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“My horses’ feet are as swift as rolling thunder 

He carries me away from all my fears 

And when the world threatens to fall asunder 

His mane are there to swipe away my tears” 

-Bonnie Lewis 
		

 

 
 
 
 
 
 
  



4	
	

Voorwoord 
Ik, Renée Schroeder, student social work aan de Hogeschool Zuyd te Sittard, zit 
momenteel in het vierde en laatste jaar van de opleiding. In het kader van de 
afstudeeropdracht ben ik op zoek gegaan naar een onderwerp dat aansloot op zowel mijn 
professionele als persoonlijke interesses.  
Tijdens mijn stage in het derde leerjaar ben ik erachter gekomen hoe ik deze twee 
interesses met elkaar kon combineren. Dat gebeurde toen ik één van de cliënten 
meenam naar de paarden waar ik in mijn vrije tijd zelf naartoe ga. Ik zag toen hoe de 
cliënt volledig kon ontspannen en even al het andere kon vergeten door samen met het 
paard bezig te zijn. Ik ben me hier verder in gaan verdiepen en merkte dat mijn 
enthousiasme groeide. Vandaar dat ik ervoor gekozen heb om in het vierde leerjaar de 
keuzemodule ‘Therapie met dieren’ te volgen en binnen dit onderwerp af te studeren.  

Het onderzoek werd in eerste instantie geschreven voor opdrachtgever Peggy Duckers, 
die als eerste met deze vraag kwam en mij de kans gaf deze te beantwoorden. 
Daarnaast is het voor iedereen die geïnteresseerd is in Equine Assisted Therapy, en hier 
meer over wilt weten. Zowel voor studenten die hierover willen leren, als ook 
professionals in het werkveld.  
 
Graag wil ik ook alle betrokkenen bedanken voor het tot stand komen van het 
eindproduct, alleen was dit mij niet gelukt. 
Bij deze dank aan: 
Peggy Duckers – opdrachtgever Lectoraat CESRT;  
Maja Roçak – afstudeercoach Zuyd Hogeschool; 
Medestudenten binnen de afstudeerkring; 
Alle respondenten uit het werkveld die ervoor open stonden hun kennis en interesses te 
delen. 
 
 
Renée Schroeder 
 
Sittard, 12 mei 2016 
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Samenvatting  
Voor jongeren met een problematische gehechtheid zijn er op dit moment nog geen 
interventies die als erkend zijn opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugd 
Instituut. Dit zorgt ervoor dat het lastig kan zijn voor deze jongeren om de juiste, 
passende en professionele hulp te krijgen. Een mogelijkheid voor deze doelgroep zou 
Equine Assisted Therapy (EAT) kunnen zijn, omdat deze therapievorm veelbelovend is op 
het gebied van hechtingsproblematiek. EAT wordt op dit moment niet erkend als 
interventie en wordt daarom ook niet of lastig vergoed door zorgverzekeraars. Het is dan 
ook om deze redenen, dat onderzoek op dit gebied zeer relevant is, zodat jongeren met 
een problematische gehechtheid de juiste hulp wordt aangeboden, en er 
professionalisering plaatsvindt binnen de EAT. De kennis die uit het onderzoek zal 
voortkomen, kan opdrachtgever Peggy Duckers, onderzoeker bij CESRT lectoraat sociale 
integratie en oprichter van een leerwerkplaats voor jongeren op een stoeterij, toepassen 
wanneer zij EAT aanbiedt aan jongeren met een problematische gehechtheid.  
 
De doelgroep binnen het onderzoek (jongeren met een problematische gehechtheid) is 
een zeer kwetsbare doelgroep. Professionalisering van het vak EAT en professionals die 
weten waar ze mee te maken hebben, zijn dus van groot belang. De opdrachtgever is 
van mening dat hechtingsproblematiek ten grondslag ligt aan vele andere problemen en 
het daarom belangrijk is, om hier als hulpverlener aandacht aan te besteden. 
De doelstelling van de onderzoeker is dan ook het exploreren van de verschillende 
meningen en visies van professionals die EAT aanbieden aan jongeren met een 
problematische gehechtheid, over de meerwaarde van deze therapie. Dit zodat jongeren 
met een problematische gehechtheid, begeleiding/behandeling kunnen krijgen die 
aansluit op wat zij nodig hebben. De opdrachtgever en onderzoeker zien namelijk een 
groot potentieel in EAT voor de desbetreffende doelgroep. Daarnaast zal het onderzoek 
tevens ook een kleine bijdrage leveren aan het professionaliseren van het werkveld 
binnen EAT. 
 
Vanuit hetgeen dat zojuist beschreven werd, is de volgende onderzoeksvraag tot stand 
gekomen; Wat is volgens professionals met een sociale- en equitherapeutische 
opleidingsachtergrond, de meerwaarde van Equine Assisted Therapy in de behandeling 
en begeleiding van jongeren met een problematische gehechtheid? 
 
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:  
1. Welke eigenschappen van het paard worden ingezet tijdens de therapie? 
2. Welke vorm(en) van EAT zetten professionals in bij jongeren met een problematische 
gehechtheid? 
3. Welke gedragsveranderingen zien de professionals in het proces met jongeren met 
een problematische gehechtheid? 
4. Waar dient de professional rekening mee te houden in het contact met iemand die een 
problematische gehechtheid heeft? 
 
Om de bovenstaande deelvragen en uiteindelijke hoofdvraag te kunnen beantwoorden, 
heeft de onderzoeker zich verdiept in relevante en betrouwbare literatuur met betrekking 
tot de context van het onderzoek. Daarnaast heeft de onderzoeker 7 respondenten 
geïnterviewd. Deze respondenten waren mensen die EAT aanbieden aan kinderen of 
jongeren met een problematische gehechtheid. De interviews werden opgenomen met 
een dictafoon en werden schriftelijk getranscribeerd. Vervolgens is de onderzoeker aan 
de slag gegaan met het axiaal coderen van de resultaten. Deze resultaten werden tot slot 
vergeleken met de eerder bestudeerde literatuur waarna de volgende conclusies zijn 
getrokken; 
Uit de resultaten op deelvraag 1 kan geconcludeerd worden dat de eigenschappen van 
een paard groot potentieel biedt binnen een hulpverleningscontext. Respondenten ‘eisen’ 
van hun paard bepaalde karaktertrekken en gezondheidseisen die het dier goed en 
betrouwbaar genoeg maken om als  
co-therapeut te kunnen functioneren. Deze eigenschappen zijn voornamelijk het sociale 



6	
	

en sensibele aspect dat het paard volgens de respondenten dient te bezitten. Vaak is het 
maken van de ‘match’ tussen cliënt en paard maatwerk, en wordt er gekeken naar wat 
het beste aansluit bij de cliënt. Daarbij kan er naast karaktertrekken van het paard 
bijvoorbeeld ook gekozen worden voor een paard dat aansluit op thema’s van de cliënt 
(Bijv. merries inzetten bij hechtingsproblematiek om te refereren naar de moeder van 
het kind). 

Uit de resultaten op deelvraag 2 kan geconcludeerd worden dat, wanneer het gaat om 
het werken met kinderen/jongeren met hechtingsproblematiek, er vooral 
orthopedagogisch gevoltigeerd wordt. Zoals uit de literatuur en interviews blijkt, vallen 
doelen van het orthopedagogisch voltigeren en hechtingsproblematiek goed samen 
waardoor deze op een wijze gecombineerd kunnen worden dat de cliënt een 
ontwikkelingsproces kan aangaan. Doelen van het orthopedagogisch voltigeren liggen 
vooral op het sociale aspect en de interactie tussen mensen. 
 
Uit de resultaten op deelvraag 3 blijkt dat vooral het zelfvertrouwen bij de doelgroep 
stijgt door equitherapie. Daarnaast levert EAT bij de doelgroep ook meer mentale en 
fysieke rust, zelfinzicht, rekenschap met anderen en bewustwording van eigen 
houding/aandeel op. 
 
Aan de hand van de resultaten op deelvraag 4 kan geconcludeerd worden dat de 
respondenten vooral van mening zijn dat er duidelijkheid en vertrouwen moet zijn 
richting de cliënt. Het is volgens hen belangrijk dat ieders rol duidelijk is voor de cliënt en 
je als hulpverlener/therapeut vertrouwen uitstraalt. Ook werd vaak benoemd dat het erg 
belangrijk is je aan de afspraken te houden zodat je betrouwbaar overkomt. Daarnaast 
zijn zaken als respect, consequent zijn en afstand goed afstemmen ook niet onbelangrijk 
in de relatie met de cliënt. Deze punten komen ook in de literatuur naar voren die 
beschrijft hoe je als professional moet omgaan met mensen met hechtingsproblematiek.  
 
Op basis van de resultaten op de deelvragen is ook de hoofdvraag beantwoord.  
De conclusie die hieruit getrokken kan worden luidt als volgt:  
Ten eerste is het zo, dat het contact maken met een dier, in dit geval een paard, vaak 
makkelijker gaat dan met mensen. Het paard is in wezen een groot en krachtig dier, 
maar biedt tegelijkertijd ook bescherming en veiligheid doordat het sociaal en warm van 
aard is. Bij het contact maken met een paard, hoeven geen woorden gesproken te 
worden. Het paard is onvoorwaardelijk aanwezig, altijd eerlijk en geeft meteen feedback 
op gedrag. De communicatie binnen equitherapie vind daarmee plaats op een ander vlak. 
Dit kan het voor jongeren met een problematische gehechtheid makkelijker maken om 
het contact aan te gaan, en zullen zich waarschijnlijk eerder op hun gemak voelen.  
 
Daarnaast is equitherapie voor kinderen of jongeren met een problematische gehechtheid 
van grote meerwaarde door de verschillende associaties die het met zich mee kan 
brengen. Het letterlijk gedragen worden door het paard kan veel rust, ontspanning en 
geborgenheid opleveren, waardoor het kind een inhaalslag kan maken met aspecten dat 
het vroeger gemist heeft bij zijn eigen opvoeders. Ook kunnen de bewegingen die het 
paard maakt geassocieerd worden met het wiegen van een baby die vastgehouden wordt 
door zijn moeder. Ook hierdoor kan het kind lichaamsherinneringen van vroeger 
herbeleven of als nieuw en prettig ervaren. 
Mede dankzij deze bewegingen en het feit dat er met een levend dier gewerkt wordt, is 
er sprake van tactiele waarneming. Dit wil zeggen dat de jongeren het dier en alles wat 
er om hun heen gebeurt letterlijk kan waarnemen. De hele context telt mee. In het geval 
van equitherapie is dit een context die zich vaak in de buitenlucht afspeelt. Alles wat het 
kind of de jongere hoort en ziet, wordt waargenomen en telt mee als ervaring. 
Equitherapie is hierdoor ook meer ‘aards’ dan reguliere behandelingsvormen. De jongere 
kan weer terugkeren in zijn eigen lichaam. Alle zintuigen worden geprikkeld waardoor het 
zich niet meer zozeer hoeft te richten op wat er gezegt wordt, maar meer op wat er 
gebeurt. Equitherapie richt zich daarmee meer op het ervaringsleren en het doen.  
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Daarnaast is equitherapie ook van grote meerwaarde doordat de jongere het paard mag 
aanraken, poetsen, knuffelen, kussen en erop zitten. Er is dus sprake van veel 
lichaamscontact. Kinderen die in een residentiële instelling wonen zullen vaak nauwelijks 
lichaamscontact en warmte ervaren. Bij een paard is het kind vrij om te knuffelen en 
kussen. Vooral voor jongeren met een problematische gehechtheid kan dit 
lichaamscontact van grote waarde zijn doordat ze daarmee weer terug kunnen naar ‘de 
basis’ die zij eerder gemist hebben. Equitherapie is door al deze redenen volgens 
respondenten en de onderzoeker voor kinderen of jongeren met hechtingsproblematiek, 
drempelverlagend en van grotere meerwaarde dan reguliere behandelingen.  

Door alle bovenstaande resultaten en conclusies zijn de volgende aanbevelingen tot 
stand gekomen: 

o Probeer samen te werken met de instellingen of organisaties van wie de cliënt 
begeleiding krijgt: Op deze manier kan het ontwikkelingsproces van de cliënt 
versterkt en/of vergroot worden doordat begeleiders en therapeuten zich op 
elkaar kunnen afstemmen. 

 
o Zorg voor een aanwezig hechtingsfiguur voor de cliënt: hierdoor heeft het kind 

een beschikbaar persoon waaraan het zich opnieuw kan leren hechten en het met 
het nieuw aangeleerde gedrag of vaardigheden kan experimenteren. 

 
o Bied lange(re) trajecten aan voor cliënten met hechtingsproblematiek: Kinderen 

of jongeren met hechtingsproblematiek hebben veel tijd en ruimte nodig om te 
leren vertrouwen op andere mensen en hier een band mee op te bouwen. Een 
lang(er) traject biedt hen de kans en mogelijkheid zich meer te ontplooien in hun 
ontwikkelingsproces, en grotere stappen te kunnen maken. 

 
De aanbevelingen richten zich op het handelen van de opdrachtgever, wanneer zij haar 
leerwerkplaats EAT aanbiedt aan jongeren met een problematische gehechtheid.   
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1. Inleiding  
1.1 Ontstaan van het onderzoek  
Al vanaf ik vier jaar oud was, hebben paarden een grote rol gespeeld in mijn leven. Toen 
ik vier was mocht ik beginnen met paardrijden en volgde ik lessen. Mijn enthousiasme is 
toen alleen maar gegroeid en ik ben de liefde voor paarden nooit verloren. 
Dit vertelde ik ook tegen een cliënt tijdens mijn stage in het derde leerjaar. Deze gaf 
toen aan, dat zij paarden ook heel leuk vond en graag een keer zou willen rijden. Ik ben 
naar aanleiding hiervan met de cliënt naar de paarden gegaan waar ik zelf op rijd. Door 
het verzorgen van het paard en door samen met het dier te wandelen hebben we een 
hele leuke ochtend gehad. De cliënt kon zich heel erg ontspannen en dit was ook terug te 
zien in het gedrag dat het paard vertoonde. Mede hierdoor, zag ik in hoe ik mijn 
opleiding Social Work kon combineren met mijn hobby. Ik ben me hier verder in gaan 
verdiepen en merkte dat mijn enthousiasme alleen maar groeide. Vandaar ook dat ik 
ervoor gekozen heb om binnen dit onderwerp af te studeren.  
Ik heb naar aanleiding hiervan contact opgezocht met Peggy Duckers, docente aan de 
Hogeschool Zuyd, onderzoeker binnen CESRT en in het bezit van een diploma tot 
equitherapeut. Peggy Duckers zou als opdrachtgever gaan functioneren vanuit CESRT 
lectoraat sociale integratie (zie paragraaf 1.2). Zij is momenteel bezig met het opstarten 
van een leerwerktraject dat zich vestigt in een stoeterij in Maastricht. Ze stelt deze plaats 
beschikbaar voor werkloze jongeren of jongeren uit bijvoorbeeld residentiële instellingen. 
Tijdens dit traject is het doel deze jongeren weer te kunnen laten participeren in de 
maatschappij. Hiervoor kunnen zij binnen de leerwerkplaats onder andere 
verantwoordelijkheid en nieuwe vaardigheden leren. Deze vaardigheden kunnen zich 
eigen maken mede doordat er binnen het traject Equine Assisted Therapy  aan hen zal 
worden aangeboden. De vraag die Peggy Duckers haarzelf stelde ten aanzien van de 
koppeling tussen equitherapie en jongeren met hechtingsproblematiek, was een vraag 
waarmee ik aan de slag kon in het afstudeeronderzoek. Peggy is namelijk van mening 
dat heel veel (gedrags-)problemen ontstaan door een problematische gehechtheid. 
Volgens haar ligt dit vaak aan de basis van andere problemen, al wordt dat niet altijd 
erkend en tijdig gezien. Wanneer je dus werkt aan de gehechtheid verdwijnen een aantal 
andere problemen vaak vanzelf (al is dit wetenschappelijk nog niet te onderbouwen) (P. 
Duckers, Persoonlijke communicatie, 2016). De onderzoeksvraag zal nader toegelicht 
worden in paragraaf 2.4. 

1.2 De opdrachtgever 
CESRT is een onderzoekscentrum en kenniskring van Zuyd Hogeschool. De hogeschool is 
een instelling voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland (Zuyd Hogeschool, 2015). 
Binnen CESRT houdt het lectoraat Sociale Integratie zich bezig met vraagstukken rondom 
sociale integratie van kwetsbare burgers (Zuyd Hogeschool, 2015). Het lectoraat 
onderzoekt verschillende vormen van kwetsbaarheid en hoe sociale professionals 
daarmee kunnen omgaan, dat ze bijdragen aan de verbetering van de positie van deze 
burgers. Kernopdracht van het lectoraat is het ontwikkelen van op toegepast onderzoek 
gebaseerde kennis op het gebied van sociaal werk in het algemeen en van processen van 
sociale integratie in het bijzonder. Het uitvoeren van toegepast onderzoek gebeurt zowel 
op basis van eigen initiatief als op uitnodiging van derden (Zuyd Hogeschool, 2015). 
Opdrachtgever Peggy Duckers is werkzaam binnen het thema ‘WMO en kwetsbare 
groepen’. Zoals in hoofdstuk 2 beschreven zal worden, heeft er binnen de zorgsector een 
grote transitie plaatsgevonden waardoor verantwoordelijkheid van de zorg nu in handen 
van de gemeenten ligt. Om de zorg en veiligheid van kinderen en jongeren te 
waarborgen zal er onderzoek gedaan worden in opdracht van Peggy Duckers. Meer 
informatie hierover leest u in hoofdstuk 2.   
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1.3 Leeswijzer 
Het document is als volgt opgebouwd: 
 
Het verslag begint met een samenvatting waarin het hele onderzoek in samenvattende 
vorm wordt beschreven.  
 
Hoofdstuk 1 geeft een inleiding in het onderzoek weer waarbij het ontstaan van het 
onderzoek en de opdrachtgever beschreven worden. 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft welke aanleidingen ten grondslag liggen aan het onderzoek en wat 
de relevantie hiervan is gezien vanuit het social work domein. 
 
Hoofdstuk 3 geeft de context rondom het onderzoek weer. Hierbij wordt ingegaan op de 
literatuurverkenning om een duidelijk beeld te schetsen van begrippen die binnen het 
onderzoek van toepassing zijn. Deze literatuurverkenning vindt plaats op micro, meso- 
en macroniveau.  
 
Hoofdstuk 4 geeft de onderzoeksopzet weer. Daarbij zal de methodologie verantwoord 
worden. 
 
Hoofdstuk 5 beschrijft welke resultaten er verzamelt zijn d.m.v. interviews. 
 
Hoofdstuk 6 vergelijkt de verzamelde gegevens uit de interviews met de 
literatuurverkenning en stelt deze ter discussie.  
 
Hoofdstuk 7 geeft conclusies met betrekking tot de deelvragen en hoofdvraag van het 
onderzoek weer. 
 
Hoofdstuk 8 staat in het teken van de aanbevelingen.  
 
Hoofdstuk 9 beschrijft de evaluatie op het onderzoek.  
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2. Aanleiding & relevantie van het onderzoek 
Binnen dit hoofdstuk zal beschreven worden welke aspecten ten grondslag liggen aan het 
onderzoek. Ook zal de relevantie voor het social work domein en het maatschappelijk werk 
benoemd worden. 

2.1 Aanleiding 
Voor dit afstudeeronderzoek zijn meerdere aanleidingen van toepassing. Allereerst is het 
zo dat opdrachtgever Peggy Duckers vanuit haar functie als onderzoeker bij het Lectoraat 
CESRT van Zuyd Hogeschool, graag zou willen weten wat de meerwaarde van EAT 
(Equine Assisted Therapy) kan zijn voor de behandeling/begeleiding van jongeren met 
een problematische gehechtheid. Dit omdat ze van mening is dat hechtingsproblematiek 
vaak ten grondslag ligt aan andere problemen. Deze kennis kan zij vervolgens toepassen 
bij de uitvoering en verantwoording van de leerwerkplaats die zij opzet. 

Het onderzoek zal zich dan ook richten op het onderzoeken van verschillende meningen 
en visies van professionals die EAT aanbieden aan jongeren met een problematische 
gehechtheid.   
Er blijkt ook, dat binnen de databank van het Nederlands Jeugdinstituut, geen erkende 
interventies opgenomen zijn voor jongeren met een problematische 
gehechtheid/hechtingsstoornis. De erkende interventies die wél opgenomen zijn in de 
databank met betrekking tot hechtingsproblemen, zijn gericht op jongere kinderen of 
kinderen/jongeren met een meervoudige beperking. Wanneer er dus ook een interventie 
voor jongeren (9 tot 18 jaar bijv.) met een problematische gehechtheid wordt 
opgenomen in de databank van het NJI, vergroot dit de kansen voor de doelgroep.  
Het is daarom interessant en relevant om te onderzoeken wat eventueel geschikte 
interventies kunnen zijn voor de doelgroep en welke meerwaarde deze hebben. Er wordt 
met betrekking tot deze problematiek, door de opdrachtgever potentie gezien in EAT. Dit 
omdat een paard veel te bieden heeft op het gebied van hechting en gedragsproblemen. 
Hierover volgt meer informatie in hoofdstuk 3.  
 
Een andere onderliggende factor voor het onderzoek de transitie in de jeugdzorg.  
Sinds 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg namelijk in handen van de 
gemeenten (Movisie, 2015). De decentralisaties die hebben plaatsgevonden zijn bedoeld 
om mensen allereerst hun eigen kracht en verantwoordelijkheid te laten inzetten als er 
problemen zijn. Ook hoopt de overheid hiermee geld te besparen doordat er minder 
gebruik wordt gemaakt van dure vormen van zorg en onderwijs (NJI, n.d.).  
Gemeenten zijn tegenwoordig dus verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De organisatie 
hiervan is vastgelegd in de Jeugdwet. Hierin staan ook de taken van de gemeente 
opgesomd. Zij moeten onder andere zorgen voor: 

o jeugdhulpaanbieders van goede kwaliteit; 
o een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg; 
o voorzieningen op het gebied van jeugdhulp (jeugdhulpplicht); 
o jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering; 
o maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling; 
o de samenwerking met andere sectoren zoals zorg, onderwijs, politie en justitie; 
o vertrouwenspersonen voor jeugdigen, hun ouders/pleegouders die te maken 

hebben met jeugdhulpverleners (Rijksoverheid, n.d.). 
Nu de zorg in handen van de gemeenten ligt, is er de kans om de zorg dichter bij de 
cliënt te laten plaatsvinden. Ook kan zorg beter en efficiënter worden vorm gegeven. Er 
liggen dus mogelijkheden en daarom is er een verandering van denkwijze nodig om 
kinderen en jongeren in nood zo goed mogelijk te kunnen opvangen en ze de juiste 
ondersteuning en begeleiding te kunnen bieden wanneer er sprake is van problemen op 
welk gebied dan ook (Persoonlijke communicatie, P. Duckers, 4 december 2015). Met 
haar leerwerkplaats hoopt P. Duckers hieraan een bijdrage te kunnen leveren zodat 
jongeren met een problematische gehechtheid een positiever toekomstperspectief 
krijgen. Door middel van het inzetten van paarden wordt er samengewerkt met jongeren 
om zichzelf te ontwikkelen en hun kansen in de maatschappij te vergroten. 
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Tenslotte is het zo dat ook de sector van EAT vraagt om professionalisering. Binnen EAT 
zijn er namelijk (nog) geen vastgestelde richtlijnen of een vakgroep die bepaald wie wel 
en wie niet het beroep mag uitoefenen. Dit zorgt voor een vaag en grijs gebied waarin 
verschillende actoren een rol spelen zoals, aanbieders van EAT, cliënten met allerlei 
soorten problematieken, zorgverzekeraars en onderzoekers. 
Cel Mens en paard (n.d.), een groep van professionals die streeft naar professionalisering 
in het gebruik van paarden in de zorg zegt hierover het volgende: “Ondanks het feit dat 
paarden al tientallen jaren ingezet worden voor therapeutische doeleinden, is er binnen 
de sector gebrek aan fundament gebaseerd op structureel langtermijnonderzoek. 
Therapie met behulp van paarden worstelt nog steeds met identiteitsproblemen.”  
Met dit laatste wordt bedoeld dat er vaak nog onduidelijkheid is over welke vorm van 
begeleiding/therapie nu precies welke naam heeft en welke vormen van therapie de 
naam waardig zijn. De grenzen tussen verschillende begrippen als hippotherapie, 
equitherapie, equipsychotherapie en equicoaching zijn namelijk soms vaag. 
Hierdoor is het lastig voor EAT om zich te profileren binnen het huidige zorgaanbod. Het 
onderzoek zal een kleine stap bijdragen in de profilering van EAT. 

2.2 Probleemstelling 
Naar aanleiding van het bovenstaande kan er geconcludeerd worden dat het lastig is voor 
jongeren met een problematische gehechtheid, om juiste, passende en professionele hulp 
te krijgen, omdat er nog geen erkende interventies hiervoor zijn opgenomen binnen de 
databank van het NJI. EAT is voor deze doelgroep veelbelovend en zou een mogelijkheid 
kunnen zijn.  

2.3 Doelstelling  
Door de bovengenoemde redenen zal het onderzoek zich zal richten op het exploreren 
van de meningen en visies van professionals die EAT aanbieden aan jongeren met een 
problematische gehechtheid. Dit zodat duidelijk word welke meerwaarde deze vorm van 
therapie heeft voor de doelgroep en waar eventueel nog kansen voor verbetering liggen. 
De opgedane kennis uit het onderzoek is interessant voor de opdrachtgever omdat deze 
de verkregen inzichten en resultaten kan meenemen in haar leerwerkplaats.  
 
De doelgroep binnen het onderzoek is een zeer kwetsbare doelgroep, omdat het risico 
bestaat dat de problematiek versterkt wordt wanneer de hulpverlener geen goed beeld 
heeft van de problematiek en hier op onjuiste wijze mee omgaat. Professionals die weten 
waar ze mee te maken hebben, zijn dus van groot belang. Het belang van de doelgroep 
hierin, ligt dan ook op het gebied van deze professionalisering en positionering van de 
zorg. Er zijn namelijk veel mensen en organisaties die EAT aanbieden. In principe kan op 
dit moment iedereen met een paard tot zijn beschikking, deze interventies uitvoeren. 
Cliënten die op dit gebied weinig kennis hebben, kunnen dus het risico lopen bij een 
organisatie of persoon terecht te komen die niet de juiste kennis heeft, of misschien niet 
de juiste methodieken gebruikt. Ook is het zo, dat wanneer duidelijk wordt welke 
meerwaarde EAT heeft voor deze doelgroep, het de kansen voor hen vergroot.  

2.4 Onderzoeksvraag  
Vanuit hetgeen in de vorige paragraaf beschreven werd, is de volgende onderzoeksvraag 
tot stand gekomen; Wat is volgens professionals met een sociale- en equitherapeutische 
opleidingsachtergrond, de meerwaarde van Equine Assisted Therapy in de behandeling 
en begeleiding van jongeren met een problematische gehechtheid? 
 
Met een sociale opleidingsachtergrond wordt bedoeld dat de professional in het bezit is 
van een Hbo-diploma social work, pedagogiek, maatschappelijk werk o.i.d. Met 
equitherapeutische opleidingsachtergrond wordt bedoeld een diploma tot equitherapeut 
waarbij de professional zijn opleiding heeft gevolgd aan een opleidingsinstituut hiervoor 
binnen Nederland.  
Om de zojuist benoemde hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende 
deelvragen opgesteld:  
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o Deelvraag 1: Welke eigenschappen van het paard worden ingezet tijdens de 
therapie? 

Door middel van deze vraag kan er onderzocht worden welke rol het paard speelt tijdens 
de therapie en waarom het paard van meerwaarde kan zijn in vergelijking tot reguliere 
therapievormen en eventueel andere diersoorten. 

o Deelvraag 2: Welke vorm(en) van EAT zetten professionals in bij jongeren met 
een problematische gehechtheid? 

Door het stellen van deze vraag kan de onderzoeker nagaan welke vorm van EAT er 
ingezet wordt en of deze goed aansluit bij de behoeften van de doelgroep.  

o Deelvraag 3: Welke gedragsveranderingen zien de professionals in het proces met 
jongeren met een problematische gehechtheid? 

Deze vraag biedt ondersteuning bij het beantwoorden van de hoofdvraag doordat er 
concreet wordt gemaakt wat EAT teweeg brengt bij de doelgroep en welke 
veranderingen/verbeteringen er door de professionals geconstateerd worden. 

o Deelvraag 4: Waar dient de professional rekening mee te houden in het contact 
met iemand die een problematische gehechtheid heeft? 

Middels deze vraag verkrijgt de onderzoeker inzicht in de manier waarop professionals 
omgaan met de doelgroep. Dit omdat de problematiek van de doelgroep zich juist 
afspeelt op relatieniveau. Het zal de onderzoeker helpen begrijpen op welke manier men 
omgaat met de doelgroep.  
De operationalisatie van de deelvragen wordt weergegeven in bijlage 1.  
De deelvragen werden beantwoord door middel van semigestructureerd interviews. De 
resultaten uit de interviews worden beschreven in hoofdstuk 5. Voorafgaand aan deze 
interviews werd er door de onderzoeker een literatuurstudie uitgevoerd om 
kernbegrippen te verduidelijken en de context rondom het onderzoek te creëren. De 
informatie uit deze literatuurstudie wordt beschreven in hoofdstuk 3.  

2.5 Social Work relevantie 
Binnen de opleiding Social Work aan de Zuyd Hogeschool worden de competenties 
gehanteerd die beschreven staan in het boek ‘Vele takken, één stam’. Aan de hand van 
de taakgebieden van het sociaal-agogisch beroep zal de relevantie van het onderzoek 
beschreven worden. De taken van de sociaal-agogische beroepen kunnen in drie 
taakgebieden ingedeeld worden, namelijk;   
1 Agogisch-vakmatige taken: deze taken voeren sociaal-agogen uit in zes domeinen, te 
weten: het menselijk bestaan op zichzelf, de vitale levensverrichtingen, de dagelijkse 
levensverrichtingen, de primaire leefsituatie, de directe sociale omgeving en het 
functioneren in de samenleving (Sectorraat Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs, 2008).  
Dit onderzoek vormt een verkenning en analyse op verschillende theorieën rondom 
hechtingsproblematiek, een van de problematieken die de social worker kan tegenkomen 
in zijn beroep. Het onderzoek richt zich daarnaast op meningen van professionals die met 
deze problematiek te maken hebben en hoe zij handelen ten aanzien van de doelgroep. 
Daardoor komen begrippen als sociale omgeving, leefsituatie en functioneren in de 
samenleving terug tijdens de literatuurstudie en analyse van resultaten.  
 
2 Organisatorische en bedrijfsmatige taken: het werken in en vanuit een bedrijf of 
arbeidsorganisatie bevat het vermogen tot het ondernemend denken en handelen en het 
bijdragen aan het functioneren van een bedrijf of arbeidsorganisatie (Sectorraat Hoger 
Sociaal Agogisch Onderwijs, 2008). Het onderzoek vind plaats binnen de kaders die 
aangegeven worden door Zuyd Hogeschool en de opdrachtgever. In die zin is de 
onderzoeker werkzaam voor opdrachtgevers. Binnen deze kaders is de onderzoeker vrij 
om zich te richten op de kaders waarbinnen professionals die EAT aanbieden zich kunnen 
bewegen. Op alle fronten, zo ook het macroniveau (dat aangeeft welke kaders er vanuit 
overheidsniveau gesteld worden), vindt er dus een oriëntatie en analyse plaats. Met deze 
informatie kan de onderzoeker een context schetsen waarbinnen het onderzoek 
plaatsvind en een context waarbinnen hij realistische aanbevelingen kan geven. Hiermee 
draagt de onderzoeker bij aan, in dit geval, de kennis van de opdrachtgever en het 
profileren van EAT in Nederland.   
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3 Professionaliseringstaken: het werken aan professionaliteit en professionalisering 
omvat alle taken die bijdragen aan de ontwikkeling van een eigen beroepsidentiteit en 
het vermogen een bijdrage te leveren aan het beroep of de beroepsontwikkeling door 
signalering van lacunes tussen wat beleidsmatig en politiek wordt beoogd in de 
werkvelden en de praktijk van alledag waarin niet aan beoogde normen en/of 
standaarden wordt voldaan. Daarnaast gaat het om onderzoek en innovatie en het 
ontwerpen van diensten en methodieken voor klanten of klantgroepen (Sectorraat Hoger 
Sociaal Agogisch Onderwijs, 2008). 
Door middel van het uitvoeren van dit onderzoek, word een bijdrage geleverd aan de 
professionalisering van EAT. In de aanleiding van het onderzoek is een hiaat gesignaleerd 
dat ervoor zorgt dat een bepaalde doelgroep verminderde kansen heeft op passende 
behandeling (zie paragraaf 2.1). De onderzoeker probeert dit hiaat enigszins op te vullen 
door methoden en interventies te onderzoeker die mogelijk aansluiten op de 
problematiek van de doelgroep.  

Daarnaast sluit EAT ook goed aan binnen de social work context. Veel professionals die 
het vak uitvoeren hebben dan ook een social work-achtige opleidingsachtergrond en zijn 
naast hun werk als equitherapeut nog werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector. 
Tussen de doelgroepen binnen EAT en social work zitten dan ook haast geen verschillen. 
Dit blijkt ook uit het feit doordat er bijvoorbeeld binnen de opleiding Social Work ook de 
keuzemodule ‘Therapie met dieren’ wordt aangeboden.   

2.6 Maatschappelijk werk relevantie  
Voor de maatschappelijk werker, is dit een interessant onderzoek omdat het begint bij 
een signalement in de maatschappij (zie 2.1). De maatschappelijk werker kan dit 
signalement vertalen naar de context waarin het onderzoek plaats zal vinden en hier 
actie op ondernemen door, in dit geval, te onderzoeken waar mogelijkheden liggen. Op 
deze manier kan hij ervoor zorgen dat burgers en cliënten tot hun recht blijven komen. 
Binnen dit onderzoek betreft dit het onderzoeken van de meerwaarde een vorm van 
therapie die mogelijk aansluit op de doelgroep. Veranderingen in de samenleving kunnen 
leiden tot verandering in de zorg en begeleiding van cliënten. Het is een van de 
kerntaken van de maatschappelijk werker om er dan voor te zorgen dat burgers en 
cliënten alsnog tot hun recht komen en deze hierin te ondersteunen. Doordat er gezocht 
wordt naar een aansluitende therapievorm voor de doelgroep binnen het onderzoek, 
worden behoeften en kansen van de doelgroep bekeken. Met deze kennis als basis wordt 
onderzoek uitgevoerd dat ertoe kan leiden dat de kansen en mogelijkheden voor de 
doelgroep vergroot kunnen worden. 
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3. Theoretisch kader  
Binnen het theoretisch kader wordt er gekeken naar de verschillende aspecten rondom het 
onderwerp en de onderzoeksvraag om een context te creëren waarin begrippen worden verklaard 
en situaties worden beschreven. De domeinverkenning zal plaatsvinden op micro-, meso- en 
macroniveau.  
 

3.1 Microniveau: de doelgroep 
In paragraaf 3.1 wordt op microniveau gekeken naar de doelgroep binnen dit onderzoek aan wie 
EAT wordt aangeboden. De doelgroep is in dit geval een jongere met een problematische 
gehechtheid. 
 
Hechting  
Hechting is een proces van interactie tussen een kind en een of meer van zijn opvoeders, 
doorgaans de ouders, dat leidt tot een duurzame affectieve relatie (NJI, n.d.). John 
Bowlby (1907–1990) was één van de eerste personen die onderzoek deed naar hechting 
en hechtingsgedrag. Zijn theorie richt zich vooral op de eerste twee levensjaren van het 
kind. Volgens Bowlby is een goede hechting net zo belangrijk als eiwitten en vitaminen. 
Een gezonde gehechtheid is dan ook een basis voor latere zelfstandigheid en het 
vermogen om wederkerige affectieve relaties aan te kunnen gaan. 
Ook psycholoog Erik Erikson verteld in zijn theorie over hechting. Volgens hem gaat het 
in de eerste levensfase van het kind om vertrouwen versus fundamenteel wantrouwen 
(Mens en samenleving, 2009). Wordt de vertrouwensband tussen het kind en de 
ouder/verzorger namelijk verbroken, dan kan dat grote gevolgen hebben voor gevoelens 
van veiligheid, zelfvertrouwen en voor de exploratiedrang (verkenningsdrang). 
Er worden door Mary Ainsworth, die onder andere bij John Bowlby studeerde, zes criteria 
onderscheiden voor een veilige gehechtheidsrelatie:  

o De band is blijvend, niet tijdelijk.  
o De band betreft een specifiek persoon, die niet inwisselbaar is met andere 

personen. 
o De relatie is emotioneel betekenisvol. 
o Het individu streeft naar het handhaven van de nabijheid of het contact met deze 

unieke persoon. 
o Het individu ervaart stress bij onvrijwillige scheiding van deze persoon. 
o Voor de hechtingsband het meest essentiële: de persoon zoekt veiligheid en 

comfort bij deze hechtingspersoon (Verdult, n.d.). 
 
Wanneer het kind geen veilige hechting heeft kunnen ontwikkelen in zijn (jonge) leven, 
kan dit leiden tot een hechtingsstoornis. Er wordt bij mensen met hechtingsproblemen 
ook wel eens gesproken over een ‘bodemloos bestaan’.  
Volgens Bowlby (1984) zijn de hechtingservaringen bepalend voor zelfwaardering en 
zelfvertrouwen. Echter is er door andere onderzoekers veel kritiek geuit op deze stelling. 
Hechting is zeer belangrijk voor de ontwikkeling, maar niet alle relatievormingen worden 
bepaald door alleen de hechtingsgeschiedenis. IJzendoorn (1994) concludeerde na 
onderzoek bij jonge moeders met hechtingsstoornissen, dat de eigen 
hechtingsgeschiedenis niet altijd wordt herhaald in de opvoeding van kinderen. 
Hechtingservaring hoeft niet bepalend te zijn voor het hele leven. Kinderen waarin de 
hechting op jonge leeftijd is verstoord, hebben zich ooit gehecht: de mogelijkheden om 
te hechten zijn er. Kinderen die nooit een hechtingsrelatie hebben gehad, zijn wel bereid 
om zich te hechten, daarop kan behandeling aansluiten (Goor, 2009). 
Hoewel verschillende onderzoekers kritiek hebben op de beweringen van Bowlby, 
constateren zij wel dat er verstoringen in de hechting kunnen optreden die behandeling 
vereisen. Vandaar ook dat er tijdens dit onderzoek wordt uitgegaan van het feit dat 
hechting fundamenteel is in het leven en het van groot belang is voor het welzijn en 
functioneren van een persoon, om een veilige hechting te kunnen opbouwen. 
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Een veilige of onveilige hechting is afhankelijk van de wijze waarop de ouder/verzorger 
op de signalen van de baby reageert. Ouders die steeds de signalen van de baby 
negeren, brengen de baby in een isolement. Hierdoor kent het kind geen vertrouwen toe 
aan de verzorger (Goor, 2009). Ouders die alleen maar warm op de baby reageren als zij 
zelf zin hebben, en niet wanneer de baby aangeeft het nodig te hebben, maken de baby 
ook onveilig gehecht. De baby wordt dan onzeker als de ouder er is en hulpeloos 
wanneer de ouder weg is. Ook kan het zijn dat het hechtingsproces wordt doorbroken 
wanneer er bijvoorbeeld een (of beide) ouder sterft. Dit is voor een baby heel 
traumatisch. Hetzelfde kan gebeuren wanneer er bij de ouders of verzorgers sprake is 
van psychische problemen (Goor, 2009). Problemen in de hechting ontstaan dus vooral 
wanneer er niet of erg wisselend op de baby gereageerd wordt. 
 
In de DSM-5, de laatste nieuwe versie van de DSM die in 2013 verscheen, zijn twee 
typen hechtingsstoornissen te onderscheiden: de reactieve hechtingsstoornis en de 
ontremd sociaalcontactstoornis (Boom Psychiatrie, 2013). Beide typen stoornissen 
ontwikkelen zich in de eerste vijf levensjaren van een kind en duiden op een verstoorde 
manier van relaties aangaan. 
 
Reactieve hechtingsstoornis 
	

Ontremd- sociaalcontactstoornis	

Vraagt geen contact, reageert niet op sociale 
situaties, wijst contact af	

Zoekt het contact juist op	

Vlak, lusteloos, teruggetrokken (‘frozen child’) 
	

Allemansvriend	

Wel fysiologische verschijnselen van angst, 
maar dit zie je in het gedrag niet terug 
	

Lokt afwijzing uit	

Geen voorkeer voor vertrouwenspersoon, 
reageert nauwelijks als deze weggaat 
	

Stiekem gedrag	

Vraagt niet om aandacht, wordt vaak vergeten	 Contact verdiept niet, grensoverschrijding en 
agressie	

Incidentele gedragsproblemen 
	

Laat zich niet troosten	

Huilt niet 
	

Leert gering uit ervaring	

Meespelen zonder plezier 
	

Weinig frustratietolerantie	

Wil soms het liefst dood zijn 
	

Egocentrisch	

Nergens raad mee weten	 Op ADHD lijkende symptomen, zoals; 
concentratieproblemen, over-beweeglijkheid 
en impulsiviteit 	

Tabel 1: Typen hechtingsstoornis                                         (Hechtingsproblemen kinderen, 2009) 
	
Een onveilige hechting heeft nadelige gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
de zelfwaardering en de cognitieve ontwikkeling. Jongeren met een hechtingsstoornis 
kunnen zich eerder eenzaam voelen, slechte schoolresultaten hebben en zij ontwikkelen 
eerder crimineel gedrag dan jongeren met een veilige hechting (Goor, 2009).  
 
Omdat er maar weinig interventies zijn voor kinderen en jongeren met een onveilige 
hechting en professionals vaak niet voldoende kennis hebben over deze interventies, 
heeft het Nederlands Jeugd Instituut in 2014 handvaten opgesteld voor professionals in 
de jeugdhulp die te maken krijgen met hechtingsstoornissen. Het NJI formuleert deze als 
volgt:	

o Heb als begeleider oog voor het gevoel van falen bij de ouder. Zoek op een niet-
beschuldigende manier de samenwerking met de ouder, en motiveer hen tot 
coaching (NJI, n.d.) 
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o Als aan deze randvoorwaarde (oog voor de ouder) is voldaan, start de begeleiding 
met psycho-educatie. De begeleider maakt hierin zo concreet mogelijk wat het 
kind of de jongere nodig heeft om een veilige gehechtheidsrelatie op te bouwen 
(NJI, n.d.). Het NJI geeft hierbij ook aan dat de begeleider uitlegt welke stappen 
de ouders daarin kunnen zetten. 

o Indien de ambulante begeleider de beschikking heeft over een videocamera kan 
de begeleider video-opname maken van de ouder-kind interacties in de 
thuissituatie. Deze kan de begeleider vervolgens evalueren met ouders en zo 
laten zien op welke manier en wanneer het kind positief op hen reageert. Dit zal 
volgens het NJI (n.d.) de ouders motiveren en meer inzicht geven in hun eigen 
gedrag.  

o Gedurende de hele ouderbegeleiding geldt ‘practice what you preach’. De 
begeleider dient ervoor te zorgen dat hij zelf in het contact met de ouders die 
principes toepast die hij de ouders wil aanleren. Dus de begeleider reageert 
sensitief, luistert goed, toont respect, heeft vertrouwen in de ouders, probeert zo 
veel mogelijk aan te sluiten bij wat de ouders willen en heeft veel geduld (NJI, 
n.d.).  

De bovenstaande punten laten vooral zien dat het volgens het NJI belangrijk is, dichtbij 
de ouders te staan als begeleider en hen te begeleiden in het proces. De richtlijnen 
richten zich ook vooral op de ouders van het kind met de hechtingsproblematiek. Dit 
impliceert ook dat het volgens het NJI dus belangrijk is de ouders is de begeleiding te 
betrekken en als begeleider niet alleen te focussen op het gedrag van het kind. Het 
uiteindelijke doel is dan ook dat de ouders de zorg en begeleiding van hun kind weer 
kunnen oppakken en dit zelfstandig kunnen voortzetten zonder hulp van professionals.  

3.2 Mesoniveau: equine assisted therapy 
In dit paragraaf wordt duidelijk gemaakt wat Equine Assisted Therapy is en wat het paard kan 
bieden binnen een hulpverleningscontext. Begrippen zullen verklaard worden en er zal een context 
rondom het onderwerp worden gecreëerd.  
 
De meerwaarde van het paard 
Het paard bezit een aantal natuurlijke eigenschappen die ingezet kunnen worden in een 
hulpverleningscontext. De eigenschappen waardoor het paard een goed middel of een 
trouwe co-therapeut kan zijn, luiden als volgt;  

o “Paarden dragen bij aan de zelfperceptie van mensen omdat zij reageren op 
gedrag. Positief gedrag wordt beloond en dus gestimuleerd, negatief gedrag wordt 
niet beloond, genegeerd of bestraft en daarmee ontmoedigt. ”Dit is leertheorie: 
het leren door middel van beloning en straf zoals bij de opvoeding van kinderen 
en jonge paarden (paard en levenskunst, n.d.).  

o “Een paard is eerlijk en oordeelt niet doordat het enkel reageert (spiegelt) op wat 
het ziet of voelt. Het dier reageert op de emotie van een persoon en zal daarom 
vooraf geen oordeel vellen.” Dit maakt ook dat het paard tegelijkertijd 
onvoorwaardelijk en niet sociaal wenselijk is (Kroesen, 2014).  

o “Het paard oefent op veel mensen een grote aantrekkingskracht uit, waardoor ze 
sterker gemotiveerd kunnen raken om een ontwikkelingsproces aan te gaan.” 
Buiten deze aantrekkingskracht, spreekt het paard de mens in zijn geheel aan. 
Zodra mensen zich openstellen voor het paard en zij met elkaar interacteren, 
worden alle zintuigen aangesproken (Thiel, 2012). 

Het is vervolgens de taak van de therapeut om het gedrag van het paard te kunnen 
vertalen naar de cliënt zodat deze begrijpt welk gedrag hijzelf vertoont en wat de 
gevolgen daarvoor zijn. Op deze manier kan er een gesprek gevoerd worden tussen 
cliënt en therapeut waarbij het paard als middel dient. Doordat het paard in het hier en 
nu leeft, kan nieuw gedrag door de cliënt ook meteen uitgeprobeerd worden zodat deze 
kan ervaren wat het verschil kan zijn tussen ‘ongewenst’ en ‘gewenst’ gedrag. 
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Definiëring Equine Assisted Therapy  
Allereerst is het belangrijk te benoemen dat met het woord ‘Equine’, paard of paarden 
bedoeld wordt. Equitherapie betekent dus letterlijk ‘therapie met paarden’. Er wordt ook 
vaak gebruik gemaakt van de term ‘therapeutisch paardrijden’. Er zijn verschillende 
vormen te onderscheiden. Zo zijn er bijvoorbeeld de Equine Assisted Interventions, 
Equine Assisted Activity en Equine Assisted Therapy. In dit onderzoek werd er gekozen 
voor Equine Assisted Therapy (EAT) omdat blijkt dat de respondenten die geïnterviewd 
werden bijna allemaal EAT aanboden bij de doelgroep binnen het onderzoek. 
Volgens Lambers-Jukema & van Huizen (2009) is er sprake van therapie wanneer de 
volgende kenmerken aanwezig zijn: 

o Een professional (therapeut of behandelaar) heeft de leiding en geeft dieren een 
rol in zijn eigen vakgebied of specialisme;  

o De therapeut of behandelaar heeft een behandelplan gemaakt. Er zijn specifieke 
doelen bepaald.  

o De resultaten worden gemeten en samen met andere informatie over de sessies 
vastgelegd in een dossier. 
 

De definitie die door de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden gebruikt wordt voor 
het woord Equitherapie luidt; het paardrijden, het contact en bewegen met het paard 
doelmatig wordt gebruikt, om zo therapeutische effecten te bereiken. Dit kan op 
lichamelijk en psychisch gebied (SHP-E, n.d.).  
SHP-E (n.d.) beschrijft dat het paard mee werkt als “co-therapeut” om mensen (kinderen 
en volwassenen) met psychische en/of lichamelijke problemen systematisch te helpen of 
ze in hun ontwikkeling te bevorderen, door zijn specifieke sociale leer- en 
bewegingsmogelijkheden. 
Equitherapie kan van toepassing kan zijn op een breed scala aan doelgroepen. Echter is 
niet iedere doelgroep hetzelfde en om een gewenst resultaat te behalen met de 
begeleiding en therapieën, zal er aansluiting moeten zijn op de doelen en wensen van 
iedere doelgroep. Net zoals in de reguliere zorg, wordt er ook binnen de equitherapie 
rekening gehouden met de verschillende behoeften per doelgroep. Daarom zijn er binnen 
het vak, verschillende vormen ontwikkeld.  
Doorgaans wordt er onderscheid gemaakt in vier verschillende vormen namelijk het 
orthopedagogisch paardrijden, hippotherapie, psychotherapeutisch paardrijden en 
rijtherapie. 
Bij het orthopedagogisch paardrijden of voltigeren ligt de nadruk op het sociale element, 
de interactie en de communicatie en niet zozeer op het leren paardrijden (Aangepast 
paardrijden, n.d.). Het paard functioneert bij deze vorm van equitherapie als motivator, 
sport-, communicatie- en spelpartner om een pedagogisch en sociaal effect te bereiken. 
 
Psychotherapie met het paard wordt in gezet met als doel motivatie, inleiding, 
bevordering en stabilisatie van het psychotherapeutische proces (Aangepast paardrijden, 
n.d.). De functie die het paard hierin vervult is afhankelijk van het therapeutisch doel van 
de sessie of van de cliënt in het algemeen. Fine (2010) omschrijft dat psychotherapie 
met paarden allerlei verschillende activiteiten kan bevatten, maar die er altijd op gericht 
zijn een cliënt bepaalde doelen te behalen die vooraf met de cliënt zijn opgesteld. Dit 
soort sessies kunnen erg intensief zijn en het wordt daarom vaak gezien wordt als een 
kortdurende therapievorm. Hippotherapie en rijtherapie worden in bijlage 5 nader 
toegelicht omdat deze binnen het onderzoek niet van toepassing waren. 
Binnen de bovenstaande vormen van therapie, kan er gebruik gemaakt worden van 
verschillende technieken. Deze zijn: 

o Grondwerk: alles dat rond en naast het paard gebeurd. 
o Leiden: wanneer het paard de cliënt dient te volgen in richting en tempo. 
o Voltigeren: de cliënt zit hierbij op het paard, dat de hulpverlener middels een lang 

touw om hem heen laat lopen. 
o Rijden: de cliënt zit in het zadel op het paard en geeft zelf het paard sturing en 

tempo aan.  
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Waarom sluit EAT goed aan bij hechtingsproblematiek 
In therapieën en behandelingen die aan kinderen met hechtingsproblematiek (en 
ouders/verzorgers) worden gegeven staan het opbouwen van relaties, leren 
samenwerken en leren vertrouwen op een ander centraal. Deze punten zijn ook van 
groot belang in de interactie tussen paarden waardoor er makkelijk koppelingen gemaakt 
kunnen worden tussen menselijke systemen en ‘paardensystemen’. 
Daarnaast is het zo dat wanneer men op een fysieke manier affectie toont of krijgt van 
mensen of dieren, bijvoorbeeld door te aaien, knuffelen of borstelen, er oxytocine wordt 
aangemaakt door het lichaam. Het op een natuurlijke manier verkrijgen van dit hormoon 
speelt een belangrijke rol wanneer het gaat om relaties, emoties en gedrag. 
Het hechtingsproces tussen moeder en kind verloopt soms niet normaal wanneer de 
moeder kunstmatig oxytocine krijgt toegediend (bijvoorbeeld om een bevalling in te 
leiden) (Mens en samenleving, 2013). Daarom kan het van belang zijn dit op latere 
leeftijd alsnog op een natuurlijke manier te verkrijgen. Hulpverleners zijn vaak gebonden 
aan kaders binnen organisaties waardoor er weinig of helemaal geen lichamelijk contact 
plaatsvind tussen hulpverleners en cliënten. In de omgang met paarden kan de cliënt dit 
lichamelijk contact wel vinden bij het paard. Dit kan van meerwaarde zijn en een 
positieve werking hebben voor jongeren met een problematische gehechtheid.  
 
Ook is uit onderzoek van de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden naar voren 
gekomen dat paarden bepaalde pedagogische behoeften van kinderen kunnen vervullen. 
Met name bij kinderen met een hechtingsstoornis, waar er een gebrek is geweest aan 
liefde, warmte en vertrouwen. Dit kan bij een paard weer terug gevonden worden 
doordat het openstaat voor contact, geknuffeld en geaaid kan worden en vooral omdat 
het onvoorwaardelijk is in contact. Lize van Ginkel, schrijft in haar enquête dat alleen al 
het letterlijk gedragen worden door een paard, voor een kind met een hechtingsstoornis 
positief werkt, doordat deze kinderen dit vaak nooit hebben ervaren. De driedimensionale 
beweging die het paard vervolgens maakt, kan geassocieerd worden met wiegen (Gouka, 
2014).  
Tevens kunnen dieren, en dus ook paarden, dienen als een ‘transitional object’, zoals 
Fine (2010) dit in het boek Animal Assisted Therapy benoemd. Het transitional object 
(letterlijk vertaald; overgangsobject) is een voorwerp, bijvoorbeeld een knuffel of een 
deken, dat een geruststellende werking heeft voor een kind. In een therapeutische 
context, kunnen dieren omschreven worden als het transitional object. 
Dieren zouden tevens ook kunnen dienen als hechtingsfiguur voor het kind. Echter, zoals 
Fine (2010) ook beschrijft, is het gewenster dat het dier functioneert als transitional 
object en niet zozeer als hechtingsfiguur. Dit omdat een hechtingsfiguur een lange, 
emotionele band impliceert en het transitional object als brug gebruikt wordt. Het is in de 
begeleiding/therapie dan ook de bedoeling dat het paard zal functioneren als brug tussen 
zowel de cliënt en de hulpverlener, maar ook als brug tussen ongewenst en gewenst 
gedrag, doordat het paard het gedrag van de cliënt spiegelt. Het is de bedoeling dat het 
kind zich uiteindelijk aan ouders/verzorgers kan gaan hechten en deze gezien worden als 
de hechtingsfiguren. 
 
Het paard kan dus gezien worden als co-therapeut omdat het verschillende behoeften 
kan vervullen bij de cliënt. Het paard is echter alleen een middel binnen de therapie. De 
professional ‘vertaald’ het gedrag dat het paard vertoont naar de cliënt en blijft daarmee 
leidend tijdens de sessies. Het vertalen van het gedrag van het paard en de oefeningen 
die de cliënt hiermee kan doen, passen prima binnen de social work context. Cliënt, 
paard en therapeut werken samen in een driehoeksverhouding die ertoe leidt de cliënt 
een ontwikkeling te laten doorgaan. 

3.3 Macroniveau: een bredere context  
Hoewel equitherapie in Nederland de afgelopen 10 jaar pas echt aan het uitbloeien is, 
waren er in Duitsland al in 1970, 43 organisaties die paarden inzetten bij mensen met 
een handicap. Op 25 november 1970, werd het ‘Kuratorium für Therapeutisches Reiten’ 
(KThR) ondertekend (DKThR, n.d.) Binnen deze organisatie werden contacten 
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onderhouden tussen verschillende disciplines en beroepsprofessionals zoals artsen, 
pedagogen, psychologen en fysiotherapeuten, die zich bezig hielden met therapeutisch 
paardrijden. Sinds 1976 biedt het DKThR vormeisen voor het beroep en verschijnt er 
vanuit deze organisatie 4 keer per jaar een vaktijdschrift waarin onder andere 
wetenschappelijke artikelen staan.  
In Nederland kan sinds 2000 de opleiding tot Equitherapeut (SHP) worden gevolgd. 
Afhankelijk van het basisberoep uit de geestelijke gezondheidszorg of kinder- en 
jeugdzorg kan de Equitherapeut zich specialiseren in een van de volgende vormen: 
Orthopedagogische begeleiding, ontwikkelingsbevordering, psychosociale begeleiding, 
revalidatie en compositorisch rijden, psychotherapie met het paard (Hippocampus, 
2016). 
Er mag gezegd worden dat de Duitstalige landen (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) 
en ook de Verenigde Staten ook wat onderzoek betreft, vooruit lopen op Nederland. 
Nederland is de laatste jaren echter een inhaalslag aan het maken met allerlei soorten 
onderzoek door verschillende personen en organisaties. Zo houdt onder andere Stichting 
AAIZOO zich bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen, onderzoeken, stimuleren en bekend 
maken van deskundige toepassingen op het gebied van dierondersteunende zorg, 
activiteiten en onderwijs in Nederland (AAIZOO, n.d.).  
Hoewel therapie met paarden de laatste jaren erg gegroeid is in Nederland, is het (nog) 
niet opgenomen in het basispakket van zorgverzekeraars. Mede door de invoering van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2015, word er eerst gekeken naar het sociale 
netwerk van een cliënt en wordt er minder snel professionele hulp ingeschakeld. Hierdoor 
kan het zijn dat cliënten geen, of minder snel een indicatie krijgen en dus ook geen PGB 
ontvangen. In de aanvullende pakketten wordt reguliere coaching soms wel vergoed, 
bijvoorbeeld als de aanbieder aangesloten is bij de Nederlandse Federatie 
Gezondheidszorg (Barten & de Boer, 2013). Vergoeding voor equitherapie of 
paardencoaching is alleen mogelijk indien dit onder een andere naam wordt genoemd en 
wordt aangeboden door een professional die aangesloten is bij een organisatie die erkend 
is door de zorgverzekering (Barten & de boer, 2013).  

4. Onderzoeksopzet 
Binnen dit hoofdstuk word de onderzoeksopzet beschreven. Dit wil zeggen het type onderzoek dat 
is ingezet en de manier waarop er aan het beantwoorden van de hoofdvraag is gewerkt. Daarnaast 
worden ook keuzes voor o.a. de onderzoekspopulatie en het type interview verantwoord. 

4.1 Type onderzoek 
Dit onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek met een exploratief karakter. Hierbij gaat 
het om het krijgen van inzicht in relaties, opinies, procedures enzovoorts (de Lange, R. & 
Schuman, H. & Montesano, N., 2011). De Lange et al. (2011) beschrijft dat kwalitatief 
onderzoek vaak toegepast wordt om bijvoorbeeld de beleving van klanten, leerlingen, of 
patiënten te inventariseren. Het feit dat binnen dit onderzoek gezocht werd naar visies, 
overwegingen en handelingswijzen van professionals die equitherapie aanbieden, maakt 
het onderzoek kwalitatief. 

4.2 Onderzoekspopulatie  
Tijdens het onderzoek werd er data verzameld door onder andere interviews uit te 
voeren. De onderzoekseenheid bestond uit een steekproef binnen de professionals die 
EAI aanbieden aan kinderen/jongeren met een problematische gehechtheid. Er is 
gekozen voor een steekproef omdat dit, gezien de grote en duur van het onderzoek, het 
meest haalbaar zou zijn. Ook was het voor het onderzoek het meest haalbaar om 
professionals te interviewen in plaats van de doelgroep. Dit omdat deze toegankelijker 
waren in verband met contacteren, privacy en op studie beruste kennisoverdracht. 
Doordat er steeds soortgelijke antwoorden werden gegeven op de interviewvragen, trad 
er na 7 interviews ook saturatie op. Door respondenten werd vaak hetzelfde gezegd, 
alleen soms in ietwat andere woorden. Hierdoor bleek dat er voldoende informatie 
verzameld was. De respondenten werden selecteert op basis van opleidingsachtergrond, 
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opleidingsniveau, werkplaats en doelgroep.  
De volgende criteria zijn werden daarbij acht gehouden: 

o De respondent heeft een diploma van een opleiding in de zorg/welzijnssector; 
bijvoorbeeld psycholoog, maatschappelijk werker, sociaal pedagoog, 
orthopedagoog. Daarnaast heeft hij een diploma voor het uitvoeren van EAI of 
EAT.  

Hierdoor weet de onderzoeker dat de respondent voldoende kennis heeft van zaken en 
ervaring in de praktijk die hij kan delen ten behoeve van het onderzoek. 

o De respondent heeft minimaal een Hbo-diploma in de zorg/welzijnssector. 
Dit zodat de respondent wat betreft opleidingsachtergrond op hetzelfde niveau zit als de 
opleiding waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd. 

o De respondent voert zijn werk met paarden uit binnen Nederland, daarbij het 
liefst in Limburg. 

Gezien de vaak grote afstanden, is ervoor gekozen allereerst respondenten te raadplegen 
die werkzaam zijn binnen Limburg. Dit zodat er een grotere mogelijkheid ontstond tot 
face-to-face contact op kortere termijn. Daar waar het nodig was om uit te wijken naar 
andere provincies binnen Nederland, is dit gebeurd. 

o De doelgroep waarmee de respondent werkt is onder andere kinderen/jongeren 
met een problematische gehechtheid ( 6 – 23 jaar).  

Het is van belang dat de respondent momenteel werkt met de doelgroep binnen het 
onderzoek of hier in ieder geval ruimere ervaring mee heeft, zodat deze voldoende 
kennis en kunde kan delen ten behoeve van het onderzoek.  
Door websites te bekijken van de respondenten is nagegaan of deze aan de criteria 
voldeden. Het uitwijken naar andere provincies was nodig, omdat er binnen Limburg niet 
voldoende respondenten werden gevonden die aan alle criteria voldeden. Hierbij ging het 
met name om het zoeken naar respondenten die werken met de doelgroep.  
Er zijn in totaal 7 respondenten geïnterviewd waarvan er 6 aan alle criteria voldeden. 1 
respondent werkte nauwelijks met jongeren, maar had wel verschillende cliënten die 
sterke overeenkomsten vertoonde met de problematiek van de doelgroep binnen het 
onderzoek. Hierdoor kon de respondent toch nuttige informatie verstrekken die verwerkt 
kon worden in het onderzoek. Middels e-mail werden de respondenten gevraagd voor 
deelname aan het onderzoek. 5 interviews zijn face-to-face uitgevoerd, 2 via telefonisch 
contact gezien de afstand. Het voordeel van de face-to-face interviews was dat er meer 
contact was tussen de onderzoeker en de respondent. Er konden sneller nuances en 
indrukken opgedaan worden doordat men elkaar kon zien en de lichaamstaal kon lezen. 
Het telefonisch contact had als voordeel dat de onderzoeker zich volledig kon 
concentreren op het gesprek, zonder daarbij afgeleid te raken door andere factoren als 
omgeving en geluiden.  

4.3 Interviews  
Tijdens het onderzoek werd gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews.  
Zoals De Lange et al. (2011) beschrijft verzamel je met dit soort interviews informatie 
om centrale thema’s in het onderzoek beter te begrijpen of om antwoord te kunnen 
geven op de geformuleerde onderzoeksvragen. De thema’s binnen dit onderzoek zijn te 
zien in bijlage 1. Bij deze vorm van interviewen zijn er een aantal vragen op papier 
gezet, maar zij er mogelijkheden om door te vragen voor verdieping. (zie bijlage 2 voor 
de interviewvragen). Ieder interview heeft ±1 uur geduurd. Binnen dit tijdsbestek 
werden alle vragen gesteld die nodig waren voor het beantwoorden van de hoofd- en 
deelvragen. De interviews werden opgenomen d.m.v. een dictafoon en schriftelijk 
getranscribeerd. Op deze manier zou de data-analyse betrouwbaarder zijn, doordat er 
geen informatie verloren zou gaan en er alles letterlijk kon worden overgenomen zonder 
dat er ‘verkleuring’ ontstond door de onderzoeker. Om deze dataverzameling te kunnen 
analyseren is er gebruik gemaakt van codering. Hierover leest u meer in paragraaf 5.1.  
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4.4 Ethische verantwoording  
De interviews waren geheel vrijwilliger van karakter. De respondenten werden per mail 
en voorafgaand aan het interview op de hoogte gesteld van het doel en de uitvoering van 
het onderzoek. De respondenten zijn daarbij ook allen bevraagd naar hoe zij om wilden 
gaan met hun eigen anonimiteit en of zij benoemd wilden worden in de scriptie. Hierbij 
gaven zij allen aan dat er naar hun gerefereerd mocht worden. Er is betrouwbaar en 
verantwoord omgegaan met de dataverzameling. De onderzoeker heeft deze dan ook 
niet vrijgegeven aan derden en de tekstfragmenten van de dictafoon verwijderd 
voorafgaand aan het inleveren van het apparaat.  

4.5 Validiteit en betrouwbaarheid 
Validiteit  
De interne validiteit werd vergroot door relevante literatuur te bestuderen rondom het 
onderwerp en gerichte vragen te stellen aan de respondenten. Tijdens de literatuurstudie 
is gezocht naar informatie aan de hand van o.a. de volgende zoektermen; gehechtheid, 
hechtingsstoornis, equine assisted interventions, paard en hechtingsstoornis, 
behandeling hechtingsstoornis, problematische gehechtheid, paardenhulpverlening etc.  
Ook zijn o.a. websites en boeken geraadpleegd als; AAIZOO, Deutsches Kuratiorium für 
Therapeutisches Reiten, SHP-E, DSM-5, Voor jou zeker…?!: Over gehechtheid en 
basisvertrouwen. Met de externe validiteit is rekening gehouden door een selectie te 
maken binnen de onderzoekspopulatie waarbij bepaalde criteria in acht gehouden 
werden, zoals te lezen was in paragraaf 4.2. 
 
Betrouwbaarheid 
Om de betrouwbaarheid te waarborgen, werd er tijdens de interviews gebruik gemaakt 
van een dictafoon. Dit zodat alle de verkregen informatie niet verloren kon gaan en de 
gesprekken getranscribeerd konden worden voorafgaand aan de analyse.  
De interne betrouwbaarheid van het onderzoek werd vergroot doordat er zowel gebruik 
werd gemaakt van een literatuurstudie als ook van interviews. Op deze manier heeft de 
onderzoeker gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen om zo een zo 
realistisch mogelijk beeld te schetsen van de praktijk. 
Ook werd er met de externe betrouwbaarheid rekening gehouden doordat naar alle 
informatiebronnen volgens de APA-richtlijnen gerefereerd werd. Hierdoor zijn de bronnen 
makkelijk terug te vinden voor andere lezers of onderzoekers. Daarnaast zijn alle 
stappen binnen het onderzoek, zoals criteria voor respondenten, interviewvragen en 
data-analyse verantwoord. Daardoor zal een onderzoeker die met soortgelijke informatie, 
interviewvragen en respondenten aan de slag gaat, zeer waarschijnlijk ook soortgelijke 
resultaten meten. Daarbij trad er binnen dit onderzoek saturatie op, waardoor het 
aannemelijk is dat dit ook zal optreden wanneer er met andere respondenten gesproken 
wordt, die wel aan dezelfde criteria voldoen die binnen dit onderzoek gesteld werden.  
 
 
	  



23	
	

5. Analyse & Resultaten  
In dit hoofdstuk word beschreven hoe de data vanuit de interviews met aanbieders van EAT is 
geanalyseerd. Vervolgens zullen de deelvragen worden weergegeven die vanuit de interviews 
beantwoord konden worden. Per vraag worden de resultaten beschreven zoals deze door de 
respondenten binnen het onderzoek benoemd werden.  

5.1 Wijze van analyse 
De uitgevoerde interviews werden allemaal met een dictafoon opgenomen. Deze 
tekstfragmenten zijn door de onderzoeker getranscribeerd waardoor het makkelijker en 
betrouwbaarder geanalyseerd kon worden. Tijdens de analysefase van het onderzoek is 
er gebruik gemaakt van codering. Elk thema binnen het onderzoek kreeg zijn eigen kleur 
tijdens het coderen (zie bijlage 3a). Per thema werd er door de onderzoeker bekeken 
welke begrippen, uitspraken en opvattingen van de respondenten hierbij pasten en welke 
minder relevant waren voor het beantwoorden van de deelvraag en uiteindelijk de 
hoofdvraag. Vervolgens werd er axiaal gecodeerd. Dit wil zeggen dat de coderingen met 
elkaar vergeleken werden om te zien waar overeenkomsten en verschillen zaten. 
‘Doordat men steeds meer vertrouwd raakt met de data kan deze stap ertoe leiden dat 
de codering, zoals vastgesteld in de eerste stap, wordt bijgesteld. Het gaat immers om 
een iteratief proces (Tubbing, 2015)’. De literatuurstudie die aan het onderzoek te pas 
kwam, werd ook vergeleken met de dataverzameling uit de interviews. Ook hier werd 
door de onderzoeker gezocht naar overeenkomsten en verschillen tussen de 
verschillende bronnen. De conclusies die hieruit voortkwamen leest u in hoofdstuk 7. 	

5.2 Resultaten per deelvraag 
Deelvraag 1: Welke eigenschappen van het paard worden ingezet tijdens de 
therapie?	

Op deze vraag werd door de respondenten vaak uitgebreid antwoord gegeven. Een 
aantal respondenten (4) geeft aan dat het paard sociaal en sensitief dient te zijn. Dit 
zodat het zich tot mensen richt en kan spiegelen wat er in de kinderen gebeurd tijdens 
de therapie. Een paard dat zich namelijk afsluit voor mensen en hierdoor het gedrag van 
mensen niet kan spiegelen, is niet geschikt als therapiepaard. Naast sociaal dient het 
paard volgens een aantal respondenten (3) ook werk willend te zijn. Dit wil zeggen dat ze 
moeten willen samenwerken met mensen en iets extra willen doen.  
Verder is het volgens de respondenten ook belangrijk dat een paard, paard kan zijn. Veel 
respondenten (5) gaven aan dat, om gebruik te kunnen maken van het natuurlijk gedrag 
van het paard tijdens de therapie, het paard zich in het dagelijks leven ook als paard 
moet kunnen gedragen. Dit wil zeggen dat respondenten hun paarden in kuddevorm 
houden en bijv. veel buiten laten lopen in de wei of paddock. Hierdoor kan het paard 
stabiel in zijn hoofd zijn en de interactie met kuddegenoten aangaan. Doordat het dier 
hierdoor sociaal en gezond blijft, zal het tijdens de therapie beter kunnen functioneren en 
volgens een respondent ook meer kunnen bieden.  
Daarnaast werd ook meerdere malen (3) aangegeven dat een paard assertief mag zijn. 
Het mag zijn grenzen aangeven, maar wel op een vriendelijke manier. Het mag 
bijvoorbeeld weglopen wanneer het gedrag van een kind niet prettig is. 2 respondenten 
gaven hierbij aan dat het paard ietwat gedesensibiliseerd dient te zijn. Hiermee 
bedoelden zij te zeggen dat het paard niet zomaar mag trappen of bijten wanneer een 
kind bijvoorbeeld aan de buik aait.  
 
Gekoppeld aan hechtingsproblematiek gaf een aantal respondenten aan vaak merries in 
te zetten vanwege de associatie met moeders. Het letterlijk gedragen kunnen worden 
door het dier is een eigenschap waarbij het paard de meeste mogelijkheden biedt, 
vergeleken met andere dieren (denk aan honden, dolfijnen, ezels).  
Ook werd er een aantal keren door de respondenten gerefereerd naar de associatie die 
een kind kan maken met het wiegen van de moeder, wanneer het zich op een bewegend 
paard bevindt.  
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Deelvraag 2: Welke vorm(en) van EAT zetten professionals in bij jongeren met 
een problematische gehechtheid?	

Vrijwel alle respondenten (5) die therapie aanbieden, bieden orthopedagogisch 
paardrijden/voltigeren aan. Van deze respondenten gaven er een aantal aan ook 
aspecten van het psychotherapeutisch werken te gebruiken doordat er bijvoorbeeld 
paarden worden gebruikt die aansluiten op de thema’s van de problematiek bij de 
cliënten. Bij hechtingsproblematiek wordt er door de respondenten vaak bewust voor een 
bepaald geslacht van het paard gekozen. Zo word er meestal met merries (vrouwelijk 
paard) gewerkt omdat deze geassocieerd kunnen worden met de moeder. De merrie die 
dan vaak een beschermende, soort van opvoedende taak heeft binnen de therapie kan 
een plek innemen bij het kind, dat het in zijn jongere leven gemist heeft. Wanneer er 
zich problemen op het gebied van vaderschap hebben afgespeeld bij de cliënt, wordt er 
vaak gekozen om te werken met een ruin (mannelijk paard). Ook word er tijdens deze 
sessies vaak naar het gedrag van het kind gekeken en word er geprobeerd het kind 
andere of nieuwe vaardigheden aan te leren. 
1 van de respondenten die coaching aanbiedt aan jongeren met een problematische 
gehechtheid gaf aan niet psychotherapeutisch of orthopedagogisch te werken, maar wel 
samenwerkingsverbanden te hebben met psychologen en psychotherapeuten om 
ingewikkeldere casussen beter te begeleiden. 1 respondent die ook coaching aanbiedt, 
gaf aan meer op het psychotherapeutische vlak te zitten, doordat ze meer gebruik maakt 
van het spiegelen met het paard. Doordat er dan samen met de cliënt ‘naar binnen wordt 
gekeerd’ wordt er intrapsychisch gewerkt. Dit sluit meer aan op psychotherapie dan op 
orthopedagogisch paardrijden/voltigeren.  
Binnen deze vorm van therapie word er door een aantal respondenten ook gebruik 
gemaakt van verschillende methoden. Wanneer het systeem van de cliënt aanwezig en 
betrokken is, word er systemisch gewerkt door bijvoorbeeld ouders bij de therapie te 
betrekken. 1 respondent doet dit door middel van video interactie training. Ook word er 
door een aantal respondenten (3) gebruik gemaakt van een emotiethermometer, 
waarmee de kinderen kunnen aangeven hoe ze zich voelen.  
Daarnaast word er door alle respondenten veel structuur geboden tijdens de sessies door 
deze steeds op dezelfde manier op te bouwen.  

 
Deelvraag 3: Welke gedragsveranderingen zien de professionals in het proces 

met jongeren met een problematische gehechtheid?	
Wat het sterkst hieruit naar voren kwam was dat (5) respondenten aangaven dat 
kinderen/jongeren met een problematische gehechtheid door middel van de equitherapie 
zelfbewuster werden en meer zelfvertrouwen krijgen. De kinderen gaan hun eigen 
aandeel in bepaalde situaties inzien en durven beter hun grenzen aan te geven, aldus de 
respondenten. 5 respondenten gaven ook aan dat kinderen/jongeren rustiger worden en 
beter in hun vel zitten. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld beter met teleurstellingen 
omgaan dan voorheen. Ook word er naarmate het traject vordert door de kinderen meer 
rekening gehouden met anderen. Ze letten meer op wat ze doen en kunnen beter 
inschatten wat dit voor gevolgen heeft. Daar waar zij bijvoorbeeld eerst het paard 
zomaar loslieten, houden zij nu rekening met de gevolgen hiervan.  
Ook werd er door 2 respondenten aangegeven dat de kinderen/jongeren meer openheid 
gaan vertonen gedurende het traject.  
Wat ook door een van de respondenten werd aangegeven was dat het voor kinderen die 
in een leefgroep/woongroep wonen bijvoorbeeld, lastig is om het gedrag of de 
vaardigheden die zij tijdens de therapie hebben geleerd, in hun dagelijks leven door te 
zetten. Dit komt doordat er in woongroepen bepaalde structuren worden aangeboden 
waar het kind in ‘terug valt’ wanneer het na de therapie weer terug keert. Het kind heeft 
dan vaak niet de tijd om rustig bij te komen of te praten over wat er tijdens de 
therapiesessie gebeurd is, doordat het weer mee moet in de structuur of het schema van 
de woon/leefgroep. Hierop aansluitend gaven andere respondenten ook aan dat het lastig 
is wanneer het systeem rondom de cliënt niet of nauwelijks betrokken is bij de therapie. 
Wanneer het systeem namelijk nauwer betrokken zou zijn en er meer samenwerking zou 
ontstaan tussen therapeuten en begeleiders, zouden de cliënten volgens een aantal 
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respondenten meer ontwikkeling kunnen doormaken. Ook zouden cliënten dan 
makkelijker hun nieuw aangeleerde vaardigheden kunnen toepassen in het dagelijks 
leven, doordat het systeem op de hoogte is van hetgeen in de therapie behandeld en 
besproken is.  

 
Deelvraag 4: Waar dient de professional rekening mee te houden in het contact 

met iemand die een problematische gehechtheid heeft?	
Tijdens de interviews gaf een aantal respondenten (3) aan dat het vooral belangrijk is om 
duidelijkheid te scheppen voor de cliënt. Het gaat dan met name over duidelijkheid met 
betrekking tot het beloop van de therapie en de rol van de therapeut en het paard. 
Daarnaast werd er aangegeven dat het belangrijk is om vertrouwen uit te stralen naar de 
cliënt toe. Afstand en nabijheid dienen goed op elkaar afgestemd te worden, omdat het 
voor kinderen of jongeren met hechtingsproblematiek lastig of eng kan zijn wanneer 
iemand te dichtbij komt of juist te ver van hen af staat. Consequent zijn en zich aan de 
afspraken houden zijn daarbij ook dingen die door de respondenten als belangrijk werden 
geacht. ‘Ook al komt het kind of de jongere standaard te laat, zorg ervoor dat je zelf 
altijd op tijd bent zodat je betrouwbaar blijft’, was een van de reacties.  
Bij het stellen van deze vraag liepen de antwoorden die respondenten gaven ietwat 
uiteen. Zo gaf één respondent bijvoorbeeld aan dat het vooral belangrijk is om 
authentiek te zijn, een ander zij dat het van belang is het kind altijd een ‘escape’ of 
keuze te geven en weer een andere respondent zij dat je als therapeut stabiel moet 
blijven in je eigen emoties.  
Wat wel door een aantal respondenten (3) aangegeven werd, was dat je als therapeut 
beter weinig verwachtingen van de relatie met de cliënt moet hebben. Het is voor 
kinderen of jongeren met een problematische gehechtheid namelijk het moeilijkst om 
een diepgaande vertrouwensrelatie op te bouwen dus lage verwachtingen van de 
therapeut zijn des te beter.  
Daarnaast word door vrijwel alle respondenten veel aandacht geschonken aan het 
afscheid. Dit word bijvoorbeeld gedaan door in eerste instantie uit te leggen aan de cliënt 
dat er een keer een afscheid plaats gaat vinden. Daarnaast word er ook naartoe gewerkt 
door respondenten door bijvoorbeeld afscheidscadeautjes mee te geven aan kinderen 
e.d. 3 respondenten gaven ook aan dat zij de kinderen vertellen dat ze altijd welkom zijn 
als ze nog een keer terug willen komen. Daarbij vertelde ze dat alleen al het gevoel van 
welkom zijn, voor een kind met hechtingsproblematiek al veel kan betekenen.  

6. Discussie  
De dataverzameling die in het vorige hoofdstuk beschreven werd aan de hand van de deelvragen, 
zal in dit hoofdstuk naast de literatuur gelegd worden. Dit zal gedaan worden door middel van de 
centrale thema’s die zowel in de literatuur als ook in de interviews terugkwamen. Daarbij zal 
worden gekeken waar overeenkomsten en/of verschillen zitten tussen de informatiebronnen. 
	

Thema’s: eigenschappen en de rol van het paard	
Zoals Kroesen (2014) beschrijft is het paard eerlijk en oordeelloos en reageert het enkel 
op wat het ziet en voelt. Paarden dragen hierdoor bij aan de zelfperceptie van mensen 
omdat zij ook reageren op de emoties en energie van mensen. Daarnaast beschrijft Thiel 
(2012) dat het paard een grote aantrekkingskracht uit, waardoor mensen sterker 
gemotiveerd kunnen raken bepaalde ontwikkelingsdoelen te behalen. Ook worden tijdens 
de omgang met paarden veel zintuigen aangesproken doordat mensen paarden kunnen, 
voelen, horen, zien en ruiken. 
Uit de interviews is gebleken dat ook de respondenten gebruik maken van de 
bovenstaande eigenschappen van het paard. De respondenten benoemden daarnaast ook 
vooral het sociale en sensibele component dat het paard in zich heeft. Wanneer paarden 
sociaal kunnen interacteren met andere paarden, zullen zij ook sociaal naar mensen toe 
zijn, gaven de respondenten aan.  
Daarnaast werd ook benoemd dat wanneer het gaat om hechtingsproblematiek, het 
paard een groot potentieel biedt, doordat kinderen letterlijk gedragen kunnen worden 
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door het paard. Kinderen die dit in hun jonge leven gemist hebben, kunnen een soort 
inhaalslag maken samen met het paard. Het paard mag geknuffeld, geaaid en gekust 
worden. Dat wat in een hulpverleningscontext vaak niet gebeurd wegens beleidsmatige 
en ethische redenen. Uit onderzoek van de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden 
kwam naar voren dat paarden bepaalde pedagogische behoeften van kinderen kunnen 
vervullen. Met name bij kinderen met een problematische gehechtheid, waar er een 
gebrek is geweest aan liefde, warmte en vertrouwen. Dit kan bij een paard weer terug 
gevonden worden doordat het openstaat voor contact, geknuffeld en geaaid kan worden 
en vooral omdat het onvoorwaardelijk is in contact 
 

Thema’s: soorten interventies en doelstellingen	
De respondenten binnen het onderzoek werken met bepaalde methoden binnen de 
equitherapie zoals het orthopedagogisch voltigeren en delen van de psychotherapie. 
Bij het orthopedagogisch paardrijden of voltigeren ligt de nadruk op het sociale element, 
de interactie en de communicatie (Aangepast paardrijden, n.d.). De respondenten gaven 
hierbij aan vooral gebruik te maken van het voltigeren in plaats van het paardrijden. 
Er word dan gebruik gemaakt van een zogenaamde voltigesingel, een brede riem die om 
de buik van het paard zit waaraan het kind zich kan vasthouden. Er word dus zonder 
zadel gereden waardoor er meer contact word gemaakt met het paard, aldus de 
respondenten. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont geeft aan dat ‘de eerste tijd het 
lichaamscontact het belangrijkste is; je kind aanraken, koesteren en dragen. Liefst zo 
vaak mogelijk, want onderzoek heeft uitgewezen dat het gaat om quantity time; de 
hoeveelheid tijd die je met een kind doorbrengt (Ouders van nu, 2016).  
Doordat het paard dit dragen en aanraken kan bieden, krijgt het kind dus iets 
aangeboden wat het vroeger nodig had, maar niet heeft gekregen van zijn 
ouders/opvoeders.  
Wanneer het gaat om cliënten met een problematische gehechtheid, komen dan ook 
vooral doelen naar voren die te maken hebben met het aangaan van contact, de 
interactie tussen mensen en het zelfvertrouwen (zie codeboom in bijlage 3b). Hierbij sluit 
het orthopedagogisch voltigeren dus goed aan.  
 
Daarnaast gaf een aantal respondenten aan met componenten van de psychotherapie te 
werken. Psychotherapie in het algemeen richt zich vooral op verschijnselen die ten 
grondslag liggen aan menselijke storingen die zich zowel geestelijk als lichamelijk kunnen 
aandienen (Nederlandse Encyclopedie, 2016). Psychotherapeutisch werken met het paard 
wordt ingezet met als doel motivatie, inleiding, bevordering en stabilisatie van het 
psychotherapeutische proces (Aangepast paardrijden, n.d.).  
Een aantal respondenten gaf aan soms overlap te vertonen met het psychotherapeutisch 
werk, doordat er bijvoorbeeld gekozen word voor paarden die aansluiten op bepaalde 
thema’s binnen de problematiek van de cliënt (merries om te refereren naar de moeder).  
Echter wanneer men het praktijkbeeld naast de literatuur legt, kan gesteld worden dat 
psychotherapie met jonge kinderen vaak lastig kan zijn. Het praten met kinderen die 
bijvoorbeeld jonger dan 10 jaar zijn te praten over de aspecten die ten grondslag liggen 
aan hun handelen, is lastig vanwege hun cognitieve vermogens. Het is veel 
aannemelijker dat kinderen pas goed kunnen nadenken over hun de consequenties en 
dus ook beweegredenen, van hun gedrag en hierop kunnen anticiperen wanneer zij in de 
adolescentiefase zitten. Piaget beschrijft bijvoorbeeld dat kinderen dan in de formeel 
operationele fase komen waarbij ze abstract en hypothetisch kunnen gaan denken (Mens 
en Samenleving, 2008).  
Vandaar ook dat het orthopedagogisch voltigeren het best aansluit op de doelgroep, 
zowel qua problematiek als ook qua leeftijd.  
 

Thema: betrokkenheid systeem	
De respondenten gaven tijdens de interviews aan dat het in de praktijk vaak lastig blijkt 
te zijn om het systeem rondom de cliënt bij de therapie te betrekken. Veel voorkomende 
redenen hiervoor zijn vooral de afwezigheid van het systeem en het feit dat zij vaak niet 
in zoverre bij de therapie betrokken willen zijn dat zij zelf ook zaken moeten 
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ondernemen. Wat uit de praktijk blijkt is dat de meeste kinderen door hun ouders of 
begeleiders gebracht worden naar de therapie en ook weer opgehaald en er verder vaak 
weinig contact is tussen ouders en de therapeut. Op die manier kan de therapeut zich 
moeilijk mengen in het systeem en deze betrekken bij de therapie. Wel gaven alle 
respondenten aan dit graag te willen. Allen zien zij in hoe belangrijk het is om het 
systeem te laten meedoen en ook de personen rondom de cliënt te informeren en te 
laten leren. 
Goor (2009) zegt hierover het volgende; het is van belang om aandacht te schenken aan 
het netwerk buiten de instelling (in dit geval dus buiten de therapie): ouders, andere 
familie, pleegouders, leerkrachten, vrienden. Ondersteunende personen uit dit netwerk 
zijn diegenen die (mogelijk) een veilige basis aan de jongere kunnen bieden. Daarnaast 
zijn er ook personen die een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van de onveilige 
gehechtheidsstrategie. Zodra de jongere weer meer met het eigen netwerk te maken 
krijgt, is het van belang de jongere en het netwerk te begeleiden om optimaal van de 
mogelijkheden van dit netwerk gebruik te maken. De negatieve invloed van leden van 
het netwerk dient te stoppen. Het netwerk kan een belangrijke rol spelen met het 
behalen en behouden van behandelresultaten (Goor, 2009). 
Dit laatste gaf ook een aantal respondenten aan. Het is namelijk zo dat wanneer de cliënt 
na de therapie weer terug komt in zijn systeem en de situatie daar niet veranderd, er 
vaak weinig of langzaam ontwikkeling kan plaatsvinden.  
Ook wanneer men de handvaten van het NJI (2014) die in paragraaf 3.1 al beschreven 
werden, naast het handelen van de respondenten legt, kan gezegd worden dat het NJI 
professionals adviseert met de ouders in gesprek te gaan en hen te motiveren tot 
coaching. Ook adviseert het NJI (2014) dat psycho-educatie van groot belang is voor de 
ouders, zodat deze te weten komen wat er nodig is om een veilige gehechtheidsrelatie op 
te bouwen met hun kind. Vervolgens wordt er nog de tip gegeven om gebruik te maken 
van een videocamera voor video-home-training wanneer hier de beschikking toe is en 
altijd het ‘practice what you preach’ principe toe te passen als professional. 
Respondenten geven aan graag het contact en de samenwerking met de ouders aan te 
willen gaan, maar dat dit lang niet altijd lukt. Wat dit thema betreft is er dus grote 
overlap tussen hetgeen de literatuur beschrijft en wat de respondenten graag zouden 
realiseren. Echter is het in werkelijkheid lastig dit tot uitvoering te brengen.  
 

Thema: opbouwen en in stand houden van de relatie	
Keijzer (2002) heeft onderzoek gedaan naar hoe leerkrachten kinderen met een 
hechtingsstoornis in de klas moeten onderwijzen. Naar aanleiding hiervan geeft zij een 
aantal tips voor het handelen van de leerkracht. Aan aantal van deze tips kunnen ook 
goed vertaald worden naar equitherapie. Aan de hand van deze tips zal gekeken worden 
hoe de respondenten handelen en in hoeverre dit aansluit op de hechtingsstoornis.  

o Probeer het kind neutraal en afstandelijk tegemoet te treden. Realiseer je dat het 
kind zich bedreigd voelt door emotionele nabijheid, dat ze bang zijn voor 
diepgaande relaties. Daarom zullen ze zelf niet zo snel om hulp vragen. Probeer 
wel betrokken te blijven bij het kind, dus niet het kind negeren (Keijzer, 2002).  

De respondenten gaven aan dat het heel belangrijk is bij kinderen met 
hechtingsproblematiek om afstand en nabijheid goed op elkaar af te stemmen. Enerzijds 
gaven de respondenten aan wel betrokken en open te staan in het contact naar het kind 
toe, en anderzijds ook afstand te houden en hun rol als therapeut wel duidelijk te 
houden. Ze werden bijvoorbeeld geen vrienden met het kind en ook hun eigen emoties 
lieten zij wat meer op de achtergrond.  

o Structuur bieden: de regels zijn minder belangrijk, maar het gaan om het richting 
geven voor het kind. Duidelijkheid met zo min mogelijk regelgeving. Het kind 
moet weten wat er gaat gebeuren en waar hij aan toe is. Het kind heeft behoefte 
om te weten wat er die dag gaat gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld door 
dagschema’s te maken voor het kind (Keijzer, 2002). 

Alle respondenten gaven aan de sessies altijd op dezelfde manier op te bouwen. Hierdoor 
is er dus een duidelijke structuur voor het kind en weet het waar het aan toe is. Wat 
betreft de inhoud van sessies, wordt dit door de respondenten wel steeds opnieuw 
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bekeken. Er werd ook vaak aangegeven dat wanneer men zich iets voornam om te gaan 
doen in de sessie, dit vaak totaal anders kon zijn wanneer het kind arriveerde. Er wordt 
binnen de sessies dus vooral gekeken naar de behoefte van het kind, maar de vorm blijft 
steeds hetzelfde.  

o Doe zo weinig mogelijk een beroep op het geweten, schuldgevoel of het 
empathisch vermogen. Dit aspect van de persoonlijkheidsstructuur is heel zwak 
ontwikkeld (Keijzer, 2002). 

Wat dit betreft is het feit dat het paard een rol speelt in de therapie heel gunstig en fijn 
voor zowel therapeut als het kind. Het paard oordeelt namelijk niet en heeft niet de 
bedoeling om op het schuldgevoel een beroep te doen. Het reageert enkel. De therapeut 
vertaald dit gedrag en wat de respondenten vaak zien is dat het kind voor het paard zijn 
best wil doen. Op deze manier kan de therapeut het gedrag van het kind benoemen door 
het op het paard te richten. ‘Probeer dit eens om te zien hoe het paard dan reageert’. Op 
die manier spreekt de therapeut wel het gedrag van het kind aan, maar oordeelt hier niet 
over.  

o Gebruik beloningssystemen (Keijzer, 2002). 
Zoals zojuist al benoemd werd, reageert het paard enkel op wat het ziet en voelt. 
Hierdoor reageert het ook op positief gedrag en positieve energie van mensen. Wanneer 
het kind dit uitstraalt en het paard positief benaderd, zal het paard hier ook positief op 
reageren. Dit kan als beloning voelen voor het kind doordat het paard zich voor het kind 
openstelt en het contact wilt aangaan. Ook kan de therapeut hierop inspelen door 
wanneer het kind zijn gedrag verbeterd en een positieve houding aanneemt het kind te 
belonen door bijvoorbeeld een spelletje te doen naar keuze. Een aantal respondenten gaf 
aan dit al te doen door een ‘wensoefening’ aan het eind van de sessie. Meestal is dit een 
ontspanningsoefening waarbij het kind zelf mag kiezen hoe hij deze wil uitvoeren.  
 
Wat betreft het afscheid van de therapeut en het paard, kan dit voor kinderen met een 
hechtingsstoornis lastig zijn, omdat de therapeut er eerst voor probeert te zorgen dat het 
kind zich veilig hecht en daarna moet het kind de therapeut en het paard weer loslaten. 
Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont zegt hierover het volgende; ‘Ouders en kinderen 
die goed gehecht zijn, kunnen beter loslaten. ‘Een kind dat zich veilig voelt en een ouder 
die vertrouwen heeft in het kind, zullen makkelijker afstand van elkaar kunnen nemen. 
Als een ouder zelf een basisveiligheid bezit, kan hij zijn kind de ruimte geven om 
zelfstandig dingen te ondernemen. Loslaten betekent niet dat er minder liefde is.’ Bij 
kinderen met hechtingsproblematiek is dit vertrouwen er echter niet en kan het afscheid 
moeilijkheden met zich meebrengen.  
De respondenten gaven aan veel aandacht hieraan te besteden door vooraf al aan te 
geven wanneer de therapie stopt zodat het kind hier een duidelijk beeld van heeft. 
Daarnaast wordt er ook tijdens de therapie langzaam toegewerkt naar het afscheid door 
bijvoorbeeld samen iets te knutselen of het kind iets te geven wat het na de therapie 
mag meenemen. Ook gaf een aantal respondenten aan tegen de kinderen te vertellen dat 
ze altijd welkom zijn als ze een keer terug willen komen. Reden hiervoor is dat alleen het 
gevoel van welkom zijn, al veel kan betekenen voor het kind.  
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7. Conclusie  
Vanuit de resultaten en discussie uit hoofdstuk 5 en 6, worden in dit hoofdstuk conclusies 
getrokken. De conclusies worden getrokken aan de hand van de deelvragen binnen het onderzoek 
en ten slotte wordt de conclusie op de hoofdvraag weergegeven.  

7.1 Conclusie deelvragen 
Wat betreft deelvraag 1 kan geconcludeerd worden dat de eigenschappen van een paard 
een groot potentieel bieden binnen een hulpverleningscontext. Respondenten kiezen 
bewust ervoor om paarden in te zetten als therapiepaard omdat het dier bepaalde 
eigenschappen heeft die voor cliënten met verschillende problematieken een helpend en 
helend effect kunnen hebben. Ze ‘eisen’ van hun paard bepaalde karaktertrekken en 
gezondheidseisen die het dier goed en betrouwbaar genoeg maakt om als co-therapeut 
te kunnen functioneren. Er word steeds gekeken naar wat aansluit op de cliënt. Zo wordt 
er bijvoorbeeld bij voorbaat gekozen voor paarden die sociaal en sensitief zijn voor 
mensen. Daarnaast zijn zaken als een goede fysieke en mentale stabiliteit bij het paard 
zeer belangrijk. Het is volgens de respondenten iedere keer weer maatwerk bij het 
maken van een match tussen een cliënt en een bepaald paard. 
 
Met betrekking tot deelvraag 2 kan geconcludeerd worden dat wanneer het gaat om het 
werken met kinderen en jongeren, en specifiek kinderen en jongeren met 
hechtingsproblematiek, er vooral orthopedagogisch gevoltigeerd wordt. Zoals uit de 
literatuur en praktijk blijkt, vallen doelen van het orthopedagogisch voltigeren en 
hechtingsproblematiek goed samen waardoor deze op een wijze gecombineerd kunnen 
worden dat de cliënt een ontwikkelingsproces kan aangaan (zie hoofdstuk 6).  
 
Wat betreft deelvraag 3 kan geconcludeerd worden dat respondenten vooral het 
zelfvertrouwen zien groeien van kinderen met een hechtingsstoornis. Dit blijkt uit de 
interviews het meest voorkomende doel waaraan gewerkt worden tijdens de equitherapie 
en ook aspect waarop de cliënten de meeste groei doormaken. Daarnaast komen ook 
rekenschap tot anderen, meer rust en meer openheid naar voren wanneer het gaat om 
gedragsveranderingen door equitherapie bij kinderen met hechtingsproblematiek.  
 
Tot slot kan met betrekking tot deelvraag 4 geconcludeerd worden dat respondenten in 
hun achterhoofd veel alerter zijn op hun eigen houding wanneer zij werken met kinderen 
met hechtingsproblematiek dan wanneer zij werken met kinderen met andere 
problematieken. Zij proberen de professionele afstand en nabijheid goed op elkaar af te 
stemmen zodat er een klimaat ontstaat waarbij het kind zich veilig en comfortabel 
genoeg voelt om zich open te stellen en te experimenteren. Tegelijkertijd houden de 
respondenten ook voldoende afstand zodat het kind zich niet te zeer aan hen gaat 
hechten en het denkt dat ze vrienden kunnen worden. Daarnaast is het wat betreft 
hechtingsproblematiek zeer gunstig dat er met een paard gewerkt wordt, omdat het kind 
hierbij met gedrag kan experimenteren en de equitherapeut vertaler is van het gedrag. 
Op deze manier houdt de therapeut automatisch een bepaalde afstand waardoor het kind 
zich niet meteen afgewezen hoeft te voelen door de therapeut. Het gedrag wordt 
namelijk door het paard ‘beoordeelt’ en niet door de therapeut.  

7.2 Conclusie hoofdvraag  
Hoofdvraag: Wat is volgens professionals met een sociale- en 

equitherapeutische opleidingsachtergrond, de meerwaarde van Equine 
Assisted Therapy in de behandeling en begeleiding van jongeren met een 

problematische gehechtheid?	
De conclusie met betrekking tot de hoofdvraag luidt als volgt;  
Ten eerste kan gesteld worden dat het contact maken met een dier, in dit geval een 
paard, makkelijker gaat dan met mensen. Het paard is in wezen een groot en krachtig 
dier, maar biedt tegelijkertijd ook bescherming en veiligheid doordat het sociaal en warm 
van aard is. Bij het contact maken met een paard, hoeven geen woorden gesproken te 
worden. Het paard is onvoorwaardelijk aanwezig, zal altijd eerlijk reageren en geeft 
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meteen feedback op gedrag (Kroesen, 2014). De communicatie binnen equitherapie vind 
daarmee plaats op een ander vlak. Het paard communiceert door middel van 
lichaamstaal en gedrag met de cliënt en visa versa. De therapeut vertaalt deze interactie 
naar de cliënt toe om hem/haar duidelijk te maken wat er gebeurd binnen 
hulpverleningsbegrippen.  
Doordat het contact met het dier over het algemeen een stuk soepeler verloopt dan met 
mensen, kan het kind of de jongere met hechtingsproblematiek zich eerder op zijn 
gemak voelen.  
Daarnaast is equitherapie voor kinderen of jongeren met een problematische gehechtheid 
van grote meerwaarde door de verschillende associaties die het met zich mee kan 
brengen. Het letterlijk gedragen worden door het paard kan grote rust, ontspanning en 
geborgenheid opleveren waardoor het kind een inhaalslag kan maken met aspecten dat 
het vroeger gemist heeft bij zijn eigen opvoeders (Ginkel, n.d.). Daarnaast kunnen ook 
de driedimensionale bewegingen die het paard maakt, geassocieerd worden met het 
wiegen van een baby die vastgehouden wordt door zijn moeder (Gouka, 2014). Hierdoor 
kan het kind lichaamsherinneringen van vroeger herbeleven of als nieuw en prettig 
ervaren. 
 
Mede dankzij deze bewegingen en het feit dat er met een levend dier gewerkt wordt, is 
er sprake van tactiele waarneming. Dit wil zeggen dat het kind of de jongere letterlijk het 
dier en aan alles wat er om hem heen gebeurd, kan voelen. De hele context telt namelijk 
mee. In het geval van equitherapie is dit een context die zich vaak in de buitenlucht 
afspeelt. Het zand, het gras, de wind en de vogels, alles dat het kind hoort en ziet, wordt 
waargenomen en telt mee als ervaring. Equitherapie is hierdoor ook meer ‘aards’ dan 
reguliere behandelingsvormen. Het kind of de jongere kan weer terugkeren in zijn eigen 
lichaam. Veel respondenten benoemden dat veel kinderen met hechtingsproblematiek 
zozeer in zichzelf gekeerd zijn, dat zij een stuk lichaamssensatie missen. Ook hebben 
kinderen met hechtingsproblematiek vaan een gebrek aan lichaamscontact en warmte, of 
dit vroeger hebben gemist doordat opvoeders hen geen of onvoldoende aandacht 
schonken.  
Door het voelen van het zand, het aaien van de vacht en de warmte van het dier, worden 
alle zintuigen van het kind geprikkeld waardoor het zich niet meer zozeer hoeft te richten 
op wat er gezegd wordt, maar meer op wat er gebeurd. Equitherapie richt zich daarmee 
meer op het ervaringsleren en het doen.  
 
Daarnaast is equitherapie ook van grote meerwaarde doordat het kind of de jongere het 
paard mag aanraken, poetsen, knuffelen, kussen en erop zitten. Er is dus sprake van 
veel lichaamscontact. Kinderen die in een residentiële instelling wonen zullen vaak 
nauwelijks lichaamscontact en warmte ervaren doordat begeleiders gebonden zijn aan 
kaders die instellingen, overheden en de samenleving stellen. Bij een paard is het kind 
hier vrij in zolang het gedrag naar het dier respectvol en vriendelijk is. Vooral voor 
kinderen of jongeren met een problematische gehechtheid kan dit lichaamscontact van 
grote waarde zijn doordat ze daarmee weer terug kunnen naar ‘de basis’ die zij in hun 
jonge leven gemist hebben. Equitherapie is door al deze redenen volgens respondenten 
en de onderzoeker voor kinderen of jongeren met hechtingsproblematiek 
drempelverlagend en van grotere meerwaarde dan reguliere behandelingen.  

Vandaar ook dat het interessant is om binnen het social work curriculum en het social 
work werkveld, meer over equitherapie aan te bieden. Gezien de mogelijkheden die het 
biedt en de doelgroepen die ermee te bereiken zijn, kan het toekomstige professionals of 
professionals die al werkzaam zijn binnen het vak, een bredere kijk bieden op wat zij met 
hun opleidingsachtergrond kunnen. Ook kan het professionals helpen bij bijvoorbeeld het 
doorverwijzen van cliënten doordat zij meer te weten komen over de mogelijkheden van 
equitherapie.  
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8. Aanbevelingen 
De conclusies die in het vorige hoofdstuk beschreven werden, zijn de aanleiding tot het schrijven 
van aanbevelingen. De aanbevelingen richten zich op het handelen van de opdrachtgever wanneer 
deze equitherapie aanbiedt aan kinderen of jongeren met een problematische gehechtheid.  
	
Probeer samen te werken met de instellingen of organisaties van wie de cliënt 
begeleiding krijgt. 
Hoewel het in de praktijk vaak lastig blijkt om een goede, nauwe samenwerking te 
realiseren met instellingen waarin de cliënt woont of door behandeld wordt, is het voor 
de bevordering van het ontwikkelingsproces het best wanneer therapeuten (in dit geval 
de opdrachtgever) en begeleiders van elkaar op de hoogte zijn. Wanneer begeleiders en 
therapeuten van elkaar weten aan welke doelen er met de cliënt gewerkt wordt, kunnen 
zij hierop aansluiten door bijvoorbeeld te bespreken met de cliënt wat er gebeurd is 
tijdens de sessie. Hierdoor kan de cliënt de vaardigheden en het nieuwe gedrag dat hij 
leert tijdens de equitherapie beter implementeren in zijn leven in de instelling. Ditzelfde 
geldt voor het leven thuis en op school. Het is het meest wenselijk wanneer de therapeut 
kan overleggen met ouders en bijvoorbeeld leerkrachten op scholen over de voortgang 
van het kind en aspecten waar ouders, leerkrachten of de therapeut zelf tegen aanloopt. 
Wanneer nauwere samenwerkingsverbanden niet mogelijk zijn door bijvoorbeeld de 
afwezigheid van het systeem van de cliënt of het gebrek aan betrokkenheid van het 
systeem, is het op zijn minst belangrijk dat dit systeem wel weet aan welke hulpvragen 
tijdens de equitherapie gewerkt wordt. Wanneer zij hiervan op de hoogte zijn, kunnen zij 
mogelijk bepaald gedrag dat veranderd toch beter plaatsen en hier ook zelf anders of 
beter op reageren, ondanks dat ze niet participeren in de therapie zelf.  
 
Zorg voor een aanwezig hechtingsfiguur voor de cliënt. 
Wanneer het systeem wel meer betrokken is bij het ontwikkelingsproces van de cliënt, 
zorg er dan als therapeut voor dat er een beschikbaar hechtingsfiguur aanwezig is voor 
de cliënt. Hoewel het kind in zijn jonge leven geen hechtingsfiguur heeft gehad, of een 
hechtingsfiguur dat ambivalent of niet op het kind reageerde, is het van belang dat hij dit 
wel heeft wanneer hij therapie volgt. Wanneer er een persoon voor de cliënt beschikbaar 
is, waarmee hij een duurzame, emotionele en wederkerige band kan opbouwen zal dat 
de ontwikkeling van de cliënt stimuleren. Gedrag en vaardigheden die tijdens de therapie 
geoefend en aangeleerd worden, kunnen namelijk bij dit hechtingsfiguur in het dagelijks 
leven geoefend en geïmplementeerd worden. Doordat het hechtingsfiguur voor het kind 
zowel fysiek als emotioneel beschikbaar is, kan het kind leren een relatie aan te gaan en 
deze vervolgens te onderhouden. Wanneer er geen hechtingsfiguur aanwezig is, zorg er 
dan voor dat het paard niet het hechtingsfiguur wordt. Het paard dient als ‘transitional 
object’ dat zich meer in een overgangsfase begeeft. Het paard is niet het figuur waaraan 
het kind zich voor langere periode aan kan hechten. Het is de bedoeling dat het kind zich 
uiteindelijk aan mensen durft te hechten door het paard als middel te gebruiken.  
 
Biedt lange(re) trajecten aan voor cliënten met hechtingsproblematiek. 
Veel respondenten die werden geïnterviewd tijdens het onderzoek gaven aan meestal 
trajecten aan te bieden van 10 sessies. Echter wanneer het gaat om 
hechtingsproblematiek, blijkt dat er vaak veel meer nodig is dan deze 10 sessies. 
Kinderen of jongeren met hechtingsproblematiek hebben veel tijd en ruimte nodig om 
vertrouwen te kunnen krijgen in andere mensen en hier een band mee op te bouwen. 
Om meer te kunnen bereiken samen met de cliënt is het van belang dat de cliënt 
voldoende tijd krijgt om vertrouwen op te bouwen, te kunnen experimenteren en zich te 
ontwikkelen ten aanzien van zijn hulpvraag. Wanneer cliënten met 
hechtingsproblematiek hiervoor de kans en tijd krijgen zal er een grotere ontwikkeling 
kunnen plaatsvinden dan wanneer het traject na 10 sessies stopt. Eén van de 
respondenten in het onderzoek gaf daarbij ook aan dat het bij hechtingsproblematiek ook 
vooral gaat om een intern proces. Wanneer men korte trajecten aanbiedt, zal er zeer 
waarschijnlijk verandering kunnen plaatsvinden op gedragsmatig niveau. Met langere 
trajecten is er ook de kans op psychisch niveau verandering te kunnen bewerkstelligen.  
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9. Evaluatie 
Tijdens de evaluatie wordt er door de onderzoeker teruggeblikt op het proces gedurende het 
onderzoek. Er word geëvalueerd aan de hand van een aantal fases tijdens het onderzoek. 
	
De acquisitiefase  
Het vinden van een opdrachtgever en een passend en interessant afstudeeronderzoek 
was aanvankelijk even zoeken. Nadat bleek dat een organisatie niet met de doelgroep 
werkte die de onderzoeker voor ogen had, heeft de onderzoeker contact gezocht met 
Peggy Duckers. Samen zijn zij tot de conclusie gekomen dat Peggy zou gaan fungeren 
als opdrachtgever en de juiste ondersteuning en begeleiding kon bieden tijdens het 
onderzoek. Het contact met de opdrachtgever verliep soepel. Daar waar het nodig was 
zocht de onderzoeker contact op met de opdrachtgever om vragen te stellen en feedback 
te verkrijgen. Doordat het onderzoek vlot en prettig verliep, waren niet veel 
contactmomenten nodig en kon de onderzoeker goed zijn gang gaan tijdens in het 
proces.  
 
Domeinverkenning  
Tijdens de domeinverkenning is de onderzoeker op zoek gegaan naar gedetailleerde 
informatie rondom het onderzoek. Met name informatie over de doelgroep was vaak 
lastig te vinden, omdat er relatief weinig over geschreven is in vergelijking met andere 
stoornissen/ziektebeelden. Het is voor de onderzoeker wel een zeer interessante fase 
geweest omdat begrippen verklaard konden worden en er kennis opgedaan werd over 
hoe bij bepaalde zaken de vork in de steel zit. Wat betreft EAT ging het met name om 
het filteren tussen betrouwbare informatie en minder betrouwbare informatie. Er word 
vooral op het internet veel geschreven over deze vorm van therapie en het komt ook 
steeds vaker in het nieuws. Voor de onderzoeker was het de taak om te beoordelen 
welke informatie relevant en valide was voor het onderzoek.  
 
Werven respondenten 
Het is de onderzoeker gelukt om op vrij korte termijn voldoende respondenten te werven 
voor het onderzoek. Doordat er vooraf gefilterd werd welke mensen geschikt zouden zijn 
voor het onderzoek, was het vlot geregeld om afspraken te plannen voor de interviews. 
Middels email en via een oproep op Facebook is de onderzoeker in contact gekomen met 
de 7 respondenten die ieder enthousiast reageerde op de vraag tot deelname. Ook het 
contact tussen de onderzoeker en de respondenten verliep prettig en zonder problemen. 
De respondenten stonden erg open voor de interviews en leken ook allen tijdens de 
interviews hun best te doen om voldoende en juiste informatie te verstrekken. 
 
De schrijffase 
Terugblikkend is de schrijffase in eerste instantie goed verlopen. Veel informatie die in de 
scriptie verwerkt moest worden, had de onderzoeker al verzameld. Vooral het schrijven 
van de discussie en conclusies bracht wat strubbelingen. Het was lastig voor de 
onderzoeker om de verkregen informatie van de respondenten en de informatie die in 
haar hoofd zat, te verwoorden op papier. Ook had de onderzoeker bij sommige thema’s 
binnen het onderzoek wat hogere verwachtingspatronen. Zo konden sommige 
respondenten bijvoorbeeld niet zo goed verwoorden welke methoden zij gebruikte binnen 
de equitherapie en interpreteerden sommigen ook het begrip hechtingsfiguur anders dan 
de onderzoeker. Dit maakte dat de onderzoeker zijn verwachtingen moest bijschaven en 
informatie wat anders moest verwerken dat in eerste instantie gedacht.  
 
Evaluatie op doelstelling  
De doelstelling binnen het onderzoek was om de verschillende meningen en visies van 
professionals te exploreren met betrekking tot wat volgens hen de meerwaarde is van 
EAT voor kinderen of jongeren met een problematische gehechtheid.  
Gekeken naar deze doelstelling kan gesteld worden dat het de onderzoeker inderdaad is 
gelukt om deze verschillende meningen en visies te exploreren en hieruit conclusies te 
trekken.  
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Gekeken naar de mate van vernieuwing van het onderzoek, mag gezegd worden dat het 
onderzoek vernieuwend is. Dit omdat er nog geen of nauwelijks onderzoek is gedaan 
naar de combinatie van EAT en hechtingsproblematiek. Het aandeel van dit onderzoek is 
hier klein in, ook gezien de onderzoekspopulatie. Het onderzoek wordt onderbouwd door 
de meningen van 7 respondenten, terwijl er in werkelijkheid veel meer mensen zijn die 
EAT aan de doelgroep aanbieden.  
Echter is het onderzoek wel een kleine stap in de juiste richting. De onderzoeker is van 
mening dat wanneer op dit vlak meer onderzoek plaats zal vinden en grotere kansen en 
meer mogelijkheden kunnen ontstaan voor kinderen of jongeren met 
hechtingsproblematiek en ook het werkveld van EAT zich beter kan profileren binnen de 
hulpverlening.  
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11. Bijlagen  
 

Bijlage 1: Operationalisatie deelvragen  
 
Deelvragen	 Thema’s binnen deelvragen	 Bron	

Deelvraag 1: Welke 
eigenschappen van het 
paard worden ingezet 
tijdens de therapie?	

Rol van het paard 
Eigenschappen paard algemeen 
Eigenschappen ten aanzien van 
hechtingsproblematiek 

	

	

Literatuur & 
interviews 	

Deelvraag 2: Welke 
vorm(en) van EAT zetten 
professionals in bij 
jongeren met een 
problematische 
gehechtheid? 
	

Soorten interventies  
Doelstellingen van interventies 
Methoden  
 
 
 
	

Interviews 	

Deelvraag 3: Welke 
gedragsveranderingen zien 
de professionals in het 
proces met jongeren met 
een problematische 
gehechtheid?	

Doelen voor de cliënt 
Betrokkenheid systeem 
Hechtingsfiguur 
 
 
	

Literatuur & 
interviews 	

Deelvraag 4: Waar dient 
de professional rekening 
mee te houden in het 
contact met iemand die 
een problematische 
gehechtheid heeft? 
	

Opbouwen relatie 
In stand houden relatie 
Afscheid 
	

Literatuur & 
interviews 	
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Bijlage 2: Interviewvragen 
 
 
Opbouw interview  

• Uitleggen van onderzoek 
• Duur interview ( ± 1 uur ) 
• Interview in 3 onderdelen: EAI, problematische gehechtheid, gedragsverandering 

& relatie  
• Toestemming opname 
• Bespreken anonimiteit  
• Bespreken wat met resultaten gebeurd 
• Interview vragen 
• Afsluiting  

 
Algemene vragen	
Zou u zichzelf eerst kunnen voorstellen? 
 
Welke opleidingsachtergrond heeft u? 
 
Hoe bent u terecht gekomen bij EAI of EAT? 
 
Hoe komen cliënten bij u terecht? 
 
Welke visie streeft u na binnen het werk met de paarden? 
	
Deelvraag: Op welke manier kan het paard worden ingezet binnen Equine 
Assisted Interventions?	
Wat voor eigenschappen hebben de paarden die u inzet?  
 
Kiest u paarden met specifieke eigenschappen wanneer het gaat om 
hechtingsproblematiek?     Zo ja, welke eigenschappen zijn dit? 
 
Wat is de specifieke rol van het paard wanneer het gaat om een problematische 
gehechtheid? 
	
Deelvraag: Welke vorm(en) van EAI zetten aanbieders in bij jongeren met een 
hechtingsstoornis?	
Welk soort interventies met paarden biedt u aan? 
 
Maakt u binnen deze interventies gebruik van bepaalde methoden? 
 
Op welke manier heeft u uw deskundigheid m.b.t de doelgroep ontwikkeld? 
 
Wat is uw visie op de doelgroep? 
 
Welke mening heeft u over het in staat zijn van de doelgroep m.b.t. het aangaan van 
gehechtheidsrelaties? 
 
Welke doelstellingen worden nagestreefd in de behandeling/begeleiding van de 
doelgroep? 
 
Wordt systeem van de cliënt betrokken? 
 
Wat wordt er precies met dit systeem ondernomen? 
 
Wordt er binnen de begeleiding/behandeling gebruik gemaakt van een 
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hechtingsfiguur?  
 
Maakt u gebruik van een begeleidingsplan?  
 
Komen doelstellingen van reguliere behandelingen overeen met EAI? Zo niet, waarin 
verschillen deze? 
	
Deelvraag: Welke gedragsveranderingen zien professionals tot stand komen 
in het proces met iemand met een problematische gehechtheid	
Welke gedragsveranderingen komen tot stand tijdens het traject? 
 
Ziet u dit zelf of hoort u dit van anderen?	
Deelvraag: Waar dient de professional rekening mee te houden in het contact 
met iemand die een problematische gehechtheid heeft?	
Wat voor soort relatie heeft u met de cliënt?  
 
Wat doet u om deze relatie op te bouwen? 
 
waar houdt u rekening mee in deze relatie? 
 
Wat is volgens u de specifieke meerwaarde van EAI bij jongeren met een 
problematische gehechtheid? 
	

 
 
Afsluiting  
Zijn er nog punten die u graag zou willen bespreken of toevoegen? 
Heeft u nog vragen? 
 
 
Indien nodig contactgegevens uitwisselen  
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Bijlage 3a: Gecodeerd interview 
Onderstaand word aangegeven welke coderingen er gebruikt zijn bij het analyseren van de 
interviews. De stukken binnen het interview die relevant waren voor het onderzoek, worden 
hieronder weergegeven. Andere stukken, die niet direct antwoord gaven op de deelvragen en/of 
hoofdvraag zijn in deze bijlage weggelaten, vandaar dat vragen/antwoorden elkaar soms onlogisch 
kunnen opvolgen. Onder het interview, worden codebomen weergegeven waarbij de datagegevens 
vanuit alle interviews zijn verwerkt per thema.  
	
Gebruikte codering 
 
Opleidingsachtergrond respondent   Organisatie en doelgroep 
 
Visie op EAT      Soort paard dat ingezet word 
 
Eigenschappen paard bij hechting Soorten interventies en methoden van respondent  
 
Visie op de doelgroep    Doelen voor doelgroep 
 
Betrokkenheid systeem    Hechtingsfiguur 
 
Gedragsverandering     Relatie tussen respondent en cliënt  
 
 
Interview Stichting kind te paard 
Lize van Ginkel 
5 april 2016 
 
Onderzoeker: Zou je jezelf willen voorstellen en willen vertellen hoe je terecht 
bent gekomen in het werken met de paarden? 
Respondent: Ik ben Lize van Ginkel, ik heb ook social work gedaan. Daarna heb ik tien 
jaar lang in de kinderpsychiatrie gewerkt. in allerlei verschillende settingen maar het 
langst in de residentiele setting. Dat waren zware psychiatrische doelgroepen. Dus ook 
kinderen die doorstromen naar de psychiatrie en zelden terugkeren in de maatschappij.  
Toen ben ik tegelijk met dat werk ook de opleiding tot equitherapeut gaan doen. Eerst de 
KNHS opleiding tot voltige instructeur. Omdat ik dacht dat ik dat wel tijdens mijn werk, 
als equitherapeut goed kon gebruiken.  
Toen ik 15 was kreeg ik mijn eerste paard. Die nam ik tijdens mijn werk in de psychiatrie 
ook wel eens mee tijdens bijvoorbeeld op feestdagen. Want kinderen die niet thuis 
wonen die wonen altijd in een instellingen en juist de feestdagen zijn dan de moeilijke 
dagen omdat je dan extra je gezin mist. En toen zag ik eigenlijk dat juist de wat 
zwaardere doelgroepen, erg agressieve kinderen of angstige kinderen, juist wat rustiger 
of dapperder werden. en dat vond ik heel fascinerend. Toen ben ik de opleiding tot 
equitherapeut van Ulrieke Thiel in Soerendonk gaan volgen. Na de opleiding ben ik mijn 
eigen praktijk gestart als equitherapeut. Naast mijn werk in de psychiatrie ontving ik 
particuliere kinderen met hulpvragen. Dat heb ik 2 jaar gedaan, maar ik vond het heel 
zonde dat de kinderen die het naar mijn idee het hardst nodig hebben, nooit equitherapie 
kunnen volgen. vanwege bezuinigingen in de zorg en dat er niet veel geld is. Dus 
kinderen in instellingen die soms geeneens meer ouders in beeld hebben... dus niemand 
die voor ze opkomt. Ik vond dat daar veel te halen was. Dus toen ben ik mijn eigen 
praktijk gestopt en een stichting begonnen. Met als doel om kinderen uit instellingen te 
helpen. De therapie word dan bekostigd door donateurs, door bijv. bedrijven, rijke 
particulieren en mensen die geloven in mijn verhaal. De stichting bestaat nu zo'n 3 jaar. 
Ik ontvang dus kinderen die intern zitten in zorginstellingen. Die bied ik equitherapie 
zonder dat zij ervoor moeten betalen. Soms ik dat wel lastig, zeker in deze tijd met de 
crisis nu de mensen niet zo veel geld hebben. Dus je moet heel erg promotiegerichte 
gesprekken doen en vertellen wat je precies doet en beeldmateriaal verzamelen. Maar 
zodoende krijgen we het voor elkaar om hier kinderen kunnen behandelen.  
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Onderzoeker: Dat is wel een heel mooi initiatief inderdaad. Want het zijn vaak 
ook de kinderen die het juist nodig hebben en dan thuis niet de financiële 
middelen ervoor hebben.  
Respondent: Ja want er zit ook nog een hele groep thuis waarvan de ouders ook niet de 
middelen hebben om het te kunnen bekostigen. Want equitherapie wordt vooralsnog niet 
of nauwelijks vergoed. Soms gedeeltelijk maar dat ligt echt aan de zorgverzekering. dus 
dat is ook een doelgroep waar wij nu even niet aankomen, want we hebben ons gericht 
op kinderen die intern verblijven. Maar het is dus ook jammer, dat zij dus ook zelden de 
mogelijkheid krijgen.  
We hebben nog wel een klein groepje particulieren die voor een lager tarief de therapie 
kunnen volgen. Dus die behandelen we naast de kinderen die in de zorginstellingen 
zitten. Maar onze nadruk ligt op de kinderen die echt niks hebben. We zijn nu ook 
verhuist naar Putten, dus we hebben nu ook onze eigen locatie. Dus zodoende is het 
allemaal tot stand gekomen. 
 
Onderzoeker: En welke visie streef je dan na in het werk met de paarden? Zijn 
er bepaalde doelen die daarin nastreeft? 
Respondent: Eigenlijk is onze visie dat ieder kind ongeacht zijn problematiek of waar hij 
ook is, altijd zijn krachten heeft. eigenschappen waar hij goed in is. En door die te 
versterken tijdens de therapie, krijgt het kind meer draagkracht om ook de ingewikkelde 
dingen aan te gaan. En het paard is een uitstekend middel om die ontwikkeling te 
bevorderen. Dus dat is eigenlijk wat we hier doen. Kijken vanuit het kind wat hij kan, ook 
al is dat heel weinig, er is altijd wel iets wat hij kan. Dus door die kracht te versterken en 
er een paard bij te zetten, stijgen kinderen vaak boven zichzelf uit.  
 
Onderzoeker: En de paarden die je inzet tijdens de therapie, wat zijn dat voor 
soort paarden? 
Respondent: we hebben een kudde van 7 waarvan er 5 IJslanders zijn, 1 Shetlander en 
1 New Forest pony. Ik heb zelf een zwak voor IJslanders. Ik het buitengewoon goede 
therapiepaarden. Ze zijn allemaal extreemstreng geselecteerd voor dit werk. Een komt er 
bijvoorbeeld uit Frankrijk. Dus we kijken we wel echt heel goed en ver om goede paarden 
te vinden. Met de paarden die we nu hebben, durf ik wel te zeggen dat we ieder kind 
kunnen opvangen. De paarden hebben ook ieder hun eigen doelgroepen, zodat ze wel 
een beetje weten waar ze aan toe zijn. Het zijn totaal verschillende paarden met ieder 
verschillende kwaliteiten. Dus sommige paarden krijgen de kinderen met de psychoses 
en de andere zijn bijvoorbeeld goed voor hele angstige kinderen of enorme 
gedragsproblemen. Dus ieder paard heeft z'n eigen ding. Dan doen we expres zodat het 
paard niet te veel verrast worden in het werk. Zo worden wel vaak verrast, maar als ze 
een beetje dezelfde soort kinderen hebben waar ze zelf ook vaak mee aan het werk zijn, 
dan vinden ze het werk leuk. Dat is ook de bedoeling, om de paarden erg gemotiveerd te 
houden. 
 
Onderzoeker: Je vertelde net dat de paarden best streng geselecteerd werden... 
aan welke eisen moeten de paarden dan voldoen om als therapiepaard te 
kunnen functioneren? 
Respondent: Regel 1 is dat het gezond is. En dat klinkt heel makkelijk, maar heel veel 
paarden hebben wel iets moeilijks. Een kleine kreupelheid bijvoorbeeld of een hoestje. 
We krijgen ook héél veel paarden aangeboden. Meestal zijn dit oude paarden. Maar regel 
1 is gezonde paarden, dat is het allerbelangrijkste. Verder worden ze geselecteerd op het 
karakter. Dus het zijn paarden die het leuk vinden om iets met mensen te doen. Het zijn 
absoluut geen manegepaarden. We horen heel vaak van vrijwilligers dat ze diep onder 
indruk dat de paarden met 'gezonde' ruiters nog best wel pittig zijn. Manegepaarden 
sluiten zich wel vaak afsluiten voor mensen en hebben een soort overlevingsstrategie. Als 
ze hun rondjes hebben gelopen dat is het goed. Ze zijn vaak niet meer zo gevoelig of 
vinden het niet meer leuk. Dat is wel het belangrijkste, dat de paarden wel mensen 
interessant vinden en daar iets mee willen.  
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Fysiek moeten de paarden ook goed getraind zijn. Het gangenwerk moet kloppen. Bij 
IJslanders is dat wel wat lastiger omdat ze 5 gangen hebben, die ze ook door elkaar heen 
kunnen doen soms. Maar ik vind IJslanders heel goed omdat ze heel zelfstandig en 
dapper zijn. Ook de extra gangen kun je goed inzetten. De 'tölt' is een gang waar altijd 
een voet aan de grond is, eigenlijk een snelle stap. Dat zorgt ervoor dat een kind geen 
zweefmoment heeft. Kinderen die motorisch slecht zijn of een slechte balans hebben, die 
kunnen dus wel harder rijden zonder dat ze uit balans raken. Dus dat vind ik wel een 
leuk bijkomend voordeel van de IJslander. Maar ook zonder dit, zijn het kleine dappere 
paarden die temperament hebben en heel sociaal zijn.  
Ook zien ze er heel wollig uit, dus dat is ook wel leuk voor kinderen. Daarom werk ik 
graag met IJslanders. 
Het is belangrijk als je een therapiepaard zoekt, dat je weet voor wie je het zoekt. Dat je 
weet voor welke doelgroep. Ook dat het paard zo min mogelijk beschadigt is. Dat klinkt 
heel makkelijk, maar veel paarden die in hun leven van baas wisselen worden toch wel 
een keer teleurgesteld of overvraagt. Dus het is belangrijk dat het paard zo min mogelijk 
issues heeft.  
 
Vervolgens worden ze hier fysiek getraind. Ze lopen ook allemaal minimaal 1 keer per 
week in het bos, om ook hun eigen hoofd even te kunnen legen. Dus je moet het fysieke 
stuk in de gaten houden, maar nog belangrijker het sociale stuk van het paard 
bevredigen. Ze lopen hier altijd in kuddeverband, en zijn altijd buiten. Kunnen de stal in 
wanneer ze willen en eten wanneer ze willen. Merries en ruinen staan ook door elkaar. 
Dus we proberen het sociale gedrag zo veel mogelijk bij het natuurlijke gedrag te 
houden. Want een paard kan pas goed aan het werk als hij zelf helemaal tevreden is. 
Dan pas heeft hij ruimte om iets extra's te doen, zeker zo belastend als dit werk kan zijn. 
Niet zo zeer fysiek belastend, maar mentaal. Een kind dat bijvoorbeeld extreme 
energieën met zich mee draagt, dan wilt het paard vanuit zijn instinct als eerste eigenlijk 
gewoon wegrennen. Als een paard niet echt een paard kan zijn, dan kan die ook niks 
extra’s doen. En het is heel belangrijk dat de paarden tijdens het werk heel erg 
concentreert zijn. En dat kan alleen maar als ze de rest van de dag hun eigen ding 
kunnen doen.  
 
Onderzoeker: En je zei net dat er per doelgroep een paard is. Hoe zit dat dan 
met hechtingsproblematiek. Zijn er dan specifieke eigenschappen die een paard 
moet hebben om daarmee te kunnen werken? 
Respondent: Dat ligt heel erg aan het karakter van het paard. Maar met kinderen met 
hechtingsproblematiek werken we hier bovengemiddeld vaak met de merries. Ook de wat 
alfa-merries, dus de wat krachtigere paarden die zelf prima weten wat ze willen. Het zijn 
stabiele paarden. Het zijn vaak de rustigere, betrouwbare paarden. Maar wel de paarden 
die ook een stevig karakter hebben. Dat zijn eigenlijk de geschikte paarden die kinderen 
met hechtingsproblematiek goed mee kunnen werken.  
Deze paarden kunnen hun eigen grenzen aangeven, op een vriendelijke assertieve 
manier en daar kunnen deze kinderen van leren. Meestal zijn dat toch wel de merries. 
Soms werken we ook met de ruinen en hechtingsproblematiek, maar meestal de merries.  
 
Onderzoeker: En de soorten interventies die jullie aanbieden.. in welke hoek 
van de paardenhulpverlening zit je dan? Is dit bijvoorbeeld het 
psychotherapeutische of het orthopedagogisch. Waar sluit het bij jullie het 
meeste op aan? 
Respondent: Dat ligt heel erg aan de hulpvraag van het kind. Kinderen met 
hechtingsproblematiek hebben scherende hulpvragen waarmee ze kunnen komen. Het is 
een beetje een combinatie van orthopedagogische begeleiding en soms ook wel 
psychotherapie-achtige tools.  
Als een kind hier voor traumaverwerking komt, krijgt hij ook andere begeleiding dan een 
kind dat bijvoorbeeld meer verbinding moet ontwikkelen. Dus het ligt er een beetje aan 
wat het kind komt doen en wat voor paard hij krijgt.  
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Een kind dat geen vaderfiguur heeft gehad, gaat bijvoorbeeld met de ruin aan de slag. 
omdat de ruinen daarin ander gedrag laten zien dan de beschermende merries. Dus qua 
paard zit daar ook wel variatie in.  
 
Onderzoeker: Zijn er binnen deze interventies ook bepaalde methoden waar 
gebruik van word gemaakt? Dus als ik vanuit mijn eigen opleiding kijk 
bijvoorbeeld systemisch werken. Zitten daar op die manier nog methodes in 
verwerkt, of is het op dat moment kijken wat iemand nodig heeft en word het 
dan ingevuld? 
Respondent: het is wel heel erg op het individu gericht en op het moment zelf. Het ligt 
aan wat het kind wil en nodig heeft. Er worden ook wel veel hulpmiddelen gebruikt vanuit 
reguliere behandelen. Bijvoorbeeld voor emotieregulering, werken we met 
emotiethermometers. En verder werken we hier dus veel met voltige. Dat is een 
methode die in de equitherapie veel wordt ingezet. Daarnaast richten we ons echt op de 
therapie en de paardentricks worden ingezet. Het gaat dus meer om benadering en 
behandeling naar het kind toe, dat is belangrijker dan hoe er uiteindelijk komt. Vaak 
denken mensen dat het meer om het paard draait, maar het paard word doelmatig 
ingezet. Het gaat om wat het paard het kind kan opleveren en de ervaringen die het kind 
kan op doen met het paard.  
Daarvoor zijn allerlei methodes die ook in de reguliere behandeling gebruikt worden. Wij 
stemmen die hier meer af op het werken met paarden. Dat komt ook omdat de casussen 
die wij krijgen heel gecompliceerd zijn. Dus je moet heel erg kijken naar wat er aansluit 
en wat er kan. Het is per kind compleet anders wat ik doe. Daarin hebben we ook een 
beetje onze eigen technieken aangeleerd die het vaak goed doen. Maar het zijn er ook 
nog veel die ik in de 10 jaar kinderpsychiatrie heb gezien. Die verwerk ik dan in het 
werken met werken. 
 
Onderzoeker: En als je kijkt naar je eigen visie op de doelgroep, wanneer het 
gaat om hechtingsproblematiek. Hoe zie je die kinderen? 
Respondent: Ik denk dat je al snel iets in de hechting oploopt. Dus 
hechtingsproblematiek is een heel ruim begrip als je het mij vraagt. Maar wij krijgen hier 
de extreme hechtingsproblematieken. Dat zijn bijzonder beschadigde kinderen vaak.  
Ik vind het heel erg dat die kinderen zoveel pech hebben gehad in hun leven.  Ze hebben 
heel veel in te halen voordat ze op een geborgen en gezond niveau in het leven staan. 
Het is een hele kwetsbare en ingewikkelde doelgroep. Het probleem met behandelen is 
dat ik als mens het probleem ben. Dus dat is ook hetgeen waarin je heel erg vaak tegen 
aanloopt. Mensen zijn voor deze kinderen het probleem, en wij als hulpverlener willen ze 
behandelen terwijl we eigenlijk hun allergrootste angst zijn, zeker als vreemde. En dan 
vinden we het heel gek dat deze kinderen zich niet openstellen of zich niet kwetsbaar 
opstellen. Je vraagt het aller moeilijkste van een kind. En dat is ook hetgeen wat in de 
reguliere psychiatrie het moeilijke is, hoe kom je in contact met het kind en een vorm 
van verbinding voordat je überhaupt aan het behandelen slaat.  
Hoe krijg je een kind zover dat een kind zich openstelt. Dat vergt heel veel inzicht en 
aanpassingsvermogen om die allereerste stap te zetten. 
Dat gaat met paarden gewoon veel makkelijker dan 1 op 1. Dat is ook meteen de kracht 
van behandeling met equitherapie. Dus dat denk ik over de doelgroep 
 
Onderzoeker: Hoe zie je het met betrekking tot het weer opnieuw gaan 
openstellen en wel weer durven vertrouwen van mensen. Denk je dat de 
kinderen daar uiteindelijk weer tot in staat kunnen zijn?  
Respondent: Een mens is heel flexibel. Kinderen die nemen strategieën aan die ze leren 
of ergens qua ervaring opdoen. Dus ik denk dat de mens tot heel veel dingen in staat is, 
maar dat het bij hechting toch wel een van de belangrijkste dingen is om met andere 
mensen om te gaan. Dus als je iets van andere mensen wil, en dat is een basisbehoefte 
van mensen. Mensen hebben altijd behoefte aan interactie. Ook al is die interactie 
negatief. Maar wanneer kinderen alleen maar negatieve interacties hebben gehad, dan 
weten ze niet beter. Dus zo hebben mensen wel een extreme behoefte aan interactie. En 
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ik merk dat kinderen met hechtingsproblemen een verdraaid bewustzijn hebben. Ze zijn 
heel erg beschadigt, maar ze voelen wel altijd ergens een wil om interactie te hebben.  
Kinderen die echt ernstig zijn beschadigd, dat het daarbij nooit helemaal goed gaat 
komen. Die hebben zo veel gemist in het begin, dat dat voor altijd in zijn enorme rugzak 
blijft zitten. Dat is het moeilijke met deze doelgroep, dat er heel veel tijd en positieve 
succeservaringen nodig zijn om het kind dat vertrouwen in de wereld en andere te 
geven. Dus of het echt helemaal goed komt, dat ligt heel erg aan de zwaarte van wat het 
kind heeft meegemaakt. Iedereen is belast met iets, jij en ik ook. Alleen gaat het pas 
echt tellen als het je in de weg staat in het leven of het een negatieve invloed heeft. 
Dat is ook heel moeilijk met deze doelgroep. Al doe je er 40 jaar over... dat zit zo diep 
geworteld, die behoefte vanuit het baby zijn, dat ik twijfel of het ooit op nul-niveau kan 
eindigen. En dat is heel triest.  
 
Onderzoeker: Zijn er in het traject met kinderen met hechtingsproblematiek 
bepaalde doelen die terugkomen, die typisch hechtingsproblematiek zijn? 
Respondent: Ja dat zijn heel veel dezelfde doelen, maar vaak wel op een ander niveau. 
Het aangaan tot verbinding, het leren omgaan met een ander, leiding nemen, grenzen 
aangeven en leren omgaan met de grenzen van een ander. Het zijn dus heel erg dingen 
die met verbinding te maken hebben. Maar daarboven hangt eigenlijk altijd het 
vertrouwen in zichzelf en in de ander en de wereld om hen heen. En dat is ook het 
moeilijke met kinderen met hechtingsproblematiek, met welke vorm van therapie dan 
ook. De kinderen moeten leren dat ze op een ander kunnen bouwen. Als je dat 
vertrouwen niet een stukje kan helen, dan kunnen al die andere doelen ook moeilijk 
bereikt worden. Dus het hoofddoel is het basisvertrouwen in zichzelf en de ander 
versterken. In eerste instantie is dit dan het paard en daarna in de therapeut, vervolgens 
weer verder naar de buitenwereld toe.  
 
Onderzoeker: Je zei net dat het leren vertrouwen in eerste instantie om het 
paard gaat, dan de hulpverlener en vervolgens de kring om die persoon heen... 
is er ook een hechtingsfiguur aanwezig? 
Respondent: Het hechtingsfiguur is in eerste instantie het paard. Dat is het individu 
waar het kind is mee opbouwt. Zeker kinderen die nog nooit iets hebben opgebouwd met 
mensen, daar is het veel makkelijker voor om het paard te vertrouwen. Ook wel extreem 
moeilijk, maar wel makkelijker dan andere mensen. En daarnaast is het moeilijke van 
kinderen in de residentiele zorg, dat het kinderen zijn die geen hechtingsfiguur hebben in 
hun leven. Hun ouders zijn vaak uit beeld of zitten opgesloten of zijn dood. Vaak zien ze 
de ouders ook maar heel weinig. Dat is ook het moeilijke van kinderen behandelen die 
hechtingsproblematiek hebben. Eigenlijk heb je een hechtingsfiguur nodig. Want als de 
kinderen niet de relatie met iemand met iemand aan kunnen gaan, is dat heel lastig. En 
dan kom je ook weer bij het lastige stuk van deze therapie bij deze problematiek... en 
dat is dat het ook weer afgebroken wordt. De kinderen bouwen iets op en dan gaan ze de 
verbinding aan met het paard en dan stopt de therapie weer. Dat is ontzettend heftig en 
daarom word er ook ontzettend veel aandacht en voorzichtigheid aan geschonken, aan 
het afscheid nemen van het paard. Kinderen zijn ook altijd welkom om terug te komen 
als ze dat willen. Alleen het gevoel dat ze welkom zijn om terug te komen, doet al heel 
veel. Want je kan niet van een kind verlangen, dat zich nooit heeft opengesteld, en dat 
wel doet bij een paard.. dat die dat paard nooit meer ziet. Dat is het lastige van de 
contra-indicatie van equitherapie voor die doelgroep. Het is heel mooi om te zien als je 
dat veel beleid doet zoals afscheidsceremonies en afscheidsboekjes. Dan kun je ook een 
voorbeeldfunctie zijn in de zin dat kinderen ook kunnen inzien dat afscheid ook op een 
positieve manier kan gaan en het niet altijd een ramp is. Je moet nagaan dat kinderen 
die in deze setting leven zomaar opgepakt kunnen worden en in een andere instelling 
gezet kunnen worden bijvoorbeeld. Dus de kinderen hebben geen ervaring met hoe 
überhaupt een afscheid kan gaan. Dus daarin kunnen we wel een voorbeeldfunctie 
geven.  
Vaak zijn er ook kinderen met hechtingsproblematiek die weglopen uit de instelling en wij 
vinden ze dan bij ons in de stal. Dus zoals wij naar onze moeder of oma zouden gaan 
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bijvoorbeeld, zo gaan deze kinderen terug naar de stal of de wei. Dus zo belangrijk kan 
het paard voor een kind worden, dus dat is goed om dat in je achterhoofd te houden. Het 
is daarom ook een doelgroep die behandeld moet worden door mensen die de doelgroep 
ook echt kennen en er ervaring mee hebben. Want je trekt beerputten open die je echt 
goed moet kunnen begeleiden. 
 
Onderzoeker: Ja dat klopt inderdaad. Want hoe heb jij je ervaring en kennis 
over de doelgroep ontwikkeld? 
Respondent: Door 10 jaar te werken met de doelgroep heb ik er wel heel veel over 
geleerd. En ik heb me door middel van boeken e.d. ook nog wel verder verdiept hierin. 
Maar de praktijkervaring doet meer. Dat geeft een breder beeld. En het allerbelangrijkste 
met equitherapie ansicht is dat je het alleen toepast op problematiek die je ook echt 
goed kent. Want dan kun je ook goed bepalen waar je je paard op kan inzetten. Dus je 
moet ook je paard absoluut van binnen en buiten kennen. Als je geen kennis hebt over 
doelgroepen dan kun je ook geen ontwikkeling zien. 
 
Onderzoeker: Ja het is inderdaad belangrijk om te weten met wie en met wat je 
te maken hebt.  
En je zei net dat er vaak geen systeem om de cliënt heen is. Zijn er wel cliënten 
waarbij dan toch het systeem betrokken wordt op de een of andere manier? Of 
is dat echt heel erg afwezig en richt je je echt alleen op de cliënt? 
Respondent: Dat ligt eraan... Als er cliënten komen vanuit de particuliere setting dan is 
het gezin er vaak heel intensief bij betrokken. Dan krijgen ze bijvoorbeeld ook 
huiswerkopdrachten mee. Van het systeem moet je het hebben. Maar in gevallen waarin 
dat niet is, dan niet. Dan moet je een andere koers varen. Maar het meest wenselijk is 
om het systeem erbij te hebben, en ook dichtbij.  
 
Onderzoeker: Wordt het systeem dan ook in de sessies betrokken of is dat 
alleen in de vorm van huiswerkopdrachten en evaluaties? 
Respondent: Af en toe doen we wel eens iets met ouder-kind of met broertjes en zusjes 
in de sessies. Dat zetten we dan bewust in. Maar het gaat om het kind. We wachten 
hiermee ook tot het kind iets heeft opgebouwd binnen de therapie, en dan schakelen we 
over naar het systeem.  
 
Onderzoeker: Kun je dat wat concreter maken hoe dat systeem er dan bij 
betrokken wordt? 
Respondent: Door oefeningen te kijken hoe iemand graag benaderd wilt worden. Ook 
kijken waar de conflicten zitten en wanneer de spanning zich opbouwt. Al dat soort 
dingen behandel je dan om ervaringen mee te geven waar het kind in het dagelijks leven 
ook mee te maken heeft. Bij de therapie kun je een setting bieden waarin het voor het 
kind en de ouder fijn in om te experimenteren en waar het mis mag gaan. Maar 
uiteindelijk hebben ze in die setting ook weer de tijd en kans om het weer goed te laten 
komen. Dus dat is heel fijn om die mensen zo'n plek te bieden. Ik ben altijd ontzettend 
blij als de kinderen hier de boel afbreken, want dat betekent dat ik dichtbij ze kom.	Dat is 
voor mij het grootste compliment wat er is... als een kind mij aanvliegt. Dat betekent dat 
ik dichtbij ze ben gekomen. 
 
Onderzoeker: En wordt er dan ook gebruik gemaakt van een begeleidingsplan of 
dossiervorming binnen het traject? 
Respondent: Ja we schrijven een behandelplan van wat het kind hier doet en welke 
oefeningen we doen. Iedere sessie wordt geëvalueerd. Na iedere 5e sessie wordt er een 
verslag gemaakt en dat wordt geëvalueerd met iemand vanuit de instelling of met de 
ouders.  
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Onderzoeker: Dan zijn we bij het laatste deel aangekomen. Dat gaat om welke 
specifieke gedragsveranderingen je tot stand ziet komen tijdens zo'n proces? 
Respondent: Met hechtingsproblematiek is het heel moeilijk de exacte effecten te 
meten. Omdat het heel erg een intern proces is. Kinderen met hechtingsproblematiek 
kunnen heel veel gedrag vertonen of gedragsproblemen die ik kan meten en die beter 
kunnen worden, maar wat er intern met hun angsten en vertrouwen gebeurd is 
ontzettend moeilijk te meten valt. En dat maakt het ook dat deze vorm van therapie nog 
steeds niet op de kaart staat. Dat zijn wij nu dus ook aan het proberen door het filmpje 
dat op onze site staat. Om te meten wat er nou precies gebeurd. Het kan ook zijn dat 
hetgeen we hier doen ook pas later zichtbaar wordt, qua vertrouwen e.d. Dus dat is 
absoluut het ingewikkeldste. We vragen wel na de therapie in de instellingen om te 
kijken hoe lang het kind ontspannen blijft en wat er in hun sociale interactie veranderd. 
Of het kind beter voor zichzelf durft op te komen of van zich af kan bijten e.d. Maar het 
echt het basisvertrouwen meten is het moeilijkste wat er is. Je moet dan al een kind 
hebben dat ontzettend goed kan reflecteren, om daar iets over te kunnen zeggen. Hoe 
ernstiger het kind beschadigd is, hoe ingewikkelder dat is.	
 
Onderzoeker: En als je het puur over het gedrag hebt, wat zijn dan de dingen 
die veranderen?  
Respondent: dan zie je vooral verandering in hoe ze met teleurstellingen omgaan, of 
juist met positieve ervaringen. Ook naar begeleiders toe veranderd de houding.  
Daar doe je het ook wel voor omdat dat ervoor zorgt dat het kind wat makkelijker door 
het leven gaat. Maar het intern proces dat is echt heel moeilijk te meten. Je kan alle 
kinderen trucjes leren om ze zo goed mogelijk door het leven te laten gaan, maar je wil 
dat ze zich helemaal prettig en veilig voelen.  
 
Onderzoeker: Je vertelde net ook al een beetje over de relatie tussen jou en de 
cliënt... dat dat eigenlijk best lastig is, omdat je iets opbouwt en daarna word 
het weer afgebroken. Hoe bouw je zo'n relatie dan op? 
Respondent: Moeilijk. Sommige kinderen hebben echt totaal geen vertrouwen in andere 
mensen. Dat is anders dan kinderen die wel een beetje vertrouwen hebben. Het 
belangrijkste is denk ik dat je voorspelbaar voor ze bent. Dat je zegt wat je doet en doet 
wat je zegt, zodat ze weten wat ze aan je hebben. En iets wat ik ieder kind met 
hechtingsproblematiek gun, is heel veel ruimte en tijd om experimenten te kunnen 
uitvoeren en eigenheid te kunnen ontwikkelen. Kinderen met hechtingsproblematiek 
vinden het ook heel spannend om zichzelf te laten horen en hier krijgen ze heel veel 
ruimte om uit te zoeken wie ze zelf zijn. Een kind dat voelt, dat het niks uit maakt hoe hij 
is of hoe raar hij soms doet, dat is heel belangrijk is. Maar alsjeblieft voorspelbaar zijn en 
niet zelf hele hevige emoties te laten. Je hoeft niet als een soort van robot rond te lopen, 
maar heel voorzichtig zijn met kinderen die weinig positieve ervaringen met andere 
mensen hebben op gedaan. Dus echt afwegen wat je zegt. Het kan heel snel verkeerd 
vallen namelijk of anders over komen dan je bedoelt hebt. Dus daar moeten zo min 
mogelijk verwachtingen in komen. 
 
Onderzoeker: Is er dan ook een verschil tussen de twee verschillende type 
hechtingsstoornissen?  
Respondent: Ik denk niet dat daar heel veel verschil in bejegening zit. Ik denk wel dat 
de kinderen die zich heel erg terugtrekken, dat je die soms wat moet uitnodigen en 
motiveren om iets te doen. Bij de andere variant, kan het ook heel prettig zijn voor het 
kind om juist het voortouw te nemen. Meer kaders aangeven en leiding nemen. Maar dat 
ligt ook weer heel erg aan het kind en waar de moeilijkheden liggen. Soms hebben 
kinderen iets anders nodig dan dat je in eerste instantie denkt.  
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Onderzoeker: Dan heb ik eigenlijk nog een slotvraag voor je. En dat is wat 
volgens jou nou de specifieke meerwaarde is van de equitherapie voor kinderen 
met hechtingsproblematiek? 
Respondent: Dat is absoluut het makkelijker contact maken met het dier. Maar zeker 
ook voor kinderen die in een instelling wonen, is het ook het fysieke stuk. Dat is absoluut 
de grootste meerwaarde. Dat kinderen kunnen knuffelen, kussen, aaien, ertegenaan 
hangen en de warmte van een ander lichaam kunnen voelen. Kinderen in een instelling 
worden namelijk zelden of niet geknuffeld. En moet je nagaan wat dat voor een effect 
heeft op het kind en hoeveel hij dat nodig heeft. En er is geen therapie waarin je dat wel 
kunt doen zonder dat er professionele moeilijkheden ontstaan. Dat kun je in de zorg niet 
maken en daar kun je ook uren over discussiëren of dat wel of niet goed is. Maar dat kan 
bij een paard wel. en alle kinderen met hechtingsproblematiek uit residentiele 
instellingen die hier komen, gaan eerst 5 of 10 minuten om het paard hangen om die 
warmte op te zoeken. Dus dat is absoluut de grootste meerwaarde voor kinderen met 
hechtingsproblematiek in combinatie met paarden. 
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Bijlage 3b: Codeboom van resultaten  
 
Eigenschappen die paard moet hebben om als therapiepaard te functioneren volgens 
respondenten (algemeen & bij hechting)  

	

Soorten interventies & methodes die worden ingezet tijdens equitherapie bij 
hechtingsproblematiek 

	

Doelen waaraan gewerkt word bij hechtingsproblematiek 
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Hoe er invulling gegeven wordt aan het inzetten van een hechtingsfiguur voor het kind  

	

Betrokkenheid van het systeem en de manier waarop 

	

Waar de professional rekening mee houdt in het contact met het kind met 
hechtingsproblematiek  
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De gedragsveranderingen die tot stand komen dankzij equitherapie  

	

Wat volgens professionals de meerwaarde is van equitherapie voor kinderen met 
hechtingsproblematiek 
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Bijlage 4: Respondenten 
 
 

Organisatie	 Naam	 Plaats	
Zuidenwind	coaching	

&	training	
Lea Schellekens 
Virgini Kosumi 
 

Epen 

Grenzeloos	met	
paarden	

	

Audrey Walters Gangelt 

Horsebuddy	 Bianca van der Voort 
 
 

Pijnacker 
 

Horse	&	Wisdom	 Hetty Koenraads 
 
 

Echt 

Filipa	 Anne Hermans 
 
 

Klimmen 

Equiteam	
Heuvelland	

Roy Boves Voerendaal 

	
Stichting	kind	te	

paard	

Lize van Ginkel Putten 
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Bijlage 5: Overige vormen van equitherapie  
	

o Hippotherapie 
Hippotherapie wordt ook vaak ‘fysiotherapie op het paard’ genoemd. De cliënt zit hierbij 
dan ook op het paard. Het accent ligt bij hippotherapie vooral op het medisch gebied. Het 
paard wordt in deze vorm van therapie gebruikt als stimulator, motivator en activator die 
prikkels geeft en bepaalde bewegingen faciliteert (Aangepast paardrijden, n.d.). De 
schommelbeweging die het paard maakt tijdens het lopen komen vrijwel volledig overeen 
met het bewegingspatroon van mensen, echter worden de benen hierbij ontlast. In deze 
vorm van therapie is het dan ook vooral het paard dat een beïnvloedende functie heeft. 
De therapeut, in dit geval een fysiotherapeut/kinesitherapeut, een logopedist of een 
ergotherapeut, leidt het paard en bepaald in welk tempo het zich voortbeweegt.  
Door de bewegingen die het paard maakt wordt de cliënt geprikkeld en zal hij hierop 
moeten reageren. Op deze manier worden spierfuncties, het evenwicht, motoriek en 
coördinatie gestimuleerd, zo omschrijft het DKThR (n.d.). Hippotherapie heeft om deze 
reden voornamelijk een neurologisch, psychomotorisch en sensomotorisch effect en 
bevordert daarmee rehabilitatie.  
Het DKThR (n.d.) zegt; “Hippotherapie bedeutet für den Patienten eine wertvolle 
Ergängzung zu anderen rehabilitativen Methoden dank ihrer einzigartigen Wirkunsweise.” 
Dit wil zeggen dat Hippotherapie voor patiënten/cliënten een waardevolle aanvulling is op 
andere rehabilitatie methoden dankzij de unieke werking van de therapie.  
 

o Rijtherapie 
Rijtherapie wordt meestal ingezet als paardrijden voor gehandicapten of mensen met een 
geestelijke beperking. Het rijden vindt plaats onder verantwoordelijkheid van 
gespecialiseerde rijinstructeurs en fysiotherapeuten. Door het paardrijden blijven de 
mensen met een beperking lichamelijk actief en bij sommigen wordt de motoriek 
aanzienlijk verbeterd. Ook versterkt bij sommige mensen het zelfvertrouwen doordat ze 
in contact komen met paarden en andere ruiters (Vereniging paardrijden gehandicapten 
oost, n.d.).  
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Bijlage 6: Urenverantwoording 
 
Activiteit	 Aantal	uren	
Opdrachtformulering	 10	
Ideeformulering	 10	
Afstudeervoorstel	 50	
Afstudeerkringen	en	voorbereiding	 35	
Contact	opdrachtgever	 6	
Interviews	opstellen	en	afnemen	 25	
Interviews	uitwerken	en	coderen	 35	
Schrijven	scriptie	 90	
Schrijven	procesverslag	 6	
	 Totaal				267					uur	

	

	

	

	

	

	

	

	

 


