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Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie
Deskundig werken met mensen en paarden

Aangename kennismaking !
Informatiemiddag 9 maart 2013

Op 9 maart jl. richtte SHP-E(NL) een informatiemiddag in voor haar deelnemers. Zij konden
er kennismaken met de nieuwe bestuursleden en de toekomstplannen voor de stichting op
korte en langere termijn. Wij kunnen tevreden terugblikken op een middag met erg prettige persoonlijke contacten. De deelnemers hebben een inkijk gekregen in de beleidsvisie,
de bestuursleden hebben heel wat opgestoken van de ideeën, vragen en bemerkingen van
haar deelnemers. SHP-E(NL) is een stichting met een toekomst!

Ulrike Thiel, Iris Bethlehem, Maria van Eijk en Jen de Groeve
verwelkomen de deelnemers. Jen opent de middag, Ulrike en
Maria zetten uiteen wat de belangrijkste opties en stappen
zijn die SHP in de komende jaren wil nemen.
We mochten op 9 maart ook Martine Koster feliciteren, die
haar diploma Opleiding Equitherapie SHP-E(NL) in ontvangst
mocht nemen uit de handen van Maria van Eijk, de kersverse
voorzitter van de opleidingscommissie. Van harte gefeliciteerd
Martine en veel succes!

Ulrike focust op de plaats van SHP-E(NL) in de internationale
context. Zij belicht gedetailleerd de uitgangspunten, de acties
en samenwerking, en de positie van SHP-E(NL) in nationale en
internationale context: een hoog gekwalificeerd opleidingsaanbod, dat zijn gelijke niet kent, en de permanente ontwikkeling van kennis en kunde. De positie en het belang van SHPE(NL) blijkt uit twee projecten van de afgelopen jaren:

De lat hoog leggen
Veiligheid en kwalificaties vormden het hoofdthema van de
dag en het is ook de kern van het SHP-beleid. Het kwaliteitsvraagstuk is al sinds jaren een hot item in de sector. SHP neemt
sinds haar oprichting een principiële houding aan en vindt
dat er op vlak van veiligheid, kwaliteit en deskundigheid geen
compromissen gemaakt mogen worden. De lat hoog leggen is
ons devies om een permanente kwaliteitsgarantie te kunnen
bieden. Het paard wordt helaas al te vaak ingezet op manieren
die variëren van ondeskundig tot gevaarlijk, of ethisch onverantwoord.
SHP gaat ervan uit dat:
> zonder kwalificatie, kwaliteit en wetenschappelijk gefundeerd werkmodel geen erkenning mogelijk is voor equitherapie als zinvolle en veilige therapievorm
> zonder erkenning er geen adequate terugbetaling van de
zorg mogelijk is
De gevolgen:
> equitherapie is niet algemeen toegankelijk is voor cliënten
> gekwalificeerde equitherapeuten krijgen geen adequate
plaats in de sector

Martine Koster neemt haar diploma in ontvangst

SHP neemt sinds haar oprichting een principiële
houding aan en vindt dat er op vlak van veiligheid, kwaliteit en deskundigheid geen compromissen gemaakt mogen worden.

> Het Leonardo Da Vinci EU-Project voor inventarisatie van
AMAT-activiteiten in alle partnerlanden
> Het onderzoek Het paard als partner van Annet Geerling in
opdracht van Aaizoo en het vervolgonderzoek van SHP-E(NL)

Het Leonardo Da Vinci EU-project
In 2011 leidde SHP-E(NL) in het kader van het Leonardo Da Vinci EU-project een onderzoek om AMAT-activiteiten in de partnerlanden te inventariseren. De kennismaking in deze context
met de internationale hulpverlening in het werken met paarden was ontnuchterend. De problemen kunnen als volgt worden samengevat:
> uiteenlopende doelstellingen
> onduidelijke kwalificaties
> geen duidelijke werkmodellen
> geen onderscheid tussen verschillende activiteiten
Een kwaliteits- en veiligheidsgarantie voor AMAT-activiteiten is
enkel haalbaar wanneer een gedegen, doelgerichte en kwalitatieve opleiding aan de basis ligt. Bij de verschillende opleidingen moet worden gestreefd naar een internationale kwaliteitsstandaard voor de verschillende types van kwalificaties in
Equine Assisted Activities en Equine Mediated Therapy.
Het verslag van Maria van Eijk over het project, destijds equitherapeut in opleiding bij SHP-E(NL) kun je lezen op de SHPwebsite.

Een kwaliteits- en veiligheidsgarantie voor AMATactiviteiten is enkel haalbaar wanneer een gedegen,
doelgerichte en kwalitatieve opleiding aan de basis ligt.

De positie van SHP-E(NL)
Het aanbod en de diversiteit van AMAT-activiteiten is de afgelopen jaren hand over hand toegenomen. De opleidingsniveau’s van de aanbieders zijn erg ongelijk, de veiligheid is
regelmatig in het geding. SHP-E(NL) wil met de aanbieders en
opleidingsaanbieders van AMAT-activiteiten tot een constructief gesprek te komen.
Aaizoo (Animal Assisted Interventions in Zorg Onderzoek en
Onderwijs) is de opdrachtgever van het onderzoek: Het paard
als partner : een inventarisatie van paardondersteunde interventies in therapie, coaching en training. Op dit onderzoek studeerde Annet Geerling, coach, in 2011 cum laude af als HBO
psycholoog aan de Saxion Next Hogeschool.
Het uitgangspunt van Aaizoo is: ‘Het ontbreekt in Nederland
(evenals in vele andere landen) aan duidelijke omschrijvingen
over wat de paardondersteunde interventies inhouden; door
wie ze worden gegeven (professionele achtergrond, opleidingen en kennis) en welke doelgroepen ermee worden bediend.’
SHP-E(NL) definieert nochtans heel duidelijk de bovengenoemde punten voor zijn equitherapeuten. Een genuanceerdere kijk op de ontwikkelingen en gebruik van de sinds jaren
bestaande kennis in Europa en andere landen op het terrein
van therapeutisch paardrijden is noodzakelijk.
SHP-E(NL) heeft voor het verzamelen van data samengewerkt
met Annet Geerling. Uit analyse van de gedeelde datapool van
beide onderzoeken zijn opvallende leemtes en fouten in het
Aaizoo-onderzoek aan het licht gekomen, dit zowel op het
vlak van datacollectie als van dataverwerking en -analyse. De
meeste conclusies met betrekking tot kwalificatie, kwaliteit
en veiligheid zijn als gevolg hiervan onhoudbaar. Een aantal
frappante misslagen en leemtes liggen juist op het gebied van

Ulrike en Maria zetten uiteen wat de belangrijkste opties en stappen zijn die SHP in de komende jaren wil nemen

kwalificatie, veiligheid en opleidingsinstituten en respondenten. Een beknopt overzicht van de belangrijkste feilen van dit
onderzoek kun je lezen in bijgaand document en op de SHPwebsite (nieuws).
SHP heeft Aaizoo gevraagd om hierover het gesprek aan te
gaan en gezamenlijk een correcte stand van zaken te presenteren op de Dag van de Equitherapie op 25 mei e.k. SHP
vraagt zich af: Aaizoo wil een keurmerk voor AMAT, maar is zij
de aangewezen instantie hiervoor? Aaizoo schrijft ‘laagdrempeligheid’ expliciet in haar doelstellingen in, maar bereikt tot
op heden enkel dat er ondoorzichtigheid m.b.t. kwalificaties
ontstaat.
Het standpunt van SHP ter zake is, dat er verschillende categorieën in het aanbod van paardondersteunde activiteiten zijn
en dat het voor de cliënt/klant duidelijk moet zijn wat hem geboden wordt.
Alle onderzoeken tot nu toe bevestigen dat het beleid van SHP
ook in Europese context erg compleet is. SHP wil dan ook op
de ingeslagen weg verdergaan en vertaalt haar doelstellingen
concreet in haar beleid. De eerste stappen naar accreditatie
worden gezet.
De prioriteiten van het bestuur op dit moment zijn:
> een transparante communicatie voor leden en buitenwereld
> een solide werking van opleidingscommissie en werkgroepen

Transparante communicatie
SHP-E(NL) is een stichting met een grote en belangrijke werking en sinds meer dan 12 jaar is hier een enorme hoeveelheid
kennis en expertise verzameld. Het bestuur wil de verworvenheden van de stichting zo helder en zo volledig mogelijk tot
nut maken voor haar deelnemers en de buitenwereld.
De bestuursleden zijn goed bereikbaar voor alle deelnemers
en we streven naar een vlotte, correcte communicatie.
De website van SHP getuigt van de enorme solide basis waarop de stichting kan bogen. Alle informatie in verband met
de werking heeft er zijn plaats. We bekijken op korte termijn
welke mogelijkheden de website biedt om helderheid en overzicht te blijven behouden in deze grote hoeveelheid materiaal.

De opleidingscommissie en werkgroepen
Maria verklaart de werking van de opleidingscommissie en het
certificeringsbeleid van SHP en onderstreept het belang ervan:
> zekerheid voor de cliënten
> zekerheid voor de ketenpartners
> mogelijkheid voor financiering zorgverzekeraars
> efficiënte overzichtelijke organisatie
> betrokkenheid en efficiëntie van medewerkers/therapeuten
> vertrouwen bij bevoegd gezag
Met het behalen van een diploma Opleiding Equitherapie SHPE(NL) legt de afgestudeerde een basis om equitherapie te gaan

bedrijven, maar de therapie is uniek, specifiek en kent verschillende facetten. De Equitherapeut zal zich verder specialiseren
en bijscholen om de opgedane kennis actueel te houden. De
opleidingscommissie zal binnenkort informatie rondsturen
i.v.m. het belang en de voorwaarden van de certificering aan
alle gediplomeerden in de Equitherapie SHP-E(NL).

werken aan de realisatie van deze ambitieuze doelen, die echter binnen handbereik zijn.

Accreditatie van de opleiding

> PR en beroepsrepresentatie
Bereidt o.m. het accreditatiedossier voor

Daartoe moet een opleidingsbeoordeling plaatsvinden – bijvoorbeeld door de NVAO (De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). De opleiding van SHP-E(NL) is rijp voor de te
volgen procedure. Ze heeft zich door de jaren heen ontwikkeld
tot een uniek concept, waarbij kwaliteit, kwalificaties, veiligheid en een hippische opleiding tot de eisen behoren.
Dat de opleiding op deze manier door derden wordt gecontroleerd en beoordeeld zal de verdere ontwikkeling van de opleiding ten goede komen. SHP-E(NL) kan zich onderscheiden
van andere onderwijsaanbieders, wat haar positie nationaal en
internationaal versterkt.

Accreditatie voor de zorgverzekeraar
Doel: vergoeding van de equitherapie door de zorgverzekeraar, jeugdzorg en andere instanties. Het heeft de voorkeur dat
de equitherapie als een volwaardige reguliere therapie wordt
vergoed, dus buiten het alternatieve circuit.
De zorgverzekeraar moet overtuigd worden van het unieke
concept van de Equitherapie SHP (E-NL) om de therapie betaalbaar te maken voor elke cliënt.
Het bestuur is er van overtuigd dat veel eisen al gewaarborgd
zijn en het nu de tijd is om tot actie over te gaan. Daar zijn actieve en betrokken equitherapeuten voor nodig. Om samen
met het bestuur in de verschillende werkgroepen verder te

Wij roepen onze deelnemers dus op om in te gaan op onze
concrete vraag om mee te werken in de werkgroepen die momenteel worden opgestart:

> Onderzoek en materialen
Ondersteunt de opleiding, de equitherapeuten en de werking
van de stichting als geheel met onderzoek, inventarisatie en
beheer van onderzoek, en ontwikkeling en beheer van materialen.
Inschrijvingsformulieren voor beide werkgroepen zitten in de
deelnemersmap van deze informatiemiddag en zijn ook te vinden op de website.
Iris Bethlehem, lid van de werkgroep onderzoek en materialen,
sluit met haar bijdrage over de mogelijkheden voor onderzoek
deze informatiemiddag af. Zij neemt bij deze gelegenheid ook
afscheid als penningmeester van SHP. Maria van Eijk zal haar
functie overnemen.
De stappen die wij willen zetten in het beleid en in de ondersteuning van Equitherapeuten SHP-E(NL), doen wij graag in
samenspraak met jullie. Alvast hartelijk dank voor deze boeiende ontmoeting! We hopen je terug te zien op de Dag van
de Equitherapie op 25 mei e.k. De officiële uitnodiging volgt.
Ulrike Thiel, voorzitter
Maria van Eijk, opleidingscommissie en penningmeester
Jen de Groeve, secretaris

Met het behalen van een diploma Opleiding Equitherapie SHP-E(NL)
legt de afgestudeerde een basis om equitherapie te gaan bedrijven,
maar de therapie is uniek, specifiek en kent verschillende facetten. De
Equitherapeut zal zich verder specialiseren en bijscholen om de opgedane kennis actueel te houden.
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Het bestuur is er van overtuigd dat veel eisen al gewaarborgd zijn en
het nu de tijd is om tot actie over te gaan. Daar zijn actieve en betrokken equitherapeuten voor nodig. Om samen met het bestuur in
de verschillende werkgroepen verder te werken aan de realisatie van
deze ambitieuze doelen, die echter binnen handbereik zijn.

