SHP-E(NL) organiseert ook dit jaar weer een

Dag van de Equitherapie SHP
voor equitherapeuten, verwijzers en organisaties, en andere
geïnteresseerden

Op 25 mei 2013 op HippoCampus
De Dag van de Equitherapie telt voor 6 uur bijscholing voor
Equitherapeuten SHP-E(NL) binnen de certifceringsregeling
Tijd: 10.00 tot 17.00 uur
Entree: bij aanmelding tot 18 mei euro 45,- (SHPdeelnemers)/75.- (extern) - incl. buffet
Bij latere aanmelding; euro 60/90,-

Online vooraanmelding via
Het aanmeldingsformulier op de homepage van SHP-E(NL)

Locatie:
SHP-E(NL) - Opleidingscentrum HippoCampus
6027 RG Soerendonk
De Bult 2
Tel: +31 (0)495 45 37 57

Dag van de Equitherapie:
Voorstelling van het onderzoeksrapport:
Deskundig werken met mensen en
paarden : Paardondersteunde
hulpverlening, training en activiteiten

Telefonische informatie:
Maria van Eijk: +31 (0)6 317 504 18 /
+31 (0)413 36 59 75
Bereikbaar 20.00-21.00 uur

Op deze jaarlijkse Dag van de Equitherapie heeft u de
gelegenheid om kennis te maken met de principes, de
werkwijze en de kwaliteitsnormen van Equitherapie SHPE(NL). Er zijn bijdragen over veiligheid bij hulpverlening met
paarden, de plaats van Equitherapie SHP-E(NL) in de
hulpverlening, de kwaliteitsgaranties van de Nederlandse
Stichting Helpen met Paarden-Equitherapie en over de
concrete stappen op de weg naar erkenning en betaling van
equitherapie. Uitgangspunt is het onderzoek
Paardondersteunde hulpverlening, training en activiteiten in
de reeks ‘Deskundig werken met mensen en paarden’ door
SHP-E(NL).
U kunt ook zelf ervaren hoe het is om met en op een paard
te werken in de equitherapie volgens de richtlijnen en
methode van SHP-E(NL).
Na elke bijdrage is er mogelijkheid tot het stellen van
vragen en discussie.

Ulrike Thiel: +31(0)495 45 37 57
Bereikbaar 11 – 12 uur en 19 – 20 uur
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Programma
10.00-10.15

Ontvangst met koffie en inschrijving

10.15-10.30

Welkom door de dagvoorzitter
Thema’s en verwachtingen op een rij

10.30-11.15

Gedragen worden, een extra dimensie in het therapieproces
Mogelijkheden van de Equitherapeut-SHP-E(NL) - Wat andere therapievormen
niet kunnen bieden

door Ulrike Thiel
De Equitherapeut SHP-E(NL) beschikt door de eigen opleiding en de opleiding van het
therapiepaard over een aantal onvergelijkbare troeven in de hulpverlening.

Veiligheid verzekerd
Veiligheid en verzekering in de zorg met paarden

11.15-11.45

door Peter Koesen
Peter Koesen is assurantie-adviseur en voorzitter van de gehandicaptenvereniging Centaur. Hij
spreekt over veiligheid en verzekering in de zorg met paarden.
Met discussie over de noodzakelijke richtlijnen en veiligheidsaspecten binnen de equitherapie.

11.45-12.00

12.00-12.30

Pauze
Rondleiding door het opleidingscentrum HippoCampus
Huisvesting, bejegening en veiligheidsaspecten van paarden in de relatieopbouw met cliënten.

12.30 – 13.15

Middagpauze met buffet

13.15-14.00

Hoe zien aanbieders van EAA en EAT zichzelf?
Onderzoek naar kwalificaties, veiligheid en werkmodellen in de sector van
paardondersteunde activiteiten.

door Ulrike Thiel
Het onderzoek Het paard als partner door Annet Geerling in opdracht van Aaizoo nader
beschouwd en het vervolgonderzoek van SHP-E(NL).
Mogelijkheid voor het stellen van vragen en discussie.

14.00-14.15

Pauze
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14.15-15.00

Over kwaliteit: kreten of kunde?
Certificering en accreditatie
Kennis en kunde verwerven, bijhouden en naar buiten brengen
Wie zich vandaag in de hulpverlening als specialist erkend wil zien, moet gecertificeerd zijn.
Wat heeft het internationaal certificeringsbeleid van SHP-E(NL) te bieden in vergelijking met
andere aanbieders/organisaties?

De Werkgroep Beroepsrepresentatie
De leden van de werkgroep stellen zichzelf en hun belangrijkste agendapunten voor.

door Maria van Eijk-Terhorst

Veilig en verantwoordelijk teamwerk
door Ulrike Thiel en Prisca
15.00-15.45
Praktijkdemonstratie met het therapiepaard en de mogelijkheid voor enkele deelnemers om
ervaring met de voorwaarden van een Equitherapie SHP-sessie op te doen.

Terugblik op de dag met dagvoorzitter en referenten - afsluiting met koffie
15.45-16.30

17.00

Met de mogelijkheid om het audiovisuele infomateriaal te bekijken, contacten te leggen en/of
na te bespreken met de referenten.

Afsluiting van de dag
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