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Bezoek Provinciale Statenfractie aan SHP en HippoCampus
op ma 25-08-2014

In het kader van de sinds twee jaar door SHP ontplooide activiteiten inzake erkenning van Equitherapie
SHP, de opleiding Equitherapie en financiëring van de door gekwalificeerde Equitherapeuten aangeboden
Equitherapie in Nederland, vond op 25-8-2014 een bezoek van statenleden van de provincie NoordbBrabant, vergezeld door gemeenteraadsleden van Cranendonk, aan Hippocampus plaats. SHP had een
presentatie van de door SHP aangeboden opleiding, het prestatieprofiel van de Equitherapeut en een
introductie in Equitherapie SHP georganiseerd. Dit bezoek is één van de inmiddels door SHP gezette en
geplande stappen in de dialoog en onderhandeling met de politiek, zorgverzekeraars en
patiëntenorganisaties.
De gedeputeerden en gemeenteraadsleden, waren zeer geïnteresseerd en er kwam een intensieve en
vruchtbare discussie tot stand, die opgevolgd gaat worden door intensievere gesprekken met
verantwoordelijke bestuurders.

Opleidingshoofd en voorzitter van shp, ulrike thiel en bestuurslid
maria van eijk zetten in een korte maar doeltreffende presentatie
de problematiek van de toegankelijkheid tot deze efficiënte
therapievorm voor behoeftige cliënten in de financiëring uiteen.

Ook de financiëring van accreditatie van de opleiding tot
equitherapeut shp en eventuele subsidiemogelijkheden voor
projecten van shp kwam tijdens het brainstormen aan de orde.

De wetenschappelijke onderbouwing van de door shp
aangeboden opleiding en het gedegen prestatieprofiel
van de equitherapeut werd uiteengezet, en de problemen
met ondeskundige praktijken in deze sector zijn aan de
orde gekomen.

Ondanks de slechte weersomstandigheden lieten de politici zich er niet van weerhouden om de
therapiepaarden, de derde belangrijke schakel in deze vorm van hulpverlening te bezoeken.
.

Binnenkort is er voor de geïnteresseerde politici van gemeente een uitgebreidere kennismaking met
equitherapie in theorie en praktijk gepland.
SHP zal zijn deelnemers op de hoogte houden van de verdere activiteiten en resultaten.
Het bestuur SHP

