn-out is voor mij een symptoom, het is geen ziekte." 
 
[Transcriptie interview 1; Position: 59-59; Author: Judith; 11-4-2016  17:47; Weight score: 0] 
 
5.   "dit is geen aandoening" 
 
[Transcriptie interview 1; Position: 59-59; Author: Judith; 11-4-2016  17:47; Weight score: 0] 
 

6. ”Burn-out is geen symptoom maar een ziekte.” 

[Transcriptie interview 7; Position: 49-49; Author: Judith; 13-4-2016  18:03; Weight score: 0] 

Professionaliteit 

1.   "k vind dat je moet kunnen bewijzen dat je een gedegen opleiding hebt gedaan en gehaald hebt 
en daarom de kennis bezit." 
 
[Transcriptie interview 3; Position: 2-2; Author: Judith; 11-4-2016  18:09; Weight score: 0] 
 
2.   "k denk dat je in ieder geval omdat het geen erkende opleiding is dat er wel een achtergrond moet 
zitten in de hulpverlening. Psychologie, pedagogiek, SW, dat maakt ook verder niet uit als je maar iets 
van achtergrond hebt." 
 
[Transcriptie interview 3; Position: 2-2; Author: Judith; 11-4-2016  18:09; Weight score: 0] 
 
3.   "En omdat we het over professionaliteit hebben, er zullen genoeg mensen zijn die dit niet 
professioneel vinden" 
[Transcriptie interview 1; Position: 37-37; Author: Judith; 11-4-2016  17:38; Weight score: 0] 
 
4.   "k vind wel dat je daar iets vanaf moet weten en ja je moet natuurlijk in het geval van paarden 
coachen om de paarden te leren lezen. Zodat je echt kunt zien wat vertellen ze nu. Je hoeft geen 
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ervaring te hebben met paarden, je kunt het net zo snel of misschien nog wel sneller waar je op moet 
letten" 
 
[Transcriptie interview 3; Position: 2-2; Author: Judith; 11-4-2016  17:50; Weight score: 0] 
 
5.   "dat je met paarden kunt werken" 
 
[Transcriptie interview 1; Position: 53-53; Author: Judith; 11-4-2016  17:50; Weight score: 0] 
 
6.   "En dat je wel bepaalde methodieken geleerd hebt en eindeloos rollenspellen hebt moeten spelen 
haha." 
 
[Transcriptie interview 3; Position: 2-2; Author: Judith; 12-4-2016  16:41; Weight score: 0] 
 
7.   "Dat je doelgericht werkt en eventueel doelen bijstelt." 
[Transcriptie interview 2; Position: 98-98; Author: Judith; 12-4-2016  22:47; Weight score: 0] 
 
8. “Je moet doelmatig werken, weten waar je heen wilt werken en ehm, niet zomaar iets doen” 
 
[Transcriptie interview 4; Position 72-72; Author Judith; 12-04-2016 11.13; Weight score: 0] 
 
9. “Het is verdomd belangrijk dat je methodische kennis hebt, en dat je genoeg feedback krijgt over 
hoe jij zelf overkomt en hoe je functioneert. Het gaat namelijk ook over jou als person en je eigen 
ontwikkeling. Dat gaat altijd door” 
[Transcriptie interview 5; Position 62-64; Author Judith; 12-04-2016 12:46; Weight score: 0] 
 

10. “mijn uitgangspunten zijn dat je gewoon goed geschoold bent om therapeutisch te werken en om 
met paarden te werken” 

[Transcriptie interview 6; Position 64-65; Author Judith; 11-04-2016 11.02; Weight score: 0] 
 

11. “Goed geschoold ligt er aan als je kijkt naar ons werk, dan mag het HBO plus zijn. Het gaat toch 
over weten wat je aan het doen bent kennis van zaken zoals heel basaal gesprekken voeren, 
ziektebeelden kennen, psychopathologie mag echt niet ontbreken. Dat vind ik toch wel heel 
belangrijke zaken” 

[Transcriptie interview 5; Position 70-73; Author Judith; 12-04-2016 12:46; Weight score: 0] 
 

12. “dat je kunt omgaan met mensen in de weerstand, kennis van groepsprocessen hebben, en ja.. “ 

[Transcriptie interview 8; Position 56-57; Author Judith; 12-04-2016 9:30; Weight score: 0] 
 
13. “je bent je eigen instrument en dat moet je blijven onderhouden door supervisie, en scholing”.” 

[Transcriptie interview 5; Position 45-55; Author Judith; 12-04-2016 12:46; Weight score: 0] 
 

14. ” Open-minded, is ook wel belangrijk. Openstaan voor wat bij jou past en andere ideeën” 

[Transcriptie interview 8; Position 36-36; Author Judith; 12-04-2016 9:30; Weight score: 0] 
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11.5 Bijlage 6 Logboek Audit Trail 
Ter validiteit van dit onderzoek is een logboek bijgehouden. Dit is ter verantwoording van de uren en 
taak verdeling. 

Datum  Wie  Wat  Hoeveel 
uur  

24 juli 2015  Judith & 
Talitha  

Oriënterend gesprek met Carla Rutgers 
coaching.   

16uur  

7september 
2015  

Judith & 
Talitha  

Invullen format afstudeer opdracht.  16uur  

10 
september 
2015  

Judith   Inlezen theorie  8uur  

10 
september 
2015  

Talitha  Inlezen theorie  8uur  

15 
september 
2015  

Judith 
&Talitha  

Feedback verwerken in format afstudeer 
opdracht   

16uur  

Van 
september 
2015 tot en 
met mei 
2016  

Talitha   Bijhouden logboek   5uur  

17 
september 
2015  

Judith & 
Talitha  

Gesprek afstudeer opdracht  4uur  

18 
september 
2015  

Judith & 
Talitha  

ideeformulering  16uur  

18 
september 
2015  

Judith  Ideeformulering individueel deel  8uur  

20 
september 
2015  

Talitha  Ideeformulering individueel deel  8uur  

21 
september 
2015  

Judith 
&Talitha  

Ideeformulering bespreken en inleveren   8uur  

Oktober 
2015  

Judith 
&Talitha  

afstudeervoorstel  60uur  

19 oktober 
2015  

Judith 
&Talitha   

Afstudeerkring+ voorbereiding kring  7uur  

5 november 
2015  

Judith 
&Talitha   

Afstudeerkring + voorbereiding kring   7uur  

1 tot en met 
19 
November 
2015  

Judith 
&Talitha  

Onderzoeksvraag aanpassen en 
feedbackafstudeervoorstel verwerken  

60uur  

20 
november 
2015  

Judith 
&Talitha  

Afstudeervoorstel bespreken en opsturen 
naar afstudeercoach  

2uur  

23 
november 
2015  

Judith 
&Talitha  

Afstudeerkring + voorbereiding op de 
afstudeerkring   

8uur  
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24 
november 
tot en met 
13 
december 
2015  

Judith 
&Talitha  

Afstudeervoorstel feedback verbeteren  80uur  

7 december 
2015  

Judith   Afstudeervoorstel inleveren bij 
afstudeercoach  

0,5 uur  

14 
december   

Judith  Afstudeervoorstel inleveren   0,5(338)  

21 
december 
2015 tot en 
met 4 
januari 
2016  

Vakantie   Vakantie   Vakantie   

4 januari tot 
en met 1 
februari 
2016  

Judith   Contact opnemen en afspraken 
plannen  voor interviews  

8uur  

4 tot en met 
18 januari 
2016   

Judith & 
Talitha  

Feedback verwerken afstudeervoorstel  70uur  

18 
januari2016  

Judith & 
Talitha   

Tripartite gesprek  4uur  

18 januari 
2016  

Judith & 
Talitha  

Afstudeerkring beiden afwezig wel 
voorbereiding   

2uur  

1 februari 
2016  

Talitha  Afstudeervoorstel naar coach mailen  0,5 uur  

4 februari 
tot en met 
12 februari 
2016  

Judith & 
Talitha  

Feedback verwerken afstudeervoorstel  80uur  

15 februari 
2016  

Judith & 
Talitha  

Afstudeerkring + voorbereiding kring  8uur  

23 februari 
2016  

Judith   Interviewvragen opgesteld   8uur   

23 februari 
2016  

Talitha  Literatuurstudie scriptie  8uur  

23 februari 
tot en met 
13 maart 
2016  

Judith & 
Talitha  

Lay-out scriptie en begin maken met 
schrijven scriptie  

100uur  

14 maart 
2016  

Judith & 
Talitha  

Afstudeerkring + voorbereiding   8uur  

17 maart 
2016  

Judith  Interview 1   2 uur  

17 maart 
2016  

Talitha  Interview 2   2uur  

18 maart 
2016  

Judith & 
Talitha   

Interview 3 + 4   4 uur  

30 maart 
2016  

Judith   Interview 5   2 uur  

31 maart 
2016  

Talitha  Interview 6   2uur  

1 april Judith   Interview 7   2 uur  
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2016   

1 april 2016  Talitha  Interview 8   2uur  

4 april 2016  Judith & 
Talitha   

Afstudeerkring + voorbereiding   8uur  

17 tot en 
met 5 april 
2016  

Judith & 
Talitha   

Interviews uitschrijven   80uur  

5 tot en met 
8 april 2016  

Judith   Coderen   25uur  

5 tot en met 
8 april 2016  

Talitha  literatuurstudie  20uur  

1 tot en met 
19april 
2016   

Judith & 
Talitha   

Scriptie schrijven   155uur  

19 april 
2016  

Judith   Scriptie mailen naar afstudeercoach  0,5 uur  

22 april   Judith 
&Talitha  

Afspraak afstudeercoach  4uur  

23 april tot 
en met 2 
mei2016  

Judith & 
Talitha  

Feedback scriptie verwerken.  100uur(820)  

  

2 mei 2016  

  

Judith  

  

Spelling controle scriptie  

  

8 uur  

4 mei 2016  Talitha  procesverslag  8 uur  

9 en 10 mei 
2016  

Judith & 
Talitha  

Scriptie doorlezen, aanpassen en naar de 
drukker sturen.  

16uur  

  

1075 in totaal 

 

 
 

 

 


