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Abstract 

 

Onderzoek spitste zich de laatste decennia toe op het in kaart brengen van de 

effectiviteit van het inzetten van dieren voor therapeutische doeleinden. De laatste 

decennia heerst er ook een toenemende interesse voor effecten van de interactie 

tussen kind en dier en voor de werkzaamheid van het inzetten van dieren tijdens 

therapie met kinderen. De vraag hoe de gevonden effecten tot stand komen, blijft 

vandaag nog onbeantwoord. Deze masterproef tracht aan de hand van theoretische 

perspectieven die naar voor geschoven worden in de literatuur een beeld te schetsen 

van wat reeds geweten is omtrent het tot stand komen van de gerapporteerde 

effecten tijdens psychotherapie met kinderen. Ondanks het feit dat er tot op heden 

nog geen theoretisch kader ontwikkeld is van waaruit effecten van de interactie tussen 

kind en dier begrepen kunnen worden, worden een aantal interessante potentiële 

werkingsmechanismen gesuggereerd. De gesuggereerde werkingsmechanismen 

vertrekken vanuit twee verschillende assumpties, nl. dat intrinsieke kenmerken van 

het dier een positieve invloed hebben op het therapeutisch proces enerzijds en dat het 

dier een uitstekend hulpmiddel kan zijn om het kind vaardigheden bij te brengen 

anderzijds. Er wordt naar voor geschoven dat het inzetten van honden tijdens 

psychotherapie met kinderen angst- en stressreducerend kan werken, dat het inzetten 

van honden een mediërend effect kan hebben op de interactie tussen kind en 

therapeut en dat honden als transitioneel object zouden kunnen fungeren voor het 

kind. Daarnaast kan de hond een motivator zijn voor het leren van de patiënt 

waarlangs het gevoel van zelfvertrouwen en eigeneffectiviteit kan versterkt worden.  
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Het gebruik van honden in een therapeutische setting lijkt op het eerste gezicht een 

controversieel onderwerp, toch speelt de idee al eeuwen dat dieren een positief effect 

zouden hebben op het welzijn van kinderen, volwassenen en ouderen (Cirulli, Borgi, 

Berry, Francia & Alleva, 2011). Hoewel men in de klinische praktijk reeds talrijke 

voordelen observeerde, wekte de interactie tussen mens en dier pas de laatste 

decennia interesse in wetenschappelijk onderzoek. In het algemeen is er een duidelijke 

toename in interesse en aandacht voor contextfactoren die een invloed kunnen 

uitoefenen op het welzijn en het functioneren van mensen (Melson, 2003). Walsh 

(2009b) beschrijft dat onderzoek aantoont dat de band tussen mens en dier, zowel in 

een dagelijkse als in een therapeutische context, fysieke, psychologische en sociale 

voordelen kan opleveren voor de mens. Onderzoekers kwamen ook tot het inzicht dat 

dieren een belangrijke rol spelen in de omgeving waarin kinderen opgroeien en dat ze 

op die manier een invloed zouden kunnen uitoefenen op de ontwikkeling (Melson, 

2003). Wetenschappelijk onderzoek bevestigde deze hypothese en toonde aan dat de 

band die het kind opbouwt met een dier effecten kan hebben op de sociale, 

emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling (Endenburg & van Lith, 2011).  

Het is belangrijk om bovenstaande bevindingen met de nodige voorzichtigheid te 

benaderen. Gezien wetenschappelijk onderzoek naar de interactie tussen mens en dier 

pas recentelijk zijn opgang maakte, zorgen conceptuele verwarringen en 

methodologische beperkingen voor de nodige moeilijkheden met betrekking tot het 

trekken van gegronde conclusies (Evans & Gray, 2012). Desalniettemin groeit het 

aantal kwantitatieve studies zienderogen. Het onderzoek naar de relatie tussen mens 

en dier kan gezien worden als een zeer breed onderzoeksgebied. Wetenschappers 

buigen zich onder andere over de effecten van (huis)dieren op de fysieke en mentale 

gezondheid van hun eigenaars, over de plaats die een dier inneemt in de 

familiecontext, over de relatie tussen wreed gedrag tegenover dieren en de 

ontwikkeling van antisociaal gedrag (Evans & Gray, 2012). Ook de studie van het 

gebruik van dieren voor therapeutische doeleinden maakt deel uit van dit 

onderzoeksgebied (Evans & Gray, 2012). Het gebruik van dieren in therapie wordt 

geconceptualiseerd als ‘Animal Assisted Therapy’ (AAT). AAT wordt gedefinieerd als 
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een doelgerichte interventie, uitgevoerd door een professionele hulpverlener met 

specifieke expertise, waarbij geselecteerde en welopgeleide dieren worden ingezet 

tijdens het therapeutisch werk met een cliënt, met als doel het proces op een positieve 

manier te beïnvloeden (Eigen vertaling van de definitie van AAT, Delta Society 2006).  

Onderzoekers delen de overtuiging dat het inzetten van dieren in een therapeutische 

context een werkzame aanvulling kan betekenen van bestaande therapeutische 

behandelingen, zowel voor kinderen, volwassenen als voor ouderen (Kruger & Serpell, 

2006; Walsh, 2009b). Nimer & Lundahl (2007) publiceerden de eerste meta-analyse 

met als doel een zicht te krijgen op de effectiviteit van het inzetten van dieren voor 

therapeutische doeleinden. Hiervoor bekeken zij 49 studies, gepubliceerd in de 

periode tussen 1973 en 2004, die de effectiviteit beoogden na te gaan van het inzetten 

van dieren in een therapeutische setting. De studies werden geselecteerd op basis van 

vier inclusiecriteria: studies die handelden over het effect van therapie met assistentie 

van dieren, studies waarbij minstens vijf participanten tot de behandelconditie 

behoorden, studies die gepubliceerd werden in het Engels en studies waarvan de data 

voldoende toereikend waren om tot effect-sizes te komen. Aanvankelijk stelde men de 

aanwezigheid van een controlegroep ook als inclusiecriterium. De onderzoekers 

stapten hiervan af, omwille van het feit dat hierdoor een groot aantal studies niet zou 

kunnen worden opgenomen. Na verdere analyse bleek er echter geen verschil in 

gerapporteerd effect tussen studies die een controlegroep verzorgden en studies 

waarbij dit niet het geval was (Nimer & Lundahl, 2007). In hun meta – analyse kwamen 

ze tot de conclusie dat het inzetten van dieren voor therapeutische doeleinden 

gepaard gaat met middelmatige effect-sizes voor de behandeling van medische 

klachten, symptomen van autismespectrumstoornissen, gedragsproblemen en het 

bevorderen van emotioneel welzijn. De meta-analyse van Nimer & Lundahl (2007) 

toonde een aantal meer specifieke bevindingen die onze aandacht trokken. Een eerste 

verrassende bevinding was dat het gebruik van honden tijdens AAT gepaard gaat met 

gemiddelde tot grote effect-sizes, terwijl deze minder consequent kunnen aangetoond 

worden voor het gebruik van andere diersoorten. De onderzoekers controleerden 

hierbij voor het feit dat er beduidend meer studies uitgevoerd zijn waarbij gebruik 
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gemaakt werd van honden, in vergelijking met het gebruik van andere dieren. Zoals 

verder in deze masterproef beschreven zal worden, bestaan er een aantal theoretische 

perspectieven die hier argumenten voor leveren. Een tweede opmerkelijke bevinding 

was dat voordelen van AAT bij kinderen tot 12 jaar consistenter aangetoond konden 

worden, vergeleken met andere leeftijdsgroepen (Nimer & Lundahl, 2007).  In hun 

besluit geven Nimer & Lundahl (2007) aan dat er al met enige zekerheid gesteld kan 

worden dat er sprake is van positieve effecten, maar dat er nog geen zicht is op hoe 

die effecten tot stand komen. Dit is een bedenking die vele onderzoekers reeds naar 

voren schoven (Kruger & Serpell, 2006; Nimer & Lundahl, 2007) en waar tot op heden 

nog geen bevredigend antwoord op geformuleerd werd (Esposito, McCune, Griffin & 

Maholmes, 2011).  

Deze masterproef tracht, aan de hand van theoretische perspectieven die naar voor 

geschoven worden in de literatuur, een antwoord te formuleren op de vraag hoe 

effecten van de interactie tussen kind en hond in een psychotherapeutische setting 

kunnen verklaard worden. Hoewel zowel fysieke, psychologische als sociale effecten 

gerapporteerd worden met betrekking tot AAT (Walsh, 2009b), richten deze 

masterproef zich in het kader van de onderzoeksvraag voornamelijk op de 

psychologische en de sociale effecten en zullen de fysieke effecten buiten 

beschouwing gelaten worden. 

Onderzoekers wijzen op het belang van de studie van de spontane interactie tussen 

kind en dier, om van daaruit zicht te krijgen op de implicaties voor het inzetten van 

dieren in een therapeutische setting (Cirulli et al., 2011; Friesen, 2010). Omwille van 

die reden vertrekt deze masterproef van een bespreking van de effecten van deze 

interactie en de theoretische verklaringen ervoor die in de literatuur besproken 

worden. In een tweede beweging worden deze gekoppeld aan de effecten die 

gerapporteerd worden in een therapeutische context. Via deze koppeling hopen we 

meer duidelijkheid te verkrijgen over hoe het inzetten van honden tijdens 

psychotherapie met kinderen zijn werkzaamheid verwerft en worden suggesties 

gecreëerd voor verder onderzoek dat zich kan toespitsen op de vraag hoe het gebruik 
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van honden dan geïmplementeerd kan worden met het oog op het bereiken van een 

zo groot mogelijk positief effect.  

 
Geschiedenis van ‘Animal Assisted Therapy’ bij Kinderen 

 

Sigmund Freud en vooral Boris Levinson worden vaak beschouwd als de eersten die 

honden betrokken in psychotherapeutisch werk (Fine, 2010). De geschiedenis toont 

aan dat hun ideeën niet zomaar uit het niets ontstonden. Hieronder volgt een kort 

overzicht van de geschiedenis van het gebruik van dieren voor het welzijn van mensen 

en kaderen we de beginselen van het gebruik van dieren in therapie met kinderen 

binnen deze tijdlijn. Vervolgens worden de ontwikkelingen daarvan tot op heden 

besproken.  

De idee dat dieren een gunstig effect kunnen hebben op het welzijn van mensen speelt 

al eeuwen. Serpell (1996) beschrijft dat oude geschriften evidentie leveren voor het 

feit dat dieren ten tijde van het oude Egypte reeds ingezet werden om het welzijn van 

ongeneeslijke patiënten te verbeteren. Catanzaro (2003) geeft aan dat omstreeks de 9e 

eeuw dieren ingezet werden in verzorgingstehuizen in België met het oog op het 

verhogen van het welzijn van gehandicapten. Het systematisch inzetten van dieren 

maakte deel uit van de ‘therapie naturelle” (Catanzaro, 2003). In deze context zette 

men dieren voornamelijk in met als doel het welzijn positief te beïnvloeden. Het 

inzetten van dieren voor therapeutische doeleinden kan gesitueerd worden ten tijde 

van de verlichting (Sacks, 2008). In deze periode heerste de overtuiging dat dieren een 

socialiserende waarde konden hebben voor kinderen en mensen met psychische 

problemen (Sacks, 2008). Dit idee hoor je weerklinken in het denken van 

vooraanstaande filosofen uit die tijd:  

“ Giving children dogs, squirrels, birds, or any such thing as to look after as 

a means of encouraging them to develop tender feelings and a sense of 

responsibility for others ” (Locke, 1699, pp. 154). 

Geïnspireerd door deze ideeën doken in Europa verschillende programma’s op. Deze 

programma’s richtten zich voornamelijk nog op de behandeling  van psychiatrische 

patiënten. Een belangrijk voorbeeld van een dergelijk programma dateert van het 
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einde van de 18e eeuw. In het ‘York Retreat’ in Londen, opgericht door de Quakers, 

verzette men zich tegen de toenmalige behandeling van psychiatrische patiënten en 

verkoos men een meer humanitaire en ethisch verantwoorde aanpak (Charland, 2007). 

De Quakers zetten in op het creëren van een herstel bevorderende omgeving, waar 

dieren een essentieel deel van uitmaakten (Charland, 2007). De visie die de Quakers er 

in het York Retreat op na hielden, vormde een belangrijke basis voor de psychiatrie in 

de 19e eeuw. De Quakers behoren, net als Pinel, tot de pioniers van de ‘morele 

behandeling’ (Peloquin, 1988). De ideeën van deze pioniers lagen aan de grondslag van 

een evolutie in het denken over psychiatrische aandoeningen. Men stapte af van de 

visie dat ‘de waanzin’ die mensen overviel onomkeerbaar was. Psychiatrische 

stoornissen werden meer en meer beschouwd als ziekten, die bijgevolg te genezen zijn 

(Peloquin, 1988). Hieruit vloeide het inzicht voort dat zowel de omgeving waarin 

patiënten vertoeven, als de relatie met de therapeut belangrijke componenten zijn in 

het herstelproces van de patiënt (Peloquin, 1988). Fine (2010) beschrijft dat het 

inzetten van dieren in centra voor psychiatrische patiënten een wijdverspreid 

fenomeen geworden was in de 19e eeuw. Op verschillende plaatsen in Europa, de VS 

en het Verenigd Koninkrijk was het gebruik van dieren ingeburgerd in de welzijnssector 

(Fine, 2010). Het feit dat interventies waarbij dieren betrokken werden in deze periode 

als paddenstoelen uit de grond rezen, kunnen we begrijpen in het kader van de 

toenemende focus op het uitbouwen van een herstel bevorderende omgeving voor de 

patiënt (Fine, 2010). De tweede helft van de 19e eeuw wordt gekenmerkt door het 

ontstaan van de moderne geneeskunde (Peloquin, 1988). De idee dat psychiatrische 

stoornissen konden behandeld worden als een ziekte, leidde ertoe dat men er 

lichamelijke oorzaken aan toeschreef. De moderne geneeskunde opteerde dan ook 

voor een lichamelijke, medicamenteuze behandeling van deze stoornissen. Vanuit 

deze visie werd de focus op de context in het genezingsproces van patiënten overbodig 

(Peloquin, 1988). De moderne geneeskunde kon zich bijgevolg niet vinden in het 

betrekken van dieren in het welzijnswerk en wimpelde het af als zijnde niet 

wetenschappelijk onderbouwd (Levinson, 1969). Dit verzet zorgde ervoor dat het 

gebruik van dieren op de achtergrond verdween (Kruger & Serpell, 2006).   
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Ook in het begin van de 20e eeuw voelden wetenschappers er weinig voor om in te 

gaan op de relatie tussen mens en dier. Het denken van filosofen zoals onder andere 

Descartes, kleurde de visie van wetenschappers. Gedragspsychologen uit het begin van 

vorige eeuw stelden dat dieren ondergeschikt waren aan mensen. Ze zagen dieren als 

gevoelloze, ondergeschikte soorten, die niet in staat waren tot complex redeneren 

(Walsh, 2009b). Deze assumptie vloeit voort vanuit een antropocentrisch perspectief 

en beïnvloedde de psychologische theorievorming. Vele onderzoekers deelden de 

mening dat mensen onterecht menselijke gevoelens toeschrijven aan dieren (Walsh, 

2009b). In de literatuur uit deze tijdsperiode werd een sterke band tussen mens en 

dier dan ook vaak als pathologisch beschouwd (Roth, 2005).  

Omstreeks 1945, aan het einde van de tweede wereldoorlog, werden in de Verenigde 

Staten dieren ingezet om het herstelproces van soldaten te bevorderen. Sindsdien 

experimenteerde men ook met het inzetten van dieren tijdens ambulante 

psychotherapie (National Institutes of Health [NIH], 1987). Melson (2005) beschrijft dat 

therapeuten experimenteerden met het inzetten van dieren in therapie met kinderen 

omstreeks eind jaren ’50. Een voorbeeld hiervan is het programma in ‘The Green 

Chimneys’, een tehuis voor kinderen in New York. Hier zette men dieren in als 

positieve bekrachtiger van goed gedrag bij kinderen (Connor & Miller, 2000).  

Volgens een aantal onderzoekers brachten de publicaties van Boris Levinson het 

inzetten van dieren in een therapeutische context onder de aandacht van de 

wetenschap (Cirulli et al. 2011; Fine, 2010). Bij toeval ontdekte Levinson dat de 

aanwezigheid van zijn hond ‘Jingles’ tijdens een therapeutische sessie met één van zijn 

jonge patiëntjes een gunstig effect had op het verloop van de therapie (Levinson, 

1969). In zijn publicaties beschrijft hij dat honden lijken te fungeren als katalysators die 

een faciliterend effect kunnen hebben op de relatie tussen kind en therapeut, en dat 

de aanwezigheid van de hond op die manier therapie mogelijk maakt met kinderen die 

de indruk geven hier resistent voor te zijn (Levinson, 1969). Hoewel wetenschappers 

regelmatig de spot dreven met zijn bevindingen, wekte zijn werk grote belangstelling 

in de praktijk (Fine, 2010). Vanaf de jaren ’70 doken heel wat case studies op over het 

gebruik van dieren in therapie met kinderen en ouderen (NIH, 1987). Begin jaren ’80 
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volgden een aantal belangrijke ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied. Zo werd in 

1981 de Delta society opgericht. Deze organisatie legt zich toe op het onderzoeken van 

de manier waarop de interactie tussen mens en dier een impact kan hebben op de 

levenskwaliteit van mensen. Daarnaast investeert deze organisatie in het ontwikkelen 

van meer wetenschappelijk onderbouwde programma’s (Delta Society, 2005). Het 

oprijzen van organisaties zoals onder meer Delta Society, leidde ook tot een zoektocht 

naar meer gepaste methoden om onderzoek te kunnen voeren naar de effecten van de 

interactie tussen dieren en mensen. Deze periode wordt daarnaast ook gekenmerkt 

door het ontstaan van wetenschappelijke verenigingen en de organisatie van 

internationale conferenties, die het onderzoek naar de interactie tussen mens en dier 

bevorderden (Odendaal, 2000). Rond 1987 richtte men zich ook specifiek op de studie 

van de interactie tussen kind en dier (NIH, 1987). Deze ontwikkelingen geven ons de 

indruk dat er naast het dominante medische perspectief, dat opgang maakte op het 

einde van de 19e eeuw, opnieuw ruimte lijkt te komen voor het in rekening brengen 

van contextfactoren die de gezondheid en het welzijn van mensen beïnvloeden. 

Melson (2003) beschrijft dat er de laatste decennia een duidelijke heropleving 

merkbaar is van de gedachte dat de omgeving een belangrijke invloed zou kunnen 

uitoefenen op het functioneren van mensen en meer specifiek ook op het welzijn en 

de ontwikkeling van kinderen. Wetenschappers bogen zich over deze kwestie en 

gingen daarnaast na of de kwalitatieve bevindingen vanuit de klinische praktijk ook 

door middel van kwantitatief onderzoek konden aangetoond worden. Toch 

concludeerde men op een conferentie, georganiseerd door de ‘National Institutes of 

Health’ (NIH) in 2008, dat de interactie tussen kind en dier en de effecten ervan op de 

ontwikkeling van het kind nog steeds een te weinig onderzocht gebied is (NIH, 2008). 

Om hieraan tegemoet te komen financierden de NIH in 2009 voor het eerst onderzoek 

naar de interactie tussen kind en dier (Friesen, 2010). Onderzoekers zoals onder 

andere Friesen (2010) beschouwen dit onderzoek als een empirische basis van waaruit 

inzichten kunnen voortvloeien omtrent de voordelen van het inzetten van dieren met 

het oog op het stimuleren van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.  
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Vandaag is er een duidelijke toename merkbaar in goed gefundeerd wetenschappelijk 

onderzoek naar het gebruik van dieren in therapeutische contexten. De laatste jaren 

wordt er ook meer interesse getoond voor het effect van de interactie tussen kind en 

dier en de implicaties hiervan voor het gebruik van dieren in therapie met kinderen. 

Zoals eerder vermeld toonden Nimer & Lundahl (2007) met hun meta – analyse reeds 

aan dat er een gemiddeld effect bestaat van het gebruik van dieren in therapie voor de 

behandeling van medische klachten, symptomen van autismespectrumstoornissen, 

gedragsproblemen en voor het bevorderen van emotioneel welzijn bij kinderen, 

volwassenen en ouderen. Vandaag buigen onderzoekers zich nog steeds over het 

aantonen van de effectiviteit van AAT, maar verschuift de onderzoeksvraag ook 

duidelijk in de richting van het nagaan van mechanismen waarlangs AAT zijn 

werkzaamheid verwerft (Cirulli et al., 2011).  

 

De Inzichten van Sigmund Freud 

 

De observatie dat honden een gunstig effect kunnen hebben tijdens psychotherapie, 

ging niet voorbij aan het opmerkzame oog van Sigmund Freud. Op basis van publicaties 

van familieleden, kennissen en patiënten van Freud, blijkt dat honden in de laatste tien 

jaar van zijn leven, zowel in zijn persoonlijke als in zijn professionele leven een 

belangrijke rol speelden (Pellegrini, 2009). Fine (2010) stelt dat Freud beschouwd kan 

worden als de eerste analyticus die zijn hond toeliet in de consultatiekamer. Hoewel 

de literatuur heel wat publicaties bevat rond dit onderwerp, frappeert het dat Freud 

hier zelf niets over publiceerde. Wel noteerde hij een aantal bevindingen in zijn 

dagboek: ‘The diary of Sigmund Freud, 1929 – 1939: A Record of the Final Decade’ , dat 

na zijn dood gepubliceerd werd door Molnar (1992), en deelde hij een aantal 

bevindingen via briefwisseling met zijn collega’s. Op basis van deze publicaties kan 

afgeleid worden dat de aanwezigheid van Freuds hond Jo-Fi zowel voordelen 

opleverde voor Freud zelf, als voor de patiënt.  

Martin Freud (1958), beschreef dat zijn vader de aanwezigheid van zijn hond 

aanvankelijk op prijs stelde tijdens het werk met zijn patiënten, omwille van het feit 

dat hij zich op die manier meer ontspannen voelde. Jo-Fi zou het afronden van de 
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sessies ook eenvoudiger gemaakt hebben, gezien ze de gewoonte had om tien 

minuten voor het einde van de sessie op te staan om uitgelaten te worden.  

Freud noteerde in zijn dagboek dat hij bepaalde voordelen observeerde van de 

aanwezigheid van Jo-Fi met betrekking tot het therapeutisch proces van de patiënt. 

Fine (2010) beschrijft dat Freud deze voordelen voornamelijk observeerde in therapie 

met kinderen en adolescenten. Hij beschreef onder andere dat weerstand langs de 

kant van de patiënt in mindere mate tot uiting leek te komen (Molnar, 1992). 

Patiënten leken opener te communiceren in de aanwezigheid van Jo-Fi (Fine, 2010).  

Grinker (1979), een patiënt van Freud, beschrijft dat Freud ook op basis van het gedrag 

van Jo-Fi hypothesen formuleerde met betrekking tot de mate waarin de patiënt 

spanning ervoer bij het bespreken van bepaalde inhouden. Het gedrag van Jo-Fi leek 

Freud inspireerde om bepaalde interpretaties of opmerkingen te maken, die hij 

aftoetste bij de patiënt (Grinker, 1979).  

Uit getuigenissen van patiënten kunnen we afleiden dat ook zij zich comfortabeler 

voelden bij de aanwezigheid van Jo-Fi. Een van de meest bekende patiënten die Freud 

behandelde tijdens de laatste jaren van zijn carrière, was Hilda Doolittle. In haar boek 

‘Tribute to Freud’ (1956) beschrijft ze haar eerste consultatie bij Freud. Mevrouw 

Doolittle voelde zich erg onwennig en slaagde er niet in om een woord uit te brengen 

(Doolittle, 1956). 

“A little lion-like creature came padding toward me- a lioness, as it 

happened. She had emerged from the inner sanctum or manifested from 

under or behind the couch; anyhow, she continued her course across the 

carpet. Embarrassed, shy, overwhelmed, I bend down to greet this creature. 

But the professor says: do not touch her – she snaps – she is very difficult 

with strangers (Doolittle, 1956, pp.148).” 

Uit het verhaal van Doolittle (1956) komt duidelijk naar voor dat de aanwezigheid van 

Jo-Fi haar niet onberoerd liet. Jo-Fi leek een einde te maken aan de onwennige situatie 

en fungeerde als ijsbreker. In dit verhaal vinden we, zoals Freud observeerde, ook 

indicaties terug voor een effect op de weerstand. Het feit dat Freud haar benoemde 

als een ‘vreemde’, choqueerde haar. De woordkeuze van Freud lokte enige weerstand 
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uit bij mevrouw Doolittle. De verbondenheid die ze voelde met Jo-Fi lijkt een 

katalyserend effect te hebben op deze weerstand. Dit blijkt onder andere uit volgende 

gedachte:  

“ You call me a stranger, do you? Well, I will show you two things: One, I 

am not a stranger; Two, even if I were, two seconds ago, I am now no 

longer one. And moreover I never was a stranger to this little golden Jo-Fi 

(Doolittle, 1956, pp.150).” 

Het lijkt alsof mevrouw Doolittle een soort alliantie ervaarde met Jo-Fi, die ervoor 

zorgde dat ze niet langer uit haar lood geslagen was door de uitspraak van Freud. In 

zijn dagboek beschrijft Freud dat de interactie tussen de patiënt en Jo-Fi hem 

belangrijke informatie opleverde (Molnar, 1992).  

Op basis van de notities in zijn dagboek en zijn briefwisseling met collega’s, kan 

afgeleid worden dat Freud ook probeerde om verklaringen te vinden voor de 

voordelen die hij ervoer en observeerde. Freud suggereerde dat er mogelijk een 

verschil bestaat in de relatie tussen mens en huisdier, vergeleken met de relatie tussen 

mensen onderling. Hij situeerde het verschil op gebied van de liefde. In een brief naar 

Marie Bonaparte schuift Freud de volgende stelling naar voor: 

“Dogs love their friends and bite their enemies, quite unlike people, who 

are incapable of pure love and always have to mix love and hate in their 

object relations (Freud, 1981 p. 360).” 

Pellegrini (2009), beschrijft dat Freud de onvoorwaardelijke liefde van de hond 

beschouwde als een bruikbaar element in therapie. Freud speculeerde dat de hond de 

patiënt een gevoel van veiligheid en acceptatie zou geven, omdat hij ongeacht wat er 

verteld werd, rustig in de buurt van de patiënt bleef liggen (Molnar, 1992).  
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Hoofdstuk 1: De Interactie tussen Kind en Hond 

 

In deze masterproef ligt de focus op de interactie tussen kinderen en honden en de 

impact daarvan op het therapeutisch proces.  

Het onderzoek naar de relatie tussen kind en dier kan opgesplitst worden in twee 

grote delen, namelijk onderzoek naar het effect van de interactie tussen kinderen en 

gezelschapsdieren in een alledaagse context en daarnaast onderzoek naar het gebruik 

van dieren in therapie (Endenburg & van Lith, 2011). In lijn met volgende gedachte van 

Katcher & Wilkins (1993): ‘‘All the desirable responses to animals in therapeutic 

situations reflect the influence of interaction with companion animals within the 

general population’’ (Katcher & Wilkins, 1993, pp. 180–181), lijkt het ons een 

meerwaarde om een zicht te krijgen op de ontwikkelingen in het onderzoek omtrent 

de interactie tussen kind en dier in een dagelijkse context. Zoals verder in dit luik 

duidelijk zal worden, hebben deze ontwikkelingen geleid tot een aantal belangrijke 

inzichten die we kunnen meenemen in de studie van de literatuur omtrent de effecten 

van het inzetten van dieren voor therapeutische doeleinden. De literatuur omtrent de 

gevonden effecten, kan op zijn beurt een aanzet geven tot het in kaart brengen en 

begrijpen van werkingsmechanismen die naar voor geschoven worden.  

In dit luik zullen we in een eerste beweging de ontwikkelingen schetsen in het 

onderzoek naar de interactie tussen kind en dier. In een tweede beweging zullen we 

een korte schets voorzien van de meest frequent gerapporteerde effecten van de 

interactie tussen kind en dier. Tot slot volgt een overzicht van algemene denkkaders en 

theoretische perspectieven van waaruit gevonden effecten van de interactie tussen 

kind en dier in een dagelijkse context begrepen kunnen worden.  

 

Ontwikkelingen in het Onderzoek 

 

Zoals eerder vermeld kwam er eind jaren ’80 veel aandacht voor de vraag of de 

interactie tussen kind en dier effecten met zich zou meebrengen op de ontwikkeling 

van een kind (Melson, 2003). Naar aanleiding van deze gedachte, vormde de studie 

van de interactie tussen kind en dier en de mogelijke effecten ervan op de 
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ontwikkeling van het kind, één van de belangrijke agendapunten op een conferentie 

georganiseerd door de ‘National Institutes of Health’ (NIH) in 1987. Een panel van 

onderzoekers, verbonden aan het NIH, bestudeerde de tot dan toe gepubliceerde 

literatuur. Wetenschappelijk onderzoek bestond hoofdzakelijk uit observationele 

studies en interviews en de focus lag voornamelijk op sociaal – emotionele voordelen 

van de interactie tussen kind en dier die geobserveerd en gerapporteerd werden (NIH, 

1987). De studie van de tot dan toe gepubliceerde literatuur leverde het panel 

onderzoekers een aantal belangrijke algemene bevindingen op. Een eerste algemene 

bevinding biedt evidentie voor zekere gelijkenissen in de interactie tussen kind met 

andere mensen, vergeleken met de interactie tussen kind en dier. Het panel schoof 

naar voor dat de interactie tussen kind en andere mensen gekenmerkt wordt door een 

ontwikkelingsverloop. Naarmate een kind ouder wordt, treedt het op een andere 

manier in interactie met anderen in de omgeving. Een gelijkaardig patroon kan volgens 

het panel ook gevonden worden in de interactie tussen kind en dier (NIH, 1987). Onder 

meer de studies van Filiatre et al. (1986), Millot & Filiatre (1986) en Millot, Filiatre, 

Gagnon, Eckerlin & Montagner (1988) boden hier evidentie voor. Ook na de 

conferentie van de NIH (1987) vond deze stelling bevestiging in de literatuur. De 

resultaten van het onderzoek van Millot et al. (1988) vonden opnieuw dergelijke 

overeenkomsten. Enkele jaren later bevestigden ook de bevindingen van Kellert (1996) 

het bestaan van vergelijkbare patronen in de ontwikkeling van de interactie tussen 

kind en mens en tussen kind en dier. Kellert (1996) beschreef dat kinderen tot en met 

de leeftijd van zes jaar een egocentrische houding aannemen in interactie met een dier 

en dat ze zich weinig kunnen inleven in de gevoelens van het dier. Kinderen tussen zes 

en negen jaar oud lijken meer rekening te kunnen houden met het feit dat dieren zich 

anders kunnen voelen dan zijzelf en dat dieren pijn kunnen ervaren. Tussen de leeftijd 

van negen en twaalf jaar vond Kellert (1996) een grote toename in de kennis en het 

begrip van kinderen ten aanzien van dieren. Tot slot vond Kellert (1996) dat jongeren 

tussen 13 en 17 jaar oud een sterke toename vertoonden in de mate waarin ze 

ecologische en morele waarden in rekening brachten. De bevinding dat er een zeker 

patroon kan geïdentificeerd worden in de interactie tussen kind en hond naarmate het 
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kind ouder wordt, roept de bedenking op of er een relatie bestaat tussen de leeftijd 

van het kind en de effecten die geobserveerd worden. Mogelijks profiteert een 

bepaalde leeftijdsgroep meer van de interactie met een dier/hond, of treden er andere 

effecten op de voorgrond afhankelijk van de leeftijd van het kind.  

Een tweede bevinding van het panel onderzoekers, verbonden aan de NIH, biedt een 

zicht op belangrijke verschillen in de interactie tussen kind en mens vergeleken met de 

interactie tussen kind en dier. Deze bevinding heeft betrekking op de attitude van 

kinderen ten aanzien van dieren. Op basis van interviews kon het panel afleiden dat 

kinderen sociale attributies maakten, zoals onder andere liefde, affectie, gezelschap, 

zorg, met betrekking tot hun huisdieren of vertrouwde dieren in hun omgeving (NIH, 

1987). Een vergelijking van deze sociale attributies met sociale attributies tegenover 

andere dieren (vb. huisdieren van anderen) en tegenover belangrijke personen in de 

omgeving (vb. broers en zussen, ouders, grootouders), leidde tot de vaststelling dat de 

relatie tussen kinderen en vertrouwde dieren een uniek karakter kent, vergeleken met 

de andere sociale relaties die kinderen opbouwen. Het panel van onderzoekers 

concludeerde dat deze relatie met vertrouwde dieren complementair is aan de sociale 

relaties die kinderen opbouwen met andere mensen en dat ze hier geen substituut 

voor vormt (NIH, 1987). Deze conclusie is duidelijk in tegenspraak met de heersende 

gedachte in de 20e eeuw dat dieren ondergeschikt zouden zijn aan mensen en dat een 

sterke band met een dier enkel een vervangmiddel kan betekenen voor een band met 

een mens.  

Een derde bevinding die naar voor geschoven werd was de gedachte dat de band 

tussen kind en dier mogelijk meer verklarende waarde heeft dan louter de interactie 

tussen kind en dier. Het onderzoek van Poresky, Hendrix, Mosier & Samuelson (1987) 

toonde hier ook evidentie voor.  

Naar aanleiding van de studie van de literatuur, concludeerde men dat er enige 

evidentie bestond voor een positief effect van de interactie tussen kind en dier op de 

ontwikkeling van het kind (Poresky & Hendrickx, 1990). Er rezen echter eveneens een 

aantal kritische bedenkingen op. Eén van de belangrijkste zaken die naar voor 

geschoven werd, was het feit dat er nog weinig inzicht was in langetermijneffecten van 
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interacties tussen kind en dier. Men uitte de bezorgdheid dat de interactie tussen kind 

en dier mogelijk ook negatieve effecten op gebied van de sociale ontwikkeling met zich 

mee zou kunnen brengen. Zo zou de interactie met dieren op jonge leeftijd 

bijvoorbeeld een positief effect kunnen hebben op het uitbouwen van relaties met 

leeftijdsgenoten, maar anderzijds zou een te sterke band met een dier het uitbouwen 

van relaties met leeftijdsgenootjes juist kunnen belemmeren (NIH, 1987). Een andere 

kritische bedenking was het feit dat de methodologie van de tot dan toe gevoerde 

studies over het algemeen tekort schoot om wetenschappelijk gefundeerde conclusies 

te trekken (NIH, 1987). Deze kritische bedenkingen vormden een aanzet voor heel wat 

empirisch onderzoek (Esposito et al. 2011). Opvallend is dat onderzoekers sinds deze 

conferentie niet alleen meer oog hebben voor de band tussen kind en dier in plaats 

van louter voor de aanwezigheid van een dier in de  (thuis)context, maar ook meer 

rekening houden met kind-, dier- en omgevingsfactoren, die een invloed kunnen 

uitoefenen op de gevonden effecten.  

Zoals eerder aangehaald, organiseerde de NIH in 2008 opnieuw een meeting omtrent 

de interactie tussen mens en dier. Voor het eerst focuste men enkel op effecten van de 

interactie tussen kind en dier (NIH, 2008). Er werd opnieuw een panel van 

onderzoekers aangesteld om de literatuur te bestuderen. Deze onderzoekers namen 

de literatuur van de laatste twintig jaar onder de loep. Men stelde vast dat de effecten 

van de interactie tussen kind en dier in een dagdagelijkse context nog te weinig 

bestudeerd waren en dat de onderzoeksmethodes bovendien vaak ontoereikend 

waren om tot wetenschappelijke conclusies te komen (NIH, 2008). Verder maakte men 

de bedenking dat onderzoek zich nog te weinig toespitste op het verklaren hoe de 

gerapporteerde effecten tot stand zouden komen (NIH, 2008). Men pleitte voor meer 

longitudinale studies, voor standaardisatie van de gebruikte meetinstrumenten en 

voor onderzoek door wetenschappers vanuit verschillende disciplines (NIH, 2008). Als 

gevolg van deze vaststellingen, ontstond er een samenwerkingsverband tussen 

wetenschappers van de ‘Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and 

Human Development’ (NICHD) en wetenschappers verbonden aan het ‘Waltham 

Centre for Pet Nutrition’, met als doel het stimuleren van onderzoek op dit gebied 
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(NIH, 2008). In 2009 sponsorden de NIH voor het eerst onderzoek naar de effecten van 

de interactie tussen kind en dier. De resultaten zijn tot op heden echter nog niet 

gepubliceerd.  

 

Effecten van de Interactie tussen Kind en Hond in een Dagelijkse Context 

 

Voordelen van de interactie tussen kind en dier die regelmatig beschreven worden, 

hebben zowel betrekking op fysiologische, motorische, sociale, emotionele als 

cognitieve en talige aspecten (Endenburg & van Lith, 2011; Melson 2003). Zoals eerder 

aangehaald, ligt de focus in het kader van de onderzoeksvraag voornamelijk op 

effecten die van toepassing zijn op het mentaal welzijn van het kind en zullen effecten 

met betrekking tot het fysiek welzijn in deze tekst buiten beschouwing gelaten 

worden.   

Aansluitend bij wat aangekaart werd op de conferenties in 2008 en 2009 is het 

belangrijk om in het achterhoofd te houden dat er een ernstig gebrek is aan 

longitudinale studies omtrent de interactie tussen kind en dier. Het is tot op heden nog 

niet mogelijk om te spreken over een verband tussen de aanwezigheid van, of de 

hechting aan een dier en effecten ervan op de ontwikkeling van het kind. De reeds 

gepubliceerde onderzoeken, tonen echter wel veelbelovende bevindingen, 

voornamelijk met betrekking tot mogelijke effecten op sociaal emotioneel gebied.  

Onderzoek daterend uit de periode van de eerste conferentie van de NIH omtrent de 

interactie tussen kind en dier in 1987, toonde onder andere reeds evidentie voor het 

feit dat huisdieren een bron van sociale steun kunnen betekenen voor kinderen 

(Bryant, 1985; Covert, Whirren, Keith & Nelson, 1985) en dat de aanwezigheid van een 

dier een invloed kan uitoefenen op de perceptie die een kind erop nahoudt van een 

onbekend persoon (Lockwood, 1983). Specifiek met betrekking tot de ontwikkeling van 

het kind vond men dat een hond onder meer zou kunnen bijdragen tot de ontwikkeling 

van sociale en communicatieve vaardigheden (Guttman, Predovic & Zemanec, 1985), 

empathie (Bryant, 1985), ontwikkeling van het zelfbeeld (Poresky et al., 1988a,b), het 

opnemen van verantwoordelijkheid via het aanleren van zorgend gedrag (Paul, 1992).  
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Naast observationele studies en studies op basis van zelfrapportage, verkozen enkele 

onderzoekers ook meer empirisch gerichte onderzoeksmethoden. Friedmann, Katcher, 

Thomas, Lynch & Messent (1983) probeerden gerapporteerde effecten te linken aan 

fysiologische veranderingen. Deze onderzoekers vonden een daling in bloeddruk bij 

een groep kinderen bij de aanwezigheid van een hond tijdens een leesopdracht. Ze 

linkten deze resultaten aan de bevindingen van Lockwood (1983) en speculeerden dat 

de aanwezigheid van een hond mogelijk een invloed zou uitoefenen op de perceptie 

die de kinderen erop nahielden van de onderzoekers en dat de aanwezigheid van de 

hond een reductie in angstgevoelens met zich meebracht (Friedman et al., 1983).  

Zoals reeds beschreven hechtten onderzoekers na afloop van de conferentie in 1987 

meer belang aan de band die het kind ervoer met het dier en met specifieke kind-, 

dier- en omgevingskenmerken die mogelijks een invloed uitoefenden op de gevonden 

resultaten. De onderzoeken van Poresky et al. (1988a,b; 1996) bieden een duidelijk 

voorbeeld van deze evolutie. Poresky et al. (1988a,b) probeerden een antwoord te 

formuleren op de vraag of er langetermijneffecten verbonden zouden kunnen zijn aan 

de interactie tussen kind en dier. Deze onderzoekers hadden specifiek oog voor de 

leeftijd waarop iemand zich voor het eerst hechtte aan het huisdier en vonden dat 

kinderen die zich vóór de leeftijd van zes jaar hechtten aan een huisdier, op volwassen 

leeftijd een hogere score met betrekking tot het zelfconcept behaalden, in vergelijking 

met volwassenen die zich voor het eerst hechtten aan een huisdier toen ze tussen de 

leeftijd van zes en twaalf jaar oud waren. Zelfconcept werd gedefinieerd als de mate 

waarin men een positief beeld had van zichzelf (Poresky et al, 1988a,b). Deze studie 

doet vermoeden dat er mogelijks een relatie bestaat tussen de leeftijd waarop het kind 

zich hecht aan een huisdier en effecten met betrekking tot de ontwikkeling van het 

zelfconcept. De resultaten sluiten echter niet uit dat er andere variabelen een invloed 

uitoefenen (vb. thuiscontext, sociaal economische status, … ). In een volgende studie 

behielden Poresky et al. (1996) de interesse in een antwoord op de vraag of er een link 

bestaat tussen de gevonden effecten en de leeftijd van het kind, toch hadden ze nu 

ook meer oog voor contextfactoren die mogelijk van invloed konden zijn. Poresky et al. 

(1996) onderzochten de invloed van een huisdier op de intellectuele, motorische en 
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sociale ontwikkeling van kinderen tussen drie en zes jaar oud (Poresky et al. 1996). De 

onderzoekers hadden, naast de leeftijd van het kind ook oog voor de mate waarin het 

kind een band ervoer met het dier en voor de thuisomgeving van het kind. De 

resultaten van dit onderzoek toonden enkel een positief effect met betrekking tot de 

sociale ontwikkeling, meer bepaald met betrekking tot de ontwikkeling van 

empathische vaardigheden. Tegen hun verwachtingen in, stelden Poresky et al. (1996) 

vast dat het effect met betrekking tot de sociale ontwikkeling enkel bestond voor de 

jongste kinderen en dat er geen toename in effect kon vastgesteld worden naarmate 

de kinderen ouder werden.  

Poresky et al. (1988a,b; 1996) doen vermoeden dat de leeftijd van het kind mogelijks 

een belangrijke rol speelt in de gevonden effecten. Gezien deze onderzoekers zich 

toespitsten op kinderen tot en met de leeftijd van zes jaar, lijkt het ons interessant om 

te bekijken welke bevindingen onderzoek toont dat zich toespitst op oudere kinderen.  

Paul & Serpell (1996) publiceerden de eerste prospectieve en longitudinale studie met 

betrekking tot mogelijke effecten van de interactie tussen dier en kind op de sociaal -

emotionele ontwikkeling. Deze onderzoekers bekeken de mogelijke effecten van het 

aanschaffen van een hond op de sociale interactie, het welzijn, de gezondheid en het 

gedrag van het kind, in gezinnen met kinderen tussen 8 en 12 jaar oud. De gezinnen 

werden dermate geselecteerd dat het enige significante verschil tussen de gezinnen 

het feit was of ze al dan niet over een hond beschikten. Toch is het belangrijk om de 

resultaten met de nodige voorzichtigheid te beschouwen gezien de gezinnen niet 

random geselecteerd konden worden. Deze onderzoekers vonden toenames in 

interactie tussen kinderen en familieleden of vrienden tijdens de eerste maand na 

aanschaf van een hond. Een belangrijke bevinding van dit onderzoek is het feit dat de 

onderzoekers enige indicatie vonden voor een belemmerend effect van de interactie 

tussen kind en hond op de ontwikkeling. Paul & Serpell (1996) vonden na 12 maand 

follow up een negatieve associatie tussen hechting aan de hond en de tijd die het kind 

spendeerde met familie en vrienden. Een andere merkwaardige bevinding, die in 

tegenspraak is met het feit dat herhaaldelijk toenames gerapporteerd worden in 

zorgend gedrag bij kinderen (Paul, 1992), is dat kinderen na het aanschaffen van een 
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hond net minder zorgend gedrag leken te stellen. Deze bevindingen tonen geen 

overtuigende effecten op sociaal gebied. Het lijkt ons echter wel belangrijk om te 

vermelden dat men niet in rekening bracht of de participanten eventueel nog andere 

dieren hadden, of de kinderen een band hadden met dieren in de omgeving en op 

welke leeftijd het kind zich voor het eerst hechtte aan een dier. Gezien voorgaand 

besproken onderzoek suggereerde dat deze factoren van invloed kunnen zijn op de 

gevonden effecten, is het interessant om ook deze aspecten in rekening te brengen. 

Hoewel effecten op sociaal gebied niet overtuigend naar voor kwamen uit deze studie, 

vond men wel duidelijkere effecten op emotioneel gebied. Op emotioneel gebied vond 

men na zes maand follow up een positieve associatie tussen de hechting van de 

kinderen aan de hond en vertrouwen. Ook hield de bevinding stand dat kinderen die in 

het bezit zijn van een hond minder wenen bij twaalf maand follow up. In lijn met wat 

Poresky et al. (1987) eerder suggereerden, kwam ook uit deze studie naar voor dat de 

effecten van de hond afhankelijk waren van de mate waarin het kind gehecht was aan 

het dier. Deze onderzoekers kwamen tot het besluit dat hechting aan het huisdier een 

belangrijke voorspeller is voor de mate waarin positieve effecten kunnen geobserveerd 

worden (Paul & Serpell, 1996).  

De studie van Vidovic et al. (1999) vond evidentie voor het feit dat de interactie met 

een dier voor bepaalde factoren toch een effect kon hebben op de sociale 

ontwikkeling van lagereschoolkinderen en vonden dan weer minder evidentie voor 

effecten op emotioneel gebied. Vidovic et al. (1999) maten de sociaal-emotionele 

ontwikkeling aan de hand van volgende variabelen: de hechting van het kind aan het 

huisdier, de pro-sociale oriëntatie, empathie, eenzaamheid, sociale angst en het 

gepercipieerde gezinsklimaat. Zij vonden een hoofdeffect voor hechting aan het 

huisdier, empathie en pro-sociale oriëntatie, maar niet voor eenzaamheid en sociale 

angst. In lijn met Poresky et al. (1987, 1996) en Paul & Serpell (1996), stelden ook deze 

onderzoekers vast dat de hechting aan het huisdier een belangrijke rol speelde. De 

resultaten toonden dat kinderen die hoger dan gemiddeld scoorden voor hechting aan 

hun huisdier, significant hoger scoorden voor empathie en pro-sociale oriëntatie dan 

kinderen die geen huisdieren hadden of lager dan gemiddeld scoorden met betrekking 



23 
 

tot de hechting aan hun huisdier. Men kwam echter ook tot de bevinding dat kinderen 

die hogere scores behaalden voor de hechting aan hun huisdier, een betere perceptie 

rapporteerden van hun gezinsklimaat (Vidovic et al. 1999). Een positieve bemerking bij 

deze studie is het feit dat de onderzoekers zich ervan bewust zijn dat aan de hand van 

zelfrapportage de perceptie van gezinsklimaat gemeten wordt, eerder dan het 

eigenlijke gezinsklimaat. Deze laatste bevinding roept echter een prangende vraag op: 

wat betekent dit verschil in perceptie van het gezinsklimaat precies? Kunnen we 

stellen dat kinderen die een gunstige perceptie hebben omtrent hun gezinsklimaat zich 

gemakkelijker hechten aan een huisdier? Of hebben kinderen die een sterke band 

ervaren met hun huisdier een gunstigere perceptie van hun gezinsklimaat?  

De studie van Vidovic et al. (1999) hield ook specifiek rekening met kenmerken van het 

dier de mogelijks van invloed kunnen zijn op de gevonden resultaten. Kinderen die een 

hond als huisdier hadden, scoorden hoger voor empathie en pro-sociale oriëntatie, 

deze kinderen scoorden ook samen met de kinderen die een kat als huisdier hadden 

hoger op een schaal voor hechting. Deze bevindingen zouden erop kunnen wijzen dat 

kenmerken van het dier ook een belangrijke rol kunnen spelen. Anderzijds is er 

mogelijk een verschil vast te stellen in gezinnen of kinderen die opteren voor een kat 

of hond als huisdier in vergelijking met kinderen en gezinnen waarbij de keuze uitgaat 

naar een andere diersoort. Een belangrijk punt van kritiek op deze studie is het feit dat 

de onderzoekers niet nagingen op welke leeftijd de kinderen zich voor het eerst 

hechtten aan een huisdier. De onderzoeken van Poresky et al (1988a,b; 1996) toonden 

eerder aan dat dit mogelijk een belangrijke factor is.  

Hoewel studies voornamelijk positieve resultaten tonen van de interactie tussen dier 

en kind op sociaal emotioneel gebied, toont de literatuur toch enige inconsistenties 

(Endenburg & van Lith, 2011). Voornamelijk de studie van de mate waarin een 

(huis)dier een invloed kan hebben op de ontwikkeling van empathie werd veelvuldig 

onderzocht, maar toont eveneens ook een aantal conflicterende resultaten. Zoals 

eerder aangegeven vond Bryant (1985) dat kinderen die opgroeiden met een huisdier 

hoger scoorden op een schaal voor empathie in vergelijking met kinderen die niet over 

een huisdier beschikten. Deze resultaten werden in recenter onderzoek van Daly & 
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Morton (2003, 2006) niet bevestigd. Daly & Morton (2003) gingen bij een groep 

lagereschoolkinderen na in welke mate er verschillen konden gevonden worden in 

empathie in een groep kinderen met huisdieren, vergeleken met een groep kinderen 

zonder huisdieren. Net als Vidovic et al. (1999) hadden ook deze onderzoekers zowel 

aandacht voor kind-, dier- als omgevingskenmerken. De onderzoekers kwamen tot de 

bevinding dat er geen verschil kon vastgesteld worden tussen beide groepen. Meer 

nog vonden ze in tegenspraak met voorgaand onderzoek dat er geen correlatie was 

tussen de band die het kind ervaart met het dier en de mate van empathie (Daly & 

Morton, 2003). Daly & Morton (2003) konden ook de bevinding van Vidovic et al. 

(1999), dat de voorkeur voor een bepaalde diersoort zou samenhangen met de mate 

van empathie, niet bevestigen. In 2006 voerden deze onderzoekers opnieuw een 

studie uit, waarin gelijkaardige effecten gevonden werden. Dit onderzoek liet de 

onderzoekers echter toe om meer nuance te leggen in de gevonden resultaten.  De 

onderzoekers bekwamen vier belangrijke bevindingen. Een eerste belangrijke 

bevinding is dat kinderen die zowel een voorkeur hadden voor honden als voor katten, 

hoger scoorden voor empathie in vergelijking met de groep die slechts één diersoort 

verkoos. Ten tweede vond men dat kinderen die zowel opgroeiden met een kat als een 

hond als huisdier, meer empathische vaardigheden vertoonden, vergeleken met 

kinderen die slechts één van beide huisdieren hadden. Ten derde concludeerde men 

dat de mate waarin kinderen gehecht waren aan hun huisdier samenhing met de mate 

van empathie. Ten vierde stelde men vast dat kinderen die er gunstigere attitudes op 

nahielden ten aanzien van hun huisdier, ook hoger scoorden voor empathie. Een 

laatste belangrijke bevinding van deze studie is dat er geen verschil gevonden werd in 

de mate van empathie tussen kinderen die in het bezit waren van een huisdier en 

kinderen die geen huisdier hadden, maar dat kinderen die over een hond beschikten 

grotere toenames toonden in empathieontwikkeling in vergelijking met kinderen die 

een kat als huisdier hadden. In lijn met de bevindingen van Vidovic et al. (1999) vond 

ook deze studie bevestiging voor het feit dat kinderen die meer gehecht zijn aan hun 

huisdier, een positievere rapportage geven met betrekking tot hun gezinsklimaat. Deze 

studie toont net als voorgaande studies, maar in tegenspraak met hun eerder 
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gevoerde studie aan dat de hechting aan het huisdier geassocieerd is met de mate van 

empathie bij het kind. Beide studies van Daly & Morton (2003, 2006) vinden echter 

geen verschil in empathie tussen kinderen die huisdieren houden en kinderen die geen 

huisdieren houden. Dit is een zeer belangrijke bevinding. Op basis van de bevindingen 

uit deze studies zouden we kunnen afleiden dat kinderen die meer empathie vertonen, 

mogelijk meer geneigd zijn om een band op te bouwen met een huisdier. Beetz, 

Uvnäs-Moberg, Julius & Kotrschal (2012b) formuleerden een belangrijke bedenking ten 

aanzien van het onderzoek omtrent de empathieontwikkeling. Deze onderzoekers 

beschrijven dat het design van de tot nu toe gevoerde studies omtrent 

empathieontwikkeling niet toelaat om te besluiten dat de gevonden effecten een 

direct resultaat zijn van de interactie met het dier. 

Om meer duidelijkheid te krijgen omtrent de mogelijke voordelen van de interactie 

tussen kind en dier die hierboven besproken werden en over het feit of kinderen die 

over meer empathie beschikken inderdaad meer voordelen ondervinden, lijkt het ons 

zinvol om ook de interactie tussen kind en dier te beschouwen bij atypisch 

ontwikkelende kinderen. Onderzoekers interesseerden zich in de interactie tussen 

honden en kinderen met een diagnose van autismespectrumstoornissen. Deze groep 

kinderen wordt onder andere gekenmerkt door beperkingen op gebied van sociale 

ontwikkeling en communicatie in vergelijking met typisch ontwikkelende kinderen 

(Mundy, 1995). Grandgeorge et al. (2012a) onderzochten of er een associatie bestaat 

tussen de aanwezigheid van een huisdier in gezinnen met een kind met de diagnose 

van een autismespectrumstoornis en veranderingen met betrekking tot pro-sociaal 

gedrag van het kind. Deze onderzoekers maakten een vergelijking tussen kinderen 

waarbij het huisdier aangeschaft werd na de leeftijd van vijf jaar en kinderen die van 

bij de geboorte opgroeiden met een huisdier. De onderzoekers vonden op twee 

aspecten van pro-sociaal gedrag een verbetering bij de groep kinderen waarbij een 

huisdier werd aangeschaft na de leeftijd van vijf jaar. Deze kinderen waren meer 

geneigd om anderen te troosten en om zaken te delen, in vergelijking met de groep 

kinderen die geen huisdier had, of die sinds de geboorte opgroeide met een huisdier 

(Grandgeorge et al., 2012a). In de conditie waarin er een huisdier aangeschaft werd na 
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de leeftijd van vijf jaar, rapporteerde men ook meer interactie tussen kind en dier 

(Grandgeorge et al., 2012a). De resultaten van dit onderzoek suggereren ook effecten 

op aspecten van de sociale ontwikkeling bij atypisch ontwikkelende kinderen, maar 

tonen ook evidentie voor het feit dat de gevonden effecten afhankelijk zijn van 

specifieke kind- en omgevingskenmerken.   

De effecten op sociaal emotioneel gebied zijn tot op heden het meest uitvoerig 

beschreven en lijken bijgevolg het meest overtuigend naar voor te komen. Poresky et 

al. (1987) suggereerden reeds dat er naast sociaal-emotionele effecten mogelijk ook 

effecten zouden bestaan op gebied van de cognitieve en de talige ontwikkeling. Als 

mogelijke verklaring schoven ze naar voor dat een dier, meer bepaald een hond, zowel 

de functie van geduldige ontvanger van wat het kind vertelt zou kunnen vervullen, als 

een aantrekkelijke stimulans zou kunnen betekenen om te spreken (Poresky et al. 

1987). Ook recenter suggereerden onderzoekers positieve relaties op cognitief gebied, 

toch blijven de resultaten hieromtrent nog zeer verdeeld (Endenburg & van Lith, 2011).  

Beetz et al. (2012b) citeren het onderzoek van Gee et al. (2010a,b) en beschrijven dat 

dit onderzoek evidentie biedt voor indirecte effecten van de interactie tussen kind en 

dier op het leren van het kind. Gee et al. (2010a,b) bestudeerden de prestaties van 

kinderen op diverse taken en vergeleken hun prestaties in een conditie waarin een 

hond aanwezig was met een conditie waarin geen hond aanwezig was. De kinderen 

presteerden systematisch beter in de conditie waarin er een hond aanwezig was. Beter 

presteren werd beschreven als het maken van minder fouten, de snelheid waarmee de 

taak tot een goed einde gebracht werd, of het minder nood hebben aan bijkomende 

instructies. Gee et al. (2010a,b) zagen twee mogelijke verklaringen. Als eerste 

verklaring schoven ze naar voor dat de aanwezigheid van een hond een kalmerend 

effect zou kunnen hebben, wat een positieve invloed uitoefent op de uitvoering van de 

taak. Als tweede mogelijke verklaring schoven ze naar voor dat de hond mogelijks een 

bron van motivatie vormt voor het kind. Beetz et al. (2012b) merken op dat hieruit niet 

besloten kan worden dat de aanwezigheid van een hond een rechtstreeks effect kan 

uitoefenen op het leren van het kind. Deze onderzoekers suggereren dat de 

aanwezigheid van een hond mogelijks wel een invloed kan uitoefenen op het 
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optimaliseren van condities waarbinnen leren kan plaatsvinden (vb. op de mate waarin 

het kind de aandacht kan richten, zich op zijn gemak voelt, gemotiveerd is).   

 

De tot op heden gepubliceerde literatuur roept een alertheid op voor de aanwezigheid 

van kind- dier- en omgevingsfactoren in de interactie tussen kind en dier, zoals onder 

andere hechting aan een dier, leeftijd waarop men voor het eerst een band opbouwde 

met een (huis)dier, voorkeur voor een bepaalde diersoort, verschillen tussen 

diersoorten, perceptie van de omgeving (gezinsklimaat, onbekende personen, …), die 

een invloed kunnen uitoefenen op de bevindingen. Mogelijk draagt het te weinig in 

rekening brengen van dergelijke factoren bij aan inconsistenties in 

onderzoeksresultaten. Verder lijkt de evidentie zich voornamelijk te situeren ten 

aanzien van specifieke aspecten van de sociale en emotionele ontwikkeling, die 

mogelijks kunnen variëren afhankelijk van boven beschreven kind-, dier- en 

omgevingsfactoren. Grandgeorge et al. (2012a) wijzen erop dat effecten van de 

interactie tussen kind en dier zowel op een directe wijze als op een indirecte wijze tot 

stand zouden kunnen komen. De interactie tussen kind en hond zou er volgens deze 

onderzoekers rechtstreeks toe kunnen bijdragen dat het kind leert om zich meer 

sociaal aangepast te gedragen, gezien onderzoek reeds aantoonde dat kind en hond 

elkaars gedrag beïnvloeden tijdens interactie (Filiatre et al., 1986; Filiatre & Millot, 

1986; Millot et al., 1988). Grandgeorge et al. (2012a) stellen dat de omgeving ook in 

belangrijke mate kan inspelen op de band tussen kind en hond en op die manier het 

kind zaken bij te brengen omtrent sociale interacties (vb. niet slaan, niet zo luid 

roepen, … ). Onderzoekers schoven reeds de hypothese naar voor dat het gedrag van 

een dier eenvoudiger te ontcijferen is dan het gedrag van mensen (Martin & Franum, 

2002). Mogelijk kan dit een rol spelen in het socialisatieproces van kinderen. Ten 

gunste van de hypothese dat de interactie tussen kind en hond beïnvloed wordt door 

de omgeving, blijkt dat ouders herhaaldelijk rapporteren dat ze huisdieren aanwenden 

als middel om kinderen kennis bij te brengen met betrekking tot levensgebeurtenissen 

(Cirulli et al., 2011). Zoals Beck & Katcher (2003) ongeveer tien jaar geleden opmerkten 

en zoals geconcludeerd werd op de conferentie, georganiseerd door de NIH in 2008, is 

er nog te weinig onderzocht welke factoren de gevonden effecten mediëren. Een 
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gegeven dat wel consistent naar voor komt op basis van vroeger en huidig onderzoek 

is dat de band die het kind ervaart met het dier meer verklarende waarde zou hebben 

in vergelijking met louter de aanwezigheid van een dier in de leefwereld van het kind 

(Daly & Morton, 2006; Paul & Serpell, 1996; Poresky et al., 1987). Dit kan een 

belangrijke bevinding zijn met het oog op het inzetten van honden tijdens 

therapeutische interventies.  

 

Theoretische Verklaringen voor Effecten  van de Interactie tussen Kind en Hond 

 

Het voorgaande laat zien dat de geobserveerde positieve effecten van de interactie 

tussen kind en hond voor een aantal aspecten bevestiging vinden in wetenschappelijk 

onderzoek, voornamelijk met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling. Om 

de interactie tussen kind en hond op een efficiënte en betrouwbare manier te kunnen 

inbouwen in een therapeutische context, is er nood aan een theoretisch model op 

basis waarvan verklaringen en voorspellingen geformuleerd kunnen worden met 

betrekking tot de interactie tussen kind en dier (Beck & Katcher, 2003). Tot op heden is 

er nog geen afdoend theoretisch model geformuleerd en buigen onderzoekers zich 

nog steeds over de ontwikkeling van een dergelijk model (Endenburg & van Lith, 2011). 

Beck & Katcher (2003) zien een gebrek aan goed gefundeerd onderzoek naar de 

mediatoren van de gevonden effecten als een belangrijke oorzaak voor het ontbreken 

van een dergelijk model. Ze beschrijven verder dat pas als men hier meer zicht op 

krijgt, de interactie tussen kinderen en dieren op een meer betrouwbare en efficiënte 

manier ingebouwd kan worden in therapeutische interventies (Beck & Katcher, 2003). 

Bestaande theoretische modellen worden tot op vandaag aangewend in een poging 

om de gerapporteerde effecten te verklaren. De literatuur omtrent de interactie 

tussen kind en dier toont echter een aantal overkoepelende modellen die toelaten om 

de naar voor geschoven theoretische perspectieven vanuit een metaperspectief te 

bekijken. Deze modellen zullen verder in deze masterproef ook toelaten om de 

werkingsmechanismen die naar voor geschoven worden voor de gerapporteerde 

effecten van de interactie tussen kind en dier, kritisch te bespreken. 
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Kidd & Kidd (1987) deelden frequent aangegrepen perspectieven in drie modellen in, 

nl.: animal/animal modellen; human/human modellen en human/object modellen 

(Kidd & Kidd, 1987). Ze beschreven dat perspectieven die vanuit elk van deze modellen 

naar voor geschoven worden heel wat beperkingen tonen en er bijgevolg niet in slagen 

om een alomvattende verklaring te bieden, noch om voorspellingen te maken, maar 

dat ze desalniettemin verklaringen bieden voor bepaalde aspecten van de interactie 

tussen mens en dier (Kidd & Kidd, 1987). Hieronder worden deze drie modellen die 

Kidd & Kidd (1987) naar voor schoven, kort besproken. Vervolgens worden ook twee 

overkoepelende theoretische visies besproken die naar voor geschoven werden door 

Beck & Katcher (2003), namelijk de ‘biophilia’ hypothese en de ‘social support theory’. 

Hoewel ook deze perspectieven binnen de modellen die Kidd & Kidd (1987) zouden 

kunnen gesitueerd worden, lijkt het zinvol om deze afzonderlijk te beschrijven in dit 

deel.  

Beck & Katcher (2003) beschrijven dat deze visies het mogelijk maken om toetsbare 

hypothesen te formuleren en dat verklaringen die naar voor geschoven worden in de 

literatuur omtrent de effecten van de interactie tussen kind en hond, in het licht van 

deze beide visies bekeken kunnen worden. Vertrekkende vanuit de biophilia 

hypothese, wordt recent een biocentrische benadering naar voor geschoven die poogt 

om voorbij het dominante antropocentrische perspectief omtrent de ontwikkeling van 

kinderen te denken (Melson, 2003). Ook deze biocentrische benadering wordt beknopt 

toegelicht in dit luik.  

Verklaringen op basis van een animal/animal model. 

 

Een animal/animal model bekijkt voornamelijk kenmerken en gedragingen van het dier 

die bijdragen tot het in stand houden van de soort. Vanuit deze eerder biologische 

benadering, schuiven onderzoekers onder andere de hypothese naar voor dat sociaal 

gedrag van dieren de overlevingskansen bevordert, omdat dit zorgend gedrag uitlokt 

bij de mens (Kidd & Kidd, 1987). De stelling dat de interactie tussen kind en dier het 

kind stimuleert om zorgend gedrag te stellen en op die manier een invloed zou hebben 

op de ontwikkeling van het kind, zou kunnen verklaard worden op basis van dit model. 
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Toch toont onderzoek niet altijd evidentie voor deze stelling. Zoals reeds beschreven 

toonde het onderzoek van Paul & Serpell (1996) net het omgekeerde aan. Het 

animal/animal model schiet tekort om dergelijke onderzoeksresultaten te verklaren.  

Kidd & Kidd (1987) beschrijven dat animal/animal modellen slechts een beperkte 

verklarende waarde hebben, gezien ze enkel focussen op kenmerken binnen een soort 

en geen aandacht hebben voor kenmerken en gedragingen tussen soorten. Zoals Kidd 

& Kidd (1987) opmerkten heeft dit model ook weinig verklaringswaarde voor de band 

die mens en dier met elkaar opbouwen. Zoals besproken in het luik omtrent de 

effecten van de interactie tussen kind en dier, komt het ervaren van een band met een 

dier consistent naar voor als een belangrijke factor.  

Verklaringen op basis van een human/human model. 

 

Naast deze eerder biologische invalshoek staat het human/human model, dat meer 

aandacht heeft voor kenmerken en gedragingen tussen soorten (Kidd & Kidd, 1987). 

Vanuit deze invalshoek probeert men effecten van de interactie tussen mensen te 

generaliseren naar effecten van de interactie tussen mens en dier. De psychologische 

theorievorming kan hoofdzakelijk binnen dergelijk model gesitueerd worden, gezien 

hier de interacties tussen mensen centraal staan (Kidd & Kidd, 1987). Aangezien een 

antropocentrische benadering de literatuur omtrent de ontwikkeling van kinderen 

geruime tijd domineerde en er ook vandaag nog een belangrijke positie in bekleedt 

(Melson, 2003), is het niet verwonderlijk dat frequent beroep gedaan wordt op 

theoretische perspectieven die kaderen binnen een human/human model. Zoals Kidd 

& Kidd (1987) opmerkten, leidt een human/human model echter snel tot de conclusie 

dat de interactie tussen mens en dier een substituut vormt voor de interactie tussen 

mensen. Zoals reeds besproken spraken de NIH (1987), na hun studie van de literatuur 

omtrent de interactie tussen kind en dier, deze stelling uitdrukkelijk tegen. Zoals Kidd 

& Kidd (1987) opmerkten, zijn het mogelijk net de verschillen tussen mens en dier, die 

bijdragen tot de gevonden effecten. Delta Society (2007) beschrijft dat het inzetten 

van dieren in een therapeutische context kan leiden tot het bereiken van 

doelstellingen die niet bereikt kunnen worden op basis van de interactie tussen 
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mensen. Desalniettemin laten theoretische perspectieven die kaderen binnen een 

human/human model ons toe om een aantal aspecten beter te begrijpen. Het is echter 

belangrijk om in het achterhoofd te houden dat deze modellen geen verklaring kunnen 

bieden voor het totale plaatje (Kidd & Kidd, 1987). Een belangrijke meerwaarde van 

deze modellen is onder andere dat ze ons in staat stellen om verklaringen te genereren 

omtrent de band tussen mens en dier (Kidd & Kidd, 1987). Het laatste decennium 

buigen onderzoekers zich over de vraag in welke mate er verschillen of gelijkenissen 

kunnen geïdentificeerd worden binnen de relatie tussen mensen, vergeleken met de 

relatie tussen mens en dier. Terwijl onderzoekers die zich interesseerden voor 

fysiologische veranderingen gerelateerd aan de interactie tussen mens en dier, zich 

voorheen beperkten tot het meten van fysiologische veranderingen bij de mens, 

bekijken onderzoekers nu zowel fysiologische veranderingen bij mens als bij het dier. 

Odendaal & Meintjes (2003) maten veranderingen in hormonenconcentraties bij mens 

en hond tijdens interactie met elkaar. Ze interesseerden zich specifiek in 

hormonenconcentraties aangesproken worden tijdens positief contact, zoals 

(oxytocine, cortisol, prolactine, endorfine, dopamine, …) (odendaal & Meintjes, 2003). 

Odendaal & Meintjes (2003) maten gelijkaardige veranderingen met betrekking tot de 

hormonenconcentraties, zowel bij de mens als bij de hond en besloten daaruit dat 

mens en hond mogelijks vergelijkbare psychologische voordelen zouden ervaren 

tijdens de interactie.   

Verklaringen op basis van een human/object model. 

 

Het derde model dat Kidd & Kidd (1987) beschrijven is het human/object model. 

Vanuit deze visie wordt een dier vergeleken met vb. een knuffeldier waar het kind zich 

gedurende de eerste levensjaren aan hechtte en zou het mentale voorstellingen 

oproepen die de patiënt helpen om zijn gedrag te reguleren (Kidd & Kidd, 1987). De 

stelling dat een dier een gevoel van veiligheid geeft, zou kunnen verklaard worden 

vanuit een dergelijk model (Kidd & Kidd, 1987). Andere gevonden effecten lijken 

moeilijker te verklaren op basis van dit model. Interessant echter is het feit dat dit 
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model niet vertrekt van de assumptie dat mens en dier gelijkaardige motieven hebben 

om met elkaar in interactie te treden (Kidd & Kidd, 1987).  

Verklaringen op basis van de ‘biophilia hypothese’ en de ‘social support 

theory’. 

 

De ‘biophilia hypothese’ werd ontwikkeld door Wilson (1984). Volgens deze hypothese 

zouden mensen een predispositie hebben, als gevolg waarvan men geneigd is om de 

aandacht te richten naar andere levende organismen (Wilson, 1984). Vanuit een 

evolutionair perspectief stelt Wilson (1984) dat deze aandacht voor andere levende 

organismen bijdroeg tot het vergroten van de overlevingskansen van onze soort. 

Wilson (1984) beschrijft dat deze neiging niet louter instinctief te begrijpen valt, maar 

dat deze ook teruggaat op complexe leerprincipes waarlangs emotionele reacties 

uitgelokt worden. Deze reacties kunnen zowel positief als negatief zijn. Gezien het 

inzetten van een dier tijdens therapie geen bedreigende conditie zou mogen zijn, zou 

deze situatie voornamelijk positieve reacties uitlokken zoals rust en aantrekking 

(Berget & Ihlebaek).  

Om deze hypothese te kunnen toepassen op ‘animal assisted therapy’ wijzen Beck en 

Katcher (2003) echter op drie limieten. Een eerste limiet is het feit dat dieren vanuit 

een evolutionair perspectief nuttig zijn, omdat ze ons voedsel bieden. Dit idee biedt 

niet onmiddellijk duidelijkheid over het feit waarom mensen er tegenwoordig alles aan 

doen om het welzijn van dieren zo groot mogelijk te maken. Een tweede beperking die 

zich aandient, is het feit dat de hypothese niet in zijn algemene vorm kan getest 

worden. Deze hypothese handelt over de relatie tussen mensen en alle andere levende 

organismen, het is echter onmogelijk om hier enkel het effect van de interactie tussen 

mens en dier uit te zuiveren. Ten derde zullen er culturele verschillen optreden die 

enkel onder controle gehouden kunnen worden door intensieve testing in 

verschillende sociale groepen (Beck & Katcher, 2003). Ondanks deze beperkingen 

wijzen Beck & Katcher (2003) op het belang van het meenemen van de ‘biophilia 

hypothese’ in het formuleren van hypothesen en onderzoeksvragen. Deze 
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onderzoekers geven aan dat in het verleden te weinig belang gehecht werd aan deze 

invalshoek, wat geresulteerd heeft in heel wat onbeantwoorde vragen in de literatuur.  

De tweede visie die Beck en Katcher als mogelijk vertrekpunt zien is de ‘social support 

theory’. In de literatuur is heel wat evidentie terug te vinden voor het feit dat het 

gezelschap van mensen, de sociale steun die we aan elkaar verlenen, een positieve 

invloed kan hebben op de gezondheid (Taylor, 2007). Chu, Donald & Hafner (2010) 

beschrijven in hun meta–analyse over de relatie tussen sociale steun en welzijn bij 

kinderen en adolescenten dat de aanwezigheid van sociale steun een belangrijke 

factor is voor het welzijn van kinderen en adolescenten en voor het voorkomen van 

psychopathologie. Zoals eerder beschreven in deze masterproef toont onderzoek aan 

dat kinderen, naast de steun die ze genieten van volwassenen, ook profiteren van de 

emotionele steun die hun huisdier hen kan bieden (Melson, 2003).  

Beck & Katcher (2003) beschouwen de ‘biophilia hypothese’ en de ‘social support 

theory’ als elkaars complement en beschrijven dat ze, afhankelijk van de 

onderzoeksvraag, beiden of afzonderlijk kunnen gezien worden als vertrekpunt voor 

onderzoek naar de relatie tussen mens en dier. Specifiek toegepast op kinderen stellen 

Beck en Katcher (2003) dat de ‘biophilia hypothese’ slechts één van de mogelijke 

verklaringen vormt voor de interactie tussen kind en dier. Meer in lijn met de ‘social 

support theory’ schuiven ze ook een aantal andere verklaringen naar voor die naast 

een verklaring vanuit de ‘biophilia hypothese’ kunnen bestaan. Beck & Katcher (2003) 

beschrijven dat effecten ook toegeschreven kunnen worden aan sociale steun die het 

kind ervaart van de interactie met een dier, vanuit een toename aan sociale steun 

vanuit de omgeving die in de hand gewerkt wordt door de aanwezigheid van het dier, 

of vanuit vaardigheden die het kind leert door het zorgen voor een dier.  

Gezien deze onderzoekers beide modellen als elkaars complement beschouwen, 

stellen ze de hypothese dat het hier niet gaat om een of-of verhaal, maar eerder om 

een en-en verhaal. Gevonden effecten zouden volgens Beck & Katcher (2003) ook 

verklaard kunnen worden door een combinatie van biologische en sociale invloeden. 

De idee dat effecten kunnen verklaard worden op basis van verschillende theoretische 

modellen en dat deze modellen elkaar niet per definitie hoeven uit te sluiten, betekent 
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mogelijks een belangrijke stap voorwaarts naar de ontwikkeling van een algemeen 

omvattend kader.  

Verklaringen op basis van een biocentrische benadering 

 

Als reactie op de overheersend antropocentrische (human/human) benadering van de 

ontwikkeling van kinderen, pleiten een aantal onderzoekers het laatste decennium 

voor een biocentrische benadering (Sams, Fortney & Willenbring, 2006). Melson 

(2003) beschrijft dat de ontwikkeling van kinderen te veel bestudeerd werd vanuit een 

antropocentrisch perspectief, waardoor de mogelijke impact van interacties tussen 

kind en dier sterk verwaarloosd werd in de literatuur. Vanuit een biocentrische 

benadering wordt de ontwikkeling van het kind bestudeerd in relatie tot alle 

belangrijke relaties die het kind aangaat (Melson, 2003).  Deze benadering vertrekt 

vanuit de ‘biophilia hypothese’ en stelt dat kinderen zowel interesse vertonen in 

menselijke aspecten in de omgeving als in andere niet – menselijke aspecten in de 

omgeving (Kellert, 2003). Melson (2003) beschrijft dat een biocentrische benadering 

zowel rekening houdt met ervaringen van het kind uit interacties met mensen als met 

dieren. Een belangrijke opmerking hierbij is dat bepaalde theoretische inzichten vanuit 

human/human perspectief ook van toepassing kunnen zijn op de interactie tussen 

mens en dier (Bokkers, 2006). Ook deze inzichten kunnen geplaatst worden binnen een 

biocentrisch perspectief. Deze modellen hoeven bijgevolg niet geweerd te worden uit 

een human/animal model. Een biocentrische benadering lijkt dus naast de 

mogelijkheid om kennis omtrent de interactie tussen mensen te generaliseren naar de 

interactie tussen mens en dier, ook ruimte te bieden voor specifieke kenmerken van 

de interactie tussen mens en dier die niet worden teruggevonden in de interactie 

tussen mensen. 

Onderstaande redenering van Melson (2003) toont duidelijk dat bestaande 

theorievorming een plaats kan krijgen binnen een biocentrische benadering van de 

interactie tussen kind en dier en dat bovendien combinaties van verschillende 

theorieën kunnen bijdragen tot het verklaren van de gevonden effecten:  
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Aansluitend bij de theorieën van Piaget (1969) en Vygotsky (1987), stelt Melson (2003) 

dat gezelschapsdieren een belangrijke motiverende invloed kunnen hebben op het 

leren van een kind. Een eerste argument dat Melson (2003) naar voor schuift is het 

volgende: Gezelschapsdieren zouden het leren enerzijds kunnen bevorderen, gezien 

kinderen meer leren in situaties waarin ze emotioneel betrokken zijn. Een tweede 

argument dat Melson (2003) naar voorschuift is het feit dat leren optimaal tot stand 

komt in betekenisvolle relaties. Beide argumenten kunnen bekeken worden in het licht 

van de ‘biophilia hypothese’: kinderen hebben de natuurlijke tendens om de aandacht 

te richten naar andere levende wezens en bouwen vanuit deze interesse 

betekenisvolle relaties met deze levende wezens op.  

 

 

Hoofdstuk 2: De Interactie tussen Kind en Hond in een Therapeutische Context 

 

In dit hoofdstuk zullen we de inzichten die vorig hoofdstuk omtrent de interactie 

tussen kind en dier ons opleverde aanwenden in een poging om een antwoord te 

formuleren op de vraag hoe het inbouwen van een dergelijke interactie in een 

therapeutische context precies zijn werkzaamheid zou verwerven. We starten met een 

beknopt overzicht van het toepassingsgebied, waarin we enerzijds oog hebben voor de 

doelstellingen die therapeuten trachten te bereiken via het inzetten van een hond 

tijdens het therapeutisch proces en anderzijds voor de assumpties van waaruit AAT 

vertrekt. Vervolgens stellen we ons in het kader van de onderzoeksvraag specifiek de 

vraag waarom het inzetten van een hond een meerwaarde zou kunnen betekenen en 

beschrijven we theoretische visies die hierop een antwoord proberen te bieden. Een 

overzicht van de gevonden effecten van het inzetten van honden tijdens therapie met 

kinderen zal ons meer inzicht verschaffen in de werkingsmechanismen die naar voor 

geschoven worden in de literatuur.  
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Animal Assisted Therapy/AAT Vandaag 

Toepassingsgebied. 

 

Zoals eerder aangehaald wordt AAT gedefinieerd als een doelgerichte interventie, 

uitgevoerd door een professionele hulpverlener met specifieke expertise, waarbij 

geselecteerde en welopgeleide dieren worden ingezet tijdens het therapeutisch werk 

met een cliënt, met als doel het proces op een positieve manier te beïnvloeden (eigen 

vertaling van de definitie van AAT, Delta Society 2007). 

Hoewel deze definitie een duidelijk beeld schetst van de voorwaarden om over AAT te 

kunnen spreken, kan opgemerkt worden dat het concept AAT toch zeer ruim 

gedefinieerd wordt. Dit toont zich onder meer in het feit dat AAT vandaag een wijd 

toepassingsgebied kent. AAT wordt vandaag gekenmerkt door een grote variatie met 

betrekking tot de doelgroep, de setting en de condities waarin het wordt toegepast.  

De kenmerken van de doelgroep variëren voornamelijk met betrekking tot de leeftijd 

van de participant en de doelstellingen die vooropgesteld worden. AAT wordt zowel 

toegepast bij kinderen, adolescenten, volwassenen als bij ouderen (Nimer & Lundahl, 

2007). De doelstellingen zijn onder te brengen in vier verschillende categorieën, nl: 

bevorderen van de fysieke gezondheid, bevorderen van de motivatie, educatie 

faciliteren en bevorderen van de mentale gezondheid (Dimitrijevick, 2009).  

Omwille van het feit dat er zowel een grote variatie bestaat in de doelgroepen als in de 

doelstellingen, is het niet verwonderlijk dat dergelijke interventies ook 

geïmplementeerd worden in verschillende settingen en condities. AAT wordt zowel in 

ambulante als in residentiële settingen toegepast. AAT wordt omschreven als een 

aanvullende interventie bij een bestaande behandeling (Delta Society, 2007). Dit 

maakt dat er ook een grote verscheidenheid bestaat in de condities waarin het wordt 

toegepast. Het toepassen van deze interventievorm is zowel terug te vinden in kort – 

durende therapie als in langdurige behandelcondities (Dimitrijevick, 2009), in 

individuele behandeling en groepsbehandeling (Nimer & Lundahl, 2007).  

Hoewel in de literatuur voornamelijk het gebruik van honden tijdens AAT beschreven 

wordt, is er ook heel wat materiaal te vinden omtrent het gebruik van andere 
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diersoorten zoals katten, paarden, konijnen, vogels, … (Dimitrijevick, 2009). Zoals in 

een volgend luik beschreven wordt, heerst bij sommige onderzoekers de overtuiging 

dat het inzetten van honden voor therapeutische doeleinden gepaard gaat met betere 

uitkomsten in therapie met kinderen, vergeleken met het inzetten van andere  

diersoorten. De literatuur vertoont echter nog heel wat inconsistenties met betrekking 

tot dit onderwerp.  

Het wijde toepassingsgebied maakt wetenschappelijk onderzoek niet eenvoudig. 

Hoewel het onderzoek naar de effectiviteit van AAT de laatste decennia een grote 

sprong voorwaarts maakte, heeft men nog niet duidelijk kunnen vaststellen welke 

condities gelinkt zijn de beste uitkomsten (Nimer & Lundahl, 2007). Toch worden 

onafhankelijk van deze variatie positieve uitkomsten gerapporteerd, zowel op basis 

van kwalitatief onderzoek als op basis van kwantitatieve reviews (Nimer & Lundahl, 

2007).  

Hoewel het gebruik van dieren een groot toepassingsgebied kent, schuiven een aantal 

onderzoekers naar voor dat het inzetten van dieren voor therapeutische doeleinden 

vertrekt vanuit een belangrijke onderliggende assumptie. AAT zou volgens deze 

onderzoekers gestoeld zijn op de assumptie dat er een unieke interactie kan ontstaan 

tussen kind en dier, die het kind sociale en emotionele steun biedt, en op die manier 

een veilige sfeer creëert waarlangs sociale interactie tussen kind en therapeut 

gestimuleerd wordt (Cirulli et al., 2011; Endenburg & van Lith, 2011; Friesen, 2010;  

Lakatos, 2011 & Parish Plass, 2008). Friesen (2010) beschrijft dat het inzetten van 

honden op die manier een positieve uitwerking kan hebben binnen het therapeutisch 

proces. Deze onderzoekers delen verder de mening dat de interactie tussen kind en 

dier een uniek karakter kent omwille van het feit dat kinderen honden zouden 

percipiëren als niet veroordelende deelnemers tijdens therapie (Cirulli et al., 2011; 

Endenburg & VanLith, 2011; Friesen, 2010;  Lakatos, 2011 & Parish Plass, 2008). Verder 

in dit hoofdstuk zullen we trachten om aan de hand van theoretische 

verklaringsmodellen de werkzaamheid van AAT te begrijpen en te verklaren.  

 



38 
 

Het gebruik van honden binnen AAT. 

 

Zoals reeds aangehaald, wekte de bevinding van Nimer & Lundahl (2007) dat het 

inzetten van honden tijdens therapie mogelijks met gunstigere effecten gepaard gaat 

in vergelijking met het inzetten van andere diersoorten, onze interesse. Hoewel 

onderzoek naar de vergelijking van het gebruik van honden in therapie en andere 

dieren schaars is, formuleerden wetenschappers wel theorieën die een verklaring 

zouden kunnen bieden voor deze bevinding en op basis van dewelke het inzetten van 

honden in therapie beargumenteerd kan worden. In het kader van de onderzoeksvraag 

omtrent het inzetten van honden tijdens therapie met kinderen, lijkt het interessant 

om deze theorieën te bekijken. Deze theorieën bieden mogelijks meer inzicht in de 

gevonden effecten van de interactie tussen kind en hond en bijgevolg in de 

werkingsmechanismen die ervoor naar voor geschoven worden in de literatuur.  

De verklaringen die wetenschappers naar voren schuiven, gaan vaak terug op de 

evidentie dat mens en hond al een lange geschiedenis met elkaar delen (Solomon, 

2010). Hoewel ook andere verklaringen naar voor geschoven worden, vb. vanuit 

leertheoretisch perspectief, genieten de verklaringen vanuit een evolutionair 

perspectief de meeste bijval in wetenschappelijk onderzoek (Hare et al., 2010). 

Het ‘attentionis egens’ mechanisme 

 

Odendaal (2000) schuift het ‘attentionis egens’ mechanisme naar voor als een 

mogelijke verklaring voor de effecten die geobserveerd kunnen worden van de 

interactie tussen mens en hond en suggereert dat dit mechanisme een mogelijke 

verklaring kan zijn voor de werkzaamheid van het gebruik van honden in een 

therapeutische setting. De positieve effecten van de interactie tussen mens en 

gezelschapsdier zouden volgens dit mechanisme kunnen toegeschreven worden aan 

het wederzijds invullen van de behoefte aan positieve aandacht (Odendaal, 2000). 

Odendaal (2000) beschrijft dat het vermogen om wederzijds de behoefte aan aandacht 

te vervullen kan verklaard worden door het feit dat mens en hond in deze relatie niet 

ijveren voor dezelfde fysiologische behoeften, waardoor er ruimte komt voor een 

positieve interactie op emotioneel niveau. De hond ontvangt voedsel, verzorging, 
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onderdak van de mens, terwijl de mens onder andere een gevoel van veiligheid en 

bescherming verwerft. Op die manier ontstaat een positieve feedbackcirkel waardoor 

de behoefte aan positieve aandacht vervuld blijft (Odendaal, 2000). Hoewel het 

‘attentionis egens’ mechanisme een aannemelijke verklaring biedt van de positieve 

interacties tussen mens en hond, biedt ze naar onze mening geen heldere verklaring 

de meerwaarde van het inzetten van honden in vergelijking met het inzetten van 

andere diersoorten tijdens therapeutische interventies. Het lijkt aannemelijk dat ook 

andere diersoorten via het ‘attentionis egens’ mechanisme tot een positieve interactie 

met de mens zouden kunnen komen.  

Unieke communicatie tussen mens en hond 

 

Zoals in voorgaand luik beschreven, delen verschillende onderzoekers de mening dat 

er een unieke vorm van communicatie bestaat tussen mens en hond (Cirulli et al., 

2011; Endenburg & VanLith, 2011; Friesen, 2010;  Lakatos, 2011 & Parish Plass, 2008). 

Heel wat studies tonen onafhankelijk van elkaar aan dat honden in staat zijn om 

lichaamstaal van mensen af te lezen (Lakatos, 2011). Er is reeds uitvoerig onderzocht in 

welke mate honden in staat zijn om zich te laten leiden door wijzende gebaren van 

mensen om verborgen voedsel te vinden. Volgens Lakatos (2011) is het toetsen van 

deze hypothese aan de hand van wijzende gebaren van mensen een uitstekende 

methode, gezien wijzend gedrag een manier van non – verbale communicatie is, die 

enkel terug te vinden is in het natuurlijk gedrag van de mens. Onder andere Szetei, 

Miklósi, Topál & Csányi (2003) vonden evidentie voor de hypothese dat honden een 

wijzend gebaar interpreteren als een communicatieve handeling.  

Een interessante bedenking bij deze onderzoeken is het feit dat de mate waarin 

honden in staat zijn menselijke signalen af te lezen, veelvuldig onderzocht werd aan de 

hand van objectkeuzetaken. Hoewel andere diersoorten die nauw verwant zijn aan de 

mens, zoals mensapen, goede prestaties neerzetten op cognitieve taken (Byrne, 2000), 

vallen deze uit voor objectkeuzetaken (Hare, Brown, Williamson & Tomasello, 2002). 

Het feit dat honden in staat zijn om een objectkeuzetaak tot een goed einde te 

brengen, leidde tot de gedachte dat de vaardigheden van honden zich niet louter 
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beperken tot het aflezen van gebaren, maar dat ze specifieke sociaal cognitieve 

vaardigheden ontwikkeld hebben (Hare et al., 2002). Hare et al. (2002) toonden aan 

dat honden erin slaagden om dergelijke taken tot een goed einde te brengen, terwijl 

dit niet het geval was bij mensapen en wolven die opgroeiden bij de mens. Volgens 

Hare et al. (2002) dragen de sociaal cognitieve vaardigheden van honden bij tot het 

ontstaan van een unieke interactie met de mens.  

Hare et al. (2002) schuiven drie mogelijke verklaringen naar voor met betrekking tot 

bovenstaande bevindingen. Een eerste mogelijke verklaring is de ‘Canid generalization 

hypothese’. Volgens deze hypothese bezitten hondachtigen de capaciteit om zeer 

flexibel om te springen met sociale informatie. Deze hypothese vindt enige bevestiging 

aan de hand van studies die aantonen dat honden ook in staat zijn om af te gaan op 

minder gebruikelijke manieren van wijzen, vb. met de voet in de richting wijzen van 

het verborgen voedsel (Lakatos, Soproni, Dóka & Miklósi, 2009). Studies die de 

prestaties van hondachtigen vergelijken met betrekking tot het aanwenden van sociale 

informatie, leveren echter tegenargumenten voor de Canid generalization hypothese. 

In de studie van Hare et al. (2002) vonden de onderzoekers evidentie dat honden beter 

in staat waren om wijzend gedrag van mensen af te lezen in vergelijking met wolven 

die opgroeiden bij mensen. Deze bevinding is in tegenspraak met deze hypothese, 

gezien aan de hand van deze hypothese niet kan verklaard worden dat er verschillen 

optreden tussen hondachtigen.  

Een tweede hypothese die Hare et al. (2002) naar voor schuiven als een mogelijke 

verklaring is de ‘Human exposure hypothese’. Deze hypothese stelt dat honden meer 

tijd doorbrengen met de mens in vergelijking met andere diersoorten en daardoor 

tijdens hun individuele ontwikkeling meer vaardigheden ontwikkelen. Onderzoek biedt 

weinig evidentie die in de richting van deze hypothese wijst. Zoals Hare et al. (2002) 

terecht opmerken, houdt deze hypothese in dat jongere honden significant slechter 

zouden moeten presteren in vergelijking met honden die hun leven reeds langere tijd 

delen met de mens. Riedel, Schumann, Kaminsky, Call & Tomasello (2007) kwamen tot 

de bevinding dat puppy’s, onafhankelijk van hun leeftijd in staat waren om gebruik te 

maken van menselijke signalen. De onderzoekers voerden drie experimenten uit. 
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Menselijke signalen bestonden telkens uit wijzende gebaren, maar de manier waarop 

deze gebaren uitgevoerd werden, werd telkens gevarieerd. Ook de experimenten van 

Viranyi  et al. (2008) resulteerden in gelijkaardige bevindingen. De bevindingen van 

deze studies kunnen gezien worden als argumenten voor een derde mogelijke 

verklaring die Hare et al. (2002) naar voor schuiven, nl.: de ‘domesticatie hypothese’. 

Price (1984) beschrijft het domesticatieproces van dieren als een adaptief proces dat 

leidt tot veranderingen in het fenotype als gevolg van een combinatie van genetische 

wijzigingen over generaties en van omgevingsinvloeden tijdens het leven van het dier.  

Hare et al. (2002) beschrijven dat de domesticatie hypothese enerzijds een verklaring 

biedt voor de evidentie dat honden beter scoren dan andere hondachtigen (vb. 

wolven) in het aflezen van signalen van mensen en anderzijds voor het feit dat er kan 

aangetoond worden dat vaardigheden van honden met betrekking tot het aflezen van 

dergelijke signalen niet toenemen in functie van de ervaring die de hond opbouwde 

met de mens. Verklaringen op basis van de ‘domesticatie hypothese’ kunnen 

vertrekken vanuit twee verschillende assumpties. De eerste assumptie vertrekt van de 

idee dat sociaal-cognitieve vaardigheden, zoals eerder in dit luik gedefinieerd, op een 

directe manier meespeelden in de selectie van honden tijdens het domesticatieproces, 

de tweede assumptie beschrijft deze vaardigheden als indirecte factoren. De tweede 

assumptie geniet de meeste bijval in de literatuur. Hare et al. (2005) schuiven naar 

voor dat honden die over meer sociaal-cognitieve vaardigheden beschikten meer in 

staat waren om hun angst en agressie te mediëren, wat een positieve invloed 

uitoefende op de overlevingskansen. Het feit dat ook puppy’s in staat blijken om 

objectkeuzetaken tot een goed einde te brengen en hierbij gebruik te maken van 

menselijke gebaren, vormt een belangrijk argument (Hare et al., 2002).  

De redenering van Hare et al. (2002), dat honden een unieke vorm van communicatie 

hebben ontwikkeld met de mens, zou mogelijk een rol kunnen spelen bij de invloed die 

geobserveerd wordt van het inzetten van honden tijdens therapeutische interventies.  

Band tussen mens en hond 

 

Cirulli et al. (2011) suggereren dat er sterke gelijkenissen zijn in de band tussen mens 

en hond en de hechtingsband tussen ouder en kind. Deze onderzoekers baseren zich 
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op de ideeën van Bowlby (1958) en beschrijven dat de relatie tussen mens en hond, 

net als de relatie tussen ouder en kind, een asymmetrische relatie is. In deze 

asymmetrische relatie verkeert de hond in een afhankelijke positie ten opzichte van de 

mens, wat zou resulteren in het feit dat de hond nabijheid zoekt (Cirulli et al., 2011). 

Cirulli et al. (2011) schuiven naar voor dat dit gedrag affectieve gevoelens en 

emotionele reacties opwekt bij de mens, welke aan de basis liggen van de specifieke 

band die kan ontstaan tussen mens en hond. Deze hypothese werd onder meer 

onderzocht door Prato-Previde, Custance, Spiezio & Sabatini (2003). Deze 

onderzoekers toonden aan de hand van de ‘strange situation test’ aan dat volwassen 

honden hechtingsgedrag vertoonden ten aanzien van hun eigenaars. Hierbij kunnen 

we de vraag stellen of er in een therapiesetting de mogelijkheid bestaat dat de patiënt 

een band opbouwt met de therapiehond.  Gácsi, Topál, Miklósi, Dóka & Csányi (2001) 

vonden hiervoor bevestiging. Deze onderzoekers kwamen tot de conclusie dat honden 

die weinig contact hadden met mensen, na een korte interactie met een mens 

hechtingsgedrag vertoonden ten aanzien van die persoon.  

De vraag kan echter gesteld worden in welke mate het wenselijk is om ook in een 

therapeutische setting tot een dergelijke hechtingsrelatie te komen tussen mens en 

dier. Op deze vraag zullen we verder ingaan in het luik omtrent de 

werkingsmechanismen die naar voor geschoven worden als verklaring voor de 

gevonden effecten van het inzetten van dieren tijdens therapie met kinderen.  

 

De Effecten van AAT met Honden in Therapie met Kinderen 

 

Net als effecten van de interactie tussen kind en dier in een dagelijkse context worden 

ook effecten van AAT bij kinderen voornamelijk vastgesteld op basis van observatie en 

andere kwalitatieve methoden (Nimer & Lundahl, 2007). Brodie & Biley (1999) voerden 

een kwalitatieve review uit met betrekking tot de effecten van AAT, zowel voor 

kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen. Ze kwamen tot het besluit dat er, met 

de tot dan toe gevoerde studies, over het algemeen positieve effecten op de 

gezondheid vastgesteld werden met betrekking tot de interactie tussen mens en dier 

(Brodie & Biley, 1999).  De interactie tussen mens en dier in een therapeutische 
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context leek voornamelijk een positieve invloed te hebben op de fysieke gezondheid, 

sociaal en psychologisch welzijn (Brodie & Biley, 1999). Op gebied van sociaal welzijn 

vond men voornamelijk indicaties voor positieve effecten met betrekking tot sociale 

interacties en tevredenheid op sociaal gebied (Brodie & Biley, 1999). Op gebied van 

psychologisch welzijn kwamen voornamelijk stress reducerende en relaxerende 

effecten van de interactie tussen mens en dier aan de oppervlakte. Brodie & Biley 

(1999) concludeerden dat voornamelijk de sociale effecten overtuigend naar voor 

kwamen met betrekking tot de hele populatie, inclusief kinderen.  

Hoewel deze review een mooi overzicht schetst van een zekere trend in de 

onderzoeksresultaten met betrekking tot de interactie tussen mens en dier in een 

therapeutische context, was er ook nood aan onderzoeksmethoden die deze effecten 

effectief konden aftoetsen. Als antwoord daarop, voerden Nimer & Lundahl (2007) een 

meta – analyse uit. Ze stelden tot doel om een beeld te krijgen van de effectiviteit van 

AAT en de stabiliteit van dit effect. Daarnaast was men ook geïnteresseerd in de mate 

waarin variatie in implementatie van AAT of in kenmerken van de participanten een 

invloed zou uitoefenen op mogelijke effecten. Nimer & Lundahl (2007) deelden de 

studies in vier groepen in, op basis van de gerapporteerde effecten: effecten op 

medisch/biologisch gebied (vb. fysiologische arousal in stresserende situaties), 

effecten met betrekking tot symptomen van autismespectrumstoornissen (vb. effecten 

op de sociale interactie, communicatie), effecten op emotioneel welzijn (vb. 

angstklachten en depressie) en effecten met betrekking tot gedragsverandering. De 

onderzoekers deelden de studies verder in op basis van de setting waarbinnen AAT 

voorzien werd, nl.: in een ambulante setting, in een ziekenhuis, in een residentiële 

instelling waar patiënten langdurig behandeld werden, in kampen (vb. op een 

boerderij) (Nimer & Lundahl, 2007). Tot slot werd er ook een onderscheid gemaakt op 

basis van de leeftijd van de participant, nl.: de pre-adolescenten (kinderen tot 12 jaar), 

de adolescenten (jongeren tussen 13 en 17 jaar), volwassenen (18 tot 64 jaar) en de 

ouderen (65 jaar en ouder) (Nimer & Lundahl, 2007). We focussen ons in deze 

masterproef voornamelijk op de eerste leeftijdsgroep.  
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De resultaten van deze meta-analyse toonden aan dat er in elk van de vier 

klachtengroepen positieve effecten konden vastgesteld worden, over de 

leeftijdsgroepen en over behandelcondities heen. AAT toonde binnen de verschillende 

klachtengroepen homogene, middelmatige effect-sizes (Nimer & Lundahl, 2007). 

Hieruit kunnen we concluderen dat er geen verschillen in effect gevonden werden met 

betrekking tot de klacht van de patiënt en dat deze bevinding ook van toepassing is op 

het implementeren van AAT tijdens de behandeling van kinderen.  

Zoals eerder vermeld kwamen deze onderzoekers ook tot een aantal meer specifieke 

bevindingen, die weliswaar met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te 

worden. Nimer & Lundahl (2007) vonden enige evidentie dat de grootte van het effect 

gelinkt zou zijn aan de leeftijd van de participant. In de pre-adolescentengroep konden 

de voordelen van AAT consistenter aangetoond worden in vergelijking met de andere 

groepen. Deze onderzoekers vonden ook enige indicatie voor het feit dat de grootte 

van het effect gelinkt zou zijn aan de gebruikte diersoort. De effect sizes voor AAT met 

gebruik van honden lagen in dit onderzoek hoger in vergelijking met andere 

diersoorten. De onderzoekers controleerden hierbij voor het feit dat er systematisch 

meer onderzoek gebeurd is naar het inzetten van honden in een therapiecontext, 

vergeleken met het inzetten van andere diersoorten (Nimer & Lundahl, 2007). 

Beide reviews leveren belangrijke inzichten op en vormen aanknopingspunten voor 

verder onderzoek. We nemen deze reviews als vertrekpunt en focussen ons verder op 

onderzoek dat het laatste decennium gepubliceerd werd. Gezien het huidige 

onderzoek nog niet toelaat om goede vergelijkingen te maken tussen doelgroepen, 

settingen, gebruik van verschillende diersoorten (Palley, O’Rourke & Niemi, 2010) 

zullen we een eerder algemeen overzicht geven van studies die zich toespitsen op de 

effecten van AAT. In het kader van de onderzoeksvraag halen we voornamelijk 

onderzoek aan dat zich richt op de studie van mogelijke effecten van het inzetten van 

honden tijdens psychotherapie met kinderen. Het leek ons interessant om, net als 

beide reviews, de literatuur in te delen met betrekking tot de gevonden effecten. We 

maken hieronder een onderscheid tussen fysiologische/biologische effecten, effecten 

op de sociale interactie, effecten op emotioneel gebied en gedragsmatige effecten. 
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Hoewel effecten met betrekking tot de sociale interactie voornamelijk bestudeerd 

werden bij kinderen met autismespectrumstoornissen, maakten we de keuze om deze 

categorie zo breed mogelijk te houden, waardoor ruimte gelaten wordt voor 

vergelijking met de bevindingen van studies met andere doelgroepen.  

Fysiologische/biologische effecten. 

 

De literatuur toont evidentie voor het feit dat de aanwezigheid van een hond tijdens 

een psychotherapeutische sessie inwerkt op de mate waarin het kind stress en 

angstige gevoelens ervaart. Bevindingen zijn vaak gebaseerd op fysiologische 

veranderingen, zoals daling in bloeddruk, hartslag of veranderingen in de 

aanwezigheid van bepaalde hormonenconcentraties in het bloed (Beetz et al., 2012b).  

Viau et al. (2010) bestudeerden veranderingen in cortisolniveau bij kinderen tussen 

drie en veertien jaar oud met een autismespectrumstoornis in de aan- en afwezigheid 

van een therapiehond in het gezin. De onderzoekers hielden rekening met de 

mogelijkheid dat de introductie van een hond een nieuwe situatie is, die voor een kind 

met een autismespectrumstoornis mogelijk de dagelijkse routine ernstig kan 

verstoren. Viau et al. (2010) kwamen tot de bevinding dat de aanwezigheid van een 

therapiehond gepaard ging met een daling van het cortisolniveau en een daling van 

storend gedrag bij het kind.  

Ook bij andere groepen kinderen stelde men dalingen in cortisolniveau vast als gevolg 

van de aanwezigheid van een therapiehond. Beetz, Kotrschal, Hediger, Turner & 

Uvnäs-Moberg (2011) onderzochten in welke mate de aanwezigheid van een hond 

bijdroeg tot veranderingen in cortisolniveau tijdens een sociale stresstest (‘Trier Social 

Stress Test for Children’ (TTST-C)) bij 31 jongens tussen 7 en 12 jaar oud met een 

onveilige, gedesorganiseerde hechting en diagnoses van leer – en gedragsproblemen. 

In de ene conditie legden de jongens de test af vergezeld van een hond, in de tweede 

conditie legden de jongens de test af vergezeld door een vriendelijke studente, de 

derde conditie bestond uit een controlegroep waarin jongens de test aflegden 

vergezeld door een knuffeldier. Metingen van het cortisolniveau gebeurden zowel 

vóór, tijdens als na de test. De resultaten wezen uit dat de aanwezigheid van een hond 

gepaard ging met significant lagere cortisolconcentraties, terwijl er geen significante 
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dalingen gemeten werden tijdens het uitvoeren van de test in de aanwezigheid van 

een vriendelijk persoon of terwijl de participant vergezeld werd van een knuffeldier. 

Een belangrijke tekortkoming van deze studie, die de onderzoekers ook zelf aangeven, 

is het feit dat er geen controlegroep bestond waarin de kinderen de test alleen 

afwerkten. Dit maakt dat de vraag of er enig effect is van de aanwezigheid van een 

vriendelijke studente onbeantwoord blijft (Beetz et al., 2011). Toch tonen de 

resultaten overtuigend aan dat het grootste effect bereikt werd in de conditie waarin 

er een hond aanwezig was (Beetz et al., 2011).  

Een interessante bevinding van de studie van Beetz et al. (2011) is het feit dat de data 

een sterke samenhang tussen de daling in cortisolconcentraties en de mate waarin 

kinderen fysiek contact hadden met de hond tijdens het experiment tonen. De 

onderzoekers suggereren dat fysiek contact mogelijk gerelateerd is aan een reductie in 

stress tijdens een dergelijke taak (Beetz et al., 2011).  Hoewel dit onderzoek 

interessante bevindingen toont, is het belangrijk om op te merken dat de resultaten 

moeilijk te generaliseren zijn. De steekproef bestond enkel uit jongens, mogelijk treden 

er andere effecten op bij meisjes. Deze bevindingen kregen echter meer 

overtuigingskracht toen Beetz, Julius, Turner & Kotrschal (2012a) een jaar later het 

onderzoek bij wijze van replicatie opnieuw uitvoerden. Ze voerden hun onderzoek uit 

op een steekproef van 47 jongens tussen 7 en 11 jaar oud (Beetz et al., 2012a). De 

onderzoekers bekwamen vergelijkbare resultaten in vergelijking met de voorgaande 

studie (Beetz et al., 2012a). De onderzoekers concludeerden dat de mate waarin de 

aanwezigheid van een hond een stress reducerend effect uitoefende, niet zozeer 

gerelateerd was aan de loutere aanwezigheid van de hond, maar sterk samenhing met 

de mate waarin er fysiek contact had plaatsgevonden tussen kind en hond.  

Naast veranderingen in cortisolconcentratie werden ook reeds veranderingen in 

oxytocineconcentratie gemeten (Beetz et al., 2012b). Zoals verder in deze masterproef 

zal beschreven worden zien deze onderzoekers veel potentieel in de rol van oxytocine 

als onderliggend verklaringsmechanisme voor de gevonden effecten.  
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Emotionele effecten. 

 

De laatste decennia toonde onderzoek ook enige evidentie voor effecten op 

emotioneel gebied. Prothmann, Bienert & Ettrich (2006) maten emotionele effecten 

aan de hand van veranderingen in gemoedstoestand. Zoals eerder vermeld 

onderzochten Prothmann et al. (2006) kinderen met uiteenlopende psychiatrische 

aandoeningen. Deze onderzoekers deelden de kinderen in twee groepen in. In de 

eerste conditie maakte het inzetten van een hond tijdens de therapeutische sessie 

deel uit van de behandeling, in de andere conditie niet. Prothmann et al. (2006) 

kwamen tot de bevinding dat er een significante verbetering in gemoedstoestand 

optrad na de therapeutische sessie, bij de kinderen in de conditie waarin het inzetten 

van een therapiehond deel uitmaakte van de behandeling. Gemoedstoestand werd 

gemeten aan de hand van vier factoren, namelijk vitaliteit, intra – emotioneel 

evenwicht, sociale extraversie en alertheid. Deze onderzoekers kwamen tot de 

bevinding dat kinderen in de AAT conditie significant hoger scoorden op deze vier 

factoren na afloop van de sessie en dat deze stijging niet significant aangetoond kon 

worden in de andere conditie (Prothmann et al., 2006).  

Sociale effecten. 

 

Onderzoek met volwassenen toonde reeds aan dat de aanwezigheid van een hond 

tijdens een therapeutische sessie de perceptie die de patiënt vormt van de therapeut 

beïnvloedt. Sneider & Harley (2006) toonden aan dat volwassenen er een positievere 

perceptie op nahielden van therapeuten wanneer er een hond aanwezig was. Ze 

vonden verder geen invloed van de algemene attitude van de patiënt tegenover 

honden en slechts een zeer kleine invloed van het feit of de patiënt zelf huisdieren 

hield. Zoals eerder beschreven in het luik omtrent de interactie tussen kind en dier is 

er ook onderzoek dat toont dat de aanwezigheid van een hond ook een invloed zou 

uitoefenen op de perceptie die kinderen er van een onbekend persoon op nahouden 

(Lockwood, 1983).  

In lijn met de observaties van Levinson (1969) schuiven onderzoekers vandaag naar 

voor dat honden een katalyserend effect kunnen hebben op de interactie tussen kind 
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en therapeut. Cirulli et al. (2011) beschreven dat de hond naast dit katalyserend effect 

ook een meer ontspannen sfeer creëert tijdens therapie. Deze onderzoekers 

suggereren dat beide factoren bijdragen tot het creëren van een context waarin de het 

kind meer geneigd is om persoonlijke informatie te delen met de therapeut (Cirulli et 

al, 2011). Ook Prothmann et al. (2006) deelden de mening dat het inzetten van honden 

een katalyserend effect kan hebben op de interactie tussen kind en therapeut. Zoals in 

voorgaand luik beschreven kwamen ze onder andere tot de bevinding dat kinderen en 

adolescenten die in een residentiële context behandeld werden voor uiteenlopende 

psychiatrische problematieken, hoger scoorden voor sociale extraversie tijdens 

therapiesessies waarbij er een hond aanwezig was in het kader van de behandeling, 

vergeleken met therapiesessies waarbij dit niet het geval was (Prothmann et al., 2006).  

Een interessante bijkomende bevinding die naar voor kwam uit het onderzoek van 

Beetz et al., (2011) dat in bovenstaand luik beschreven werd, is dat jongens met een 

onveilige, gedesorganiseerde hechting toch in staat waren om een veilige 

hechtingsrelatie op te bouwen met een huisdier, indien ze over een huisdier 

beschikten. Dit werd gemeten aan de hand van de hechtingsschaal “ My pet and I” 

(Beetz et al., 2011). Deze bevinding, in combinatie met het feit dat kinderen met een 

onveilige hechting het moeilijk hebben om een vertrouwensrelatie op te bouwen met 

andere mensen, resulteerde bij Beetz et al. (2011) in de gedachte dat het gezelschap 

van een hond tijdens een sociale stresstest een stress reducerend effect zou kunnen 

hebben bij deze kinderen. De onderzoekers suggereerden verder dat de mate waarin 

kinderen profiteren van AAT mogelijk geassocieerd is met de mate waarin het kind 

contact wil en kan maken met de hond (Beetz et al., 2011). Een interessante bevinding 

van het volgende onderzoek van Beetz et al. (2012a), is het feit dat deze kinderen niet 

alleen veilig gehecht bleken aan hun huisdier, maar dat men ook evidentie vond voor 

het feit dat deze kinderen steun zochten bij een dier.   

Effecten  op communicatief gebied kunnen een positieve invloed uitoefenen op de 

interactie tussen kind en therapeut. Dergelijke effecten worden voornamelijk 

beschreven aan de hand van studies met kinderen die lijden aan 

autismespectrumstoornissen. Een van de hypothesen die regelmatig naar voor 
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geschoven wordt in de literatuur is de hypothese dat het gedrag van dieren 

eenvoudiger af te lezen en te interpreteren valt dan dat van mensen en dat dieren op 

die manier een uitstekende bron zijn om kinderen te leren om meer ambigue gedrag te 

begrijpen (Cirulli et al., 2011).  

Verder suggereren onderzoekers een positieve invloed op het gebruik van taal en op 

de sociale interactie tussen kind en therapeut. Ook deze hypothese werd voornamelijk 

getest in steekproeven met kinderen met een autismespectrumstoornis. Sams et al. 

(2006) vonden in een steekproef van kinderen tussen 7 en 13 jaar oud met de diagnose 

van een autismespectrumstoornis significante toenames in taalgebruik en sociale 

interactie tussen kind en therapeut tijdens therapeutische sessies waarbij de 

aanwezigheid van een hond deel uitmaakte van de behandeling, terwijl dit niet 

gevonden werd in therapiesessies waarbij de hond niet aanwezig was. Taalgebruik 

werd in deze studie gedefinieerd als momenten van spontaan en zinvol gebruik van 

wijzende gebaren, woorden en zinnen (Sams et al., 2006). Sociale interactie 

definieerden de onderzoekers als het spontaan of na aanmoediging aangaan van 

interactie met de therapeut of met de hond op een sociaal aanvaardbare manier (Sams 

et al., 2006). Beide factoren werden in kaart gebracht aan de hand van observatie 

(Sams et al., 2006). 

Gedragsmatige effecten. 

 

Onderzoek toont evidentie voor de hypothese dat het inzetten van honden tijdens 

psychotherapie een effect kan uitoefenen op het gedrag van de patiënt. Silva, Correia, 

Lima, Magalhaes & de Sousa (2011) publiceerden een single case study waarin reacties 

van een twaalfjarig kind met een diagnose van autismespectrumstoornissen 

vergeleken werden in een conditie waarin het inzetten van een hond deel uitmaakte 

van de therapeutische sessies en een conditie waarin dit niet het geval was. In beide 

condities hield de therapeut zich aan een strikt behandelprotocol, om te waarborgen 

dat een vergelijking kon gemaakt worden tussen beide sessies (Silva et al., 2011). Silva 

et al. (2011) kwamen tot de bevinding dat deze jongen meer positief en minder 

negatief gedrag vertoonde tijdens de sessie waarin de hond aanwezig was. Onder 
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positief gedrag begrepen de onderzoekers het maken van visueel contact met de 

therapeut, lachen, de mate waarin het kind fysiek contact met de therapeut kon 

toelaten, het initiëren of deelnemen aan georganiseerd of symbolisch spel. Negatief 

gedag werd beschreven als fysieke en verbale agressie, herhaaldelijk ruiken aan 

objecten of aan de therapeut, obsessief staren, hamsterend gedrag en het geven van 

een afwezige indruk (Silva et al., 2011). De onderzoekers kozen ervoor om deze 

variabelen op te nemen in hun studie, gezien deze herhaaldelijk naar voor kwamen uit 

klinische rapporten en observatieverslagen van de cliënt (Silva et al., 2011). Een troef 

van dit onderzoek is het feit dat de onderzoekers de jongen random selecteerden uit 

een groep kinderen met een diagnose van  ASS, die niet behandeld werden door een 

psycholoog en die niet allergisch waren voor honden. De onderzoekers kwamen tot de 

bevinding dat er minder fysiek en verbaal agressief gedrag optrad, dat er een 

duidelijke afname vastgesteld kon worden in de mate waarin het kind hamsterend 

gedrag stelde en dat het kind een minder afwezige indruk gaf tijdens de sessies waarin 

de aanwezigheid van de hond deel uitmaakte van de behandeling (Silva et al., 2011). 

Ook stelden Silva et al. (2011) vast dat het kind meer lachte, meer affectief gedrag 

stelde en meer visueel contact maakte met de therapeut. Hoewel het design van deze 

studie generalisatie niet toelaat, geven deze bevindingen wel indicaties met betrekking 

tot veranderingen in bepaalde aspecten van gedrag.  

 

Hoewel het onderzoek naar de effecten van de interactie tussen kind en hond in een 

therapeutische setting nog te beperkt van kwaliteit is om wetenschappelijk 

gefundeerde uitspraken te doen of generalisaties te maken, toont bovenstaand 

overzicht toch enige indicaties voor de overtuiging van onderzoekers zoals Katcher & 

Wilkins (1993) dat positieve effecten van de interactie tussen kind en dier in een 

dagelijkse context ook teruggevonden kunnen worden in een therapeutische context.  

Positieve effecten met betrekking tot de sociale interactie komen zowel in de 

interactie tussen kind en dier in een dagelijkse context, als in een therapeutische 

context overtuigend naar voor. Daarnaast zien we ook in beide contexten emotionele 

effecten opduiken, die mogelijks verband houden of in zekere zin gerelateerd zijn aan 
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fysiologische effecten die gerapporteerd worden. Ook gedragsmatige effecten worden 

in beide contexten gerapporteerd, toch lijken de resultaten hier nog verdeeld over. In 

het luik omtrent de interactie tussen kind en dier in een dagelijkse context leerden we 

dat het van belang is om rekening te houden met kind-, dier- en omgevingsfactoren die 

een invloed uitoefenen op de gevonden effecten. Hoewel onderzoekers steeds de 

leeftijd van het kind in rekening brengen en onderzoekers zoals Beetz et al. (2011) ook 

oog hebben voor het feit of kinderen al dan niet over een huisdier beschikken in de 

thuiscontext, moeten we hier besluiten dat er niet alleen in het onderzoek naar de 

interactie tussen kind en dier in een alledaagse context nog te weinig aandacht 

besteed is aan mediatoren van de gevonden effecten (Beck & Katcher, 2003), maar dat 

dit ook het geval is in studies die zich toeleggen op het onderzoeken van effecten in 

een therapeutische context (Palley et al., 2010).  

 

Werkingsmechanismen 

 

Gezien een theoretisch kader omtrent de effecten van de interactie tussen mens en 

dier nog steeds op zich laat wachten, is het niet verwonderlijk dat ook een omvattend 

theoretisch kader op basis waarvan verklaringen en voorspellingen kunnen gemaakt 

worden over het inzetten van deze interactie in een therapeutische context ontbreekt. 

Onderzoekers, zoals Kruger & Serpell (2004), clusterden de gevonden effecten tot een 

aantal algemene ideeën omtrent hoe de effecten van de interactie tussen kind en dier 

tot stand zouden kunnen komen. Kruger & Serpell (2006) kwamen tot het inzicht dat 

deze ideeën vanuit twee verschillende perspectieven geformuleerd worden. Enerzijds 

vertrekken onderzoekers vanuit de assumptie dat specifieke kenmerken van de hond 

bijdragen tot de gevonden effecten, anderzijds vertrekken onderzoekers van de 

assumptie dat de hond kan gezien worden als een hulpmiddel om de patiënt 

vaardigheden bij te brengen. Het accent ligt in de literatuur vandaag nog voornamelijk 

op de eerste assumptie (Kruger & Serpell, 2006). Vanuit dergelijke ideeën ontstonden 

suggesties met betrekking tot potentiële werkingsmechanismen. Onderzoekers 

steunden daarbij op verschillende theorieën (Kruger & Serpell, 2006). Volgende 

suggesties duiken consistent op in de literatuur: effecten als gevolg van een reductie in 
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angst en stress, effecten als gevolg van sociale mediatie en effecten als gevolg van 

toenames in zelfvertrouwen en eigeneffectiviteit (Berget & Braastad, 2008; Berget & 

Ihlebaek, 2011; Kruger & Serpell, 2004,2006). Hoewel sommige onderzoekers ook 

hechting naar voor schuiven als een potentieel werkingsmechanisme (Berget & 

Braastad, 2008; Kruger & Serpell, 2006), beschrijven andere onderzoekers dit eerder 

als een belangrijke component, maar niet als een afzonderlijk mechanisme waarlangs 

effecten van het gebruik van dieren in therapie kunnen verklaard worden (Berget & 

Ihlebaek, 2011).  

In het eerst hoofdstuk van deze masterproef beschreven we reeds een aantal 

overkoepelende theoretische kaders in het licht van dewelke de verklaringen vanuit 

verschillende theoretische perspectieven bekeken kunnen worden met betrekking tot 

de interactie tussen kind en dier in een dagelijkse context. In dit luik zal duidelijk 

worden dat dergelijke overkoepelende kaders ons ook toelaten om kritisch te 

reflecteren omtrent de theoretische perspectieven die naar voor geschoven worden 

om effecten te verklaren van de interactie tussen kind en dier in een therapeutische 

context. Zoals Kidd & Kidd (1987) reeds opmerkten, vertrekken verklaringen voor de 

gevonden effecten van het inzetten van dieren voor therapeutische doeleinden 

grotendeels vanuit een human/human model. Zoals eerder besproken probeert men 

vanuit dergelijk model effecten die van toepassing zijn voor de interactie tussen 

mensen te generaliseren naar de interactie tussen mens en dier.  

De ‘biophilia hypothese’ en ‘social support theory’, die als complementaire en 

bovendien overkoepelende theoretische kaders werden naar voor geschoven door 

Beck & katcher (2003), worden ook regelmatig aangegrepen om effecten van het 

inzetten van dieren in een therapeutische context te verklaren. Hoewel de ‘social 

support theory’ volgens de indeling van Kidd & Kidd (1987) eerder aansluit bij een 

human/human model, lijkt de ‘biophilia hypothese’ ons eerder aan te sluiten bij een 

animal/animal model. De idee van Beck & Katcher (2003) om beide visies als elkaars 

complement te beschouwen, zou naar onze mening een interessante aanzet kunnen 

betekenen voor de ontwikkeling van een theoretisch model dat effecten van de 

interactie tussen kind en dier in een therapeutische context kan kaderen en verklaren. 
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Ook Berget & Braastad (2008) en Berget & Ihlebaek (2011) wijzen op het feit dat 

inzichten vanuit verschillende theoretische modellen kunnen gecombineerd worden 

om meer zicht te krijgen op de interactie tussen mens en dier en meer specifiek op de 

interactie tussen mens en dier in een therapeutische context. Deze onderzoekers 

schuiven naar voor dat eenzelfde effect mogelijks vanuit verschillende visies verklaard 

en begrepen kan worden en dat individuele verschillen een invloed kunnen uitoefenen 

op de werkingsmechanismen die actief zijn (Berget & Braastad, 2008; Berget & 

Ihlebaek, 2011).  

In wat volgt geven we een overzicht van de meest gesuggereerde 

werkingsmechanismen, gekoppeld aan de theoretische perspectieven van waaruit 

deze suggesties voortvloeien. We focussen ons in onderstaand overzicht voornamelijk 

op suggesties die van toepassing zijn voor het verklaren van effecten tijdens 

psychotherapie met kinderen.  

Effecten als gevolg van een reductie in angst en stress. 

 

Onderzoekers delen de overtuiging dat het inzetten van honden in therapie een 

invloed uitoefent op de angst en stress die een kind ervaart.  

Brickel (1982) formuleerde hiervoor een verklaring vanuit een leertheoretisch 

perspectief. Volgens Brickel (1982) kan een therapeutische sessie gezien worden als 

een angstopwekkende situatie en leidt een dergelijke situatie snel tot 

vermijdingsgedrag bij de patiënt. Het inzetten van een dier tijdens therapie zou een 

buffer vormen tegen het optreden van vermijdingsgedrag. Het dier zou fungeren als 

een bron van afleiding voor de patiënt tijdens angst- en stressopwekkende situaties, 

deze afleiding heeft een kalmerende invloed op de patiënt en kan gezien worden als 

een bekrachtigende factor (Brickel, 1982). Het inzetten van een dier zou er volgens 

Brickel (1982) bijgevolg toe kunnen leiden dat de patiënt meer controle verwerft over 

de angstopwekkende stimulus en gestimuleerd wordt om deze stimulus tegemoet te 

treden. Hoewel deze redenering plausibel klinkt, merken Kruger & Serpell (2006) 

terecht op dat vanuit dit perspectief geen antwoord geformuleerd kan worden op de 
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vraag waarom het precies het dier/de hond is die fungeert als een dergelijke 

bekrachtigende factor.  

Zoals Beck & Katcher (2003) reeds beschreven, biedt de ‘biophilia hypothese’ een ruim 

kader van waaruit verschillende effecten verklaard kunnen worden. Een verklaring 

vanuit dit theoretisch perspectief kan mogelijks voor belangrijke aanvullingen zorgen.  

Kahn (1997) beschrijft dat de neiging om zich te focussen op andere levende 

organismen het meest uitgesproken lijkt bij kinderen en jongeren. Dit maakt dat 

verklaringen op basis van deze hypothese een belangrijke waarde kunnen hebben in 

het ontwikkelen van een theorie omtrent de interactie tussen kind en dier en het 

inzetten ervan in een therapeutische context. De ‘biophilia hypothese’, die zoals 

eerder vermeld stelt dat mensen een evolutionair bepaalde alertheid ontwikkelden ten 

aanzien van andere levende organismen (Wilson, 1984), wordt op verschillende 

manieren aangewend (Kruger & Serpell, 2004). Onderzoekers schuiven enerzijds naar 

voor dat rustig gedrag van dieren een kalmerend effect kan hebben op de mens. Deze 

onderzoekers argumenteren dat mensen doorheen de evolutie de neiging ontwikkeld 

hebben om het gedrag van dieren te beschouwen als een indicatie voor veiligheid of 

gevaar (Kruger & Serpell, 2004).  Specifiek toegepast op kinderen stelt Melson (2000) 

dat het ontspannen gedrag van een dier de perceptie van een veilige sfeer oproept en 

op die manier een kalmerend effect heeft op het kind. Andere onderzoekers schrijven 

effecten, zoals een reductie van angst en stress toe aan het feit dat een dier de 

aandacht naar zich toetrekt en op die manier afleiding biedt van een angstopwekkende 

stimulus (Kruger & Serpell, 2004). Zoals eerder vermeld, verklaart Odendaal (2000) 

positieve effecten van de interactie tussen mens en dier aan de hand van het 

‘attentionis egens’ mechanisme. Toegepast op een therapeutische setting stelt 

Odendaal (2000), in lijn met Brickel (1982) dat de hond fungeert als een externe 

aangename factor die de aandacht afleidt van een stresserende situatie of stimulus. 

Op basis van de ‘biophilia hypothese’ kan verklaard worden waarom andere levende 

organismen deze functie vervullen. Kruger & Serpell (2004, 2006) wezen er echter op 

dat wetenschappers er nog niet in slaagden om aan de hand van empirisch onderzoek 

hard te maken dat de kalmerende effecten die gerapporteerd worden zouden kunnen 
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toegeschreven worden aan een evolutionair bepaalde focus op andere levende 

organismen, zoals dieren. Ook vandaag biedt onderzoek hier nog geen bevredigend 

antwoord op (Lee, 2012). Lee (2012) beschrijft dat de vraag of de alertheid bij kinderen 

voor andere levende organismen aangeboren, aangeleerd of een combinatie van 

beiden is, nog steeds actueel is. Zoals Beck & Katcher (2003) reeds stelden is de 

‘biophilia hypothese’ slechts één verklaring en kunnen naast deze biologische 

verklaring ook andere factoren een rol spelen. Kahn (1997) wijst erop dat er naast 

verklaringen op basis van de ‘biophilia hypothese’ ook verklaringen zullen zijn die 

eerder cultureel bepaald zijn of bepaald zijn door individuele ervaringen. Deze 

ervaringen kunnen dan weer overtuigender verklaard worden op basis van de ‘social 

support theory’. Vanuit deze visie stelt men dat de interpersoonlijke relatie tussen 

mensen gunstige effecten kan hebben op de mate waarin mensen stress en angst 

ervaren (Cohen & McKay, 1984). Zoals eerder in deze masterproef beschreven biedt 

onderzoek evidentie dat kinderen het gevoel hebben van hun huisdieren sociale steun 

te verkrijgen.  

Ook vanuit biologische hoek proberen onderzoekers verklaringen te genereren en 

worden veelbelovende suggesties gedaan (Cirulli et al., 2011). Onderzoekers buigen 

zich al geruime tijd over het meten van fysiologische veranderingen die optreden 

tijdens de interactie tussen mens en dier. In het onderzoek naar de effecten van de 

interactie tussen kind en dier in een therapeutische context, zien we deze tendens ook 

opduiken. Aanvankelijk richtte men zich voornamelijk op veranderingen in hartslag en 

bloeddruk (Cirulli et al., 2011). Zoals reeds beschreven in het luik rond de effecten van 

de interactie tussen kind en dier, is er inderdaad enige evidentie voor deze 

veranderingen op fysiologisch gebied. Recent buigen onderzoekers zich over de vraag 

welke hormonenconcentraties aan de basis kunnen liggen van deze fysiologische 

veranderingen (Esposito et al., 2011). Zoals eerder beschreven vinden inderdaad 

veranderingen met betrekking tot hormonenconcentraties plaats, zowel bij mens als 

bij de hond, terwijl ze met elkaar in interactie treden (Odendaal & Meintjes, 2003). In 

het luik omtrent de effecten van het gebruik van honden in therapie met kinderen 

schetsten we reeds onderzoek waaruit bleek dat de interactie met een hond kon 
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leiden tot daling in het cortisolgehalte (Beetz et al., 2011; 2012b, Viau et al., 2010). 

Hoewel dit wijst op daling van stress, zetten onderzoekers vandaag ook in op de 

oxytocineregulatie als verklarend mechanisme voor gevonden effecten (Beetz et al., 

2011, 2012b; Odendaal & Meintjes, 2003). Oxytocine is een hormoon dat 

verantwoordelijk geacht wordt voor belangrijke fysiologische processen in het lichaam, 

maar dat ook gerelateerd wordt aan psychologische processen (Beetz et al., 2012b). 

Beetz et al. (2012b) suggereren dat zowel de fysiologische veranderingen die gemeten 

worden tijdens contact met een hond, als de perceptie minder angstgevoelens en 

stress te ervaren, gelinkt kunnen zijn aan het oxytocinehormoon en dat oxytocine 

bijgevolg een belangrijke rol speelt in het verklaren van effecten van de interactie 

tussen mens en dier. Hoewel de rol van oxytocine een grote verklaringswaarde zou 

kunnen hebben, kan een verklaring op basis van oxytocineregulatie niet alle 

geobserveerde effecten verklaren. Zoals Beetz et al. (2012b) aangeven, kan aan de 

hand van deze suggestie niet verklaard worden waarom mensen het gevoel hebben 

onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding te ervaren in interactie met een 

(therapie)dier en deze niet of in mindere mate te ervaren in de interactie met mensen. 

Beetz et al. (2012b) verwijzen naar de ‘biophilia hypothese’ als zijnde een betere 

verklaring voor deze laatst genoemde observaties.  

 Effecten als gevolg van sociale mediatie.  

 

Het werkingsmechanisme ‘sociale mediatie’ wordt gezien als een overkoepelend 

mechanisme. Onder dit mechanisme worden enerzijds effecten van de hond als 

katalysator van de sociale interactie beschreven en anderzijds effecten van de hond als 

bron voor sociale steun (Berget & Braastad, 2008; Kruger & Serpell, 2006).  

Hond als katalysator van de sociale interactie  

Zoals uit het overzicht van studies omtrent gevonden effecten van de interactie tussen 

kind en hond in een dagelijkse en in een therapeutische context blijkt, resulteren de 

bevindingen regelmatig in de gedachte dat de hond als katalysator fungeert van de 

sociale interactie. Specifiek toegepast op een therapeutische setting schuiven 

onderzoekers de gedachte naar voor dat dieren een faciliterend effect hebben op de 
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interactie tussen kind en therapeut, alsook op de communicatie tussen beiden (Kruger 

& Serpell, 2004). Zoals reeds beschreven zijn er redenen om aan te nemen dat de 

aanwezigheid van een hond een invloed kan uitoefenen op de perceptie die het kind 

erop nahoudt van een onbekend persoon (Glucksman, 1983), op het ontstaan van een 

vertrouwensband tussen kind en therapeut (Cirulli et al, 2011), op de mate waarin 

patiënten/kinderen geneigd zijn om informatie te delen tijdens de therapeutische 

sessie (Prothmann et al, 2006). Deze effecten oefenen invloed uit op de interactie met 

de therapeut en bijgevolg op de opbouw van de therapeutische relatie (Kruger & 

Serpell, 2006). Deze redenering kan een verklaring bieden voor de eerder besproken 

observatie van Levinson (1969), dat het inzetten van een hond therapie lijkt mogelijk 

te maken met kinderen die resistent lijken voor therapie. Deze effecten doen ons 

vermoeden dat de aanwezigheid van een hond kan inwerken op non – specifieke 

factoren die bijdragen tot het succes van psychotherapie. Gezien onderzoek evidentie 

toont dat non – specifieke factoren een belangrijke bijdrage leveren met betrekking tot 

de uitkomst van therapie en een grotere invloed kunnen uitoefenen dan specifieke 

kenmerken van de therapie (Messer & Wampold, 2002), is dit een interessante 

denkpiste. Toch biedt deze redenering geen verklaring voor hoe de hond precies een 

katalyserend effect uitoefent op de sociale interactie tussen kind en therapeut. Vanuit 

biologische hoek worden recent veelbelovende pogingen ondernomen om hier een 

antwoord op te formuleren.  

Onderzoekers die zich buigen over het identificeren van onderliggende 

werkingsmechanismen van AAT, stellen de hypothese dat oxytocine niet alleen een 

effect heeft op fysiologische veranderingen en het ervaren van angst en stress, zoals in 

bovenstaand luik beschreven, maar ook een invloed kan uitoefenen op de sociale 

interactie (Berget & Ihlebaek, 2011). Men heeft reeds overtuigend aangetoond dat er 

een belangrijke invloed bestaat van oxytocine op sociale processen tussen mensen, 

zoals onder meer  het vormen van relaties, vertrouwen, sociale aansluiting (Beetz et 

al., 2012b; Norman et al., 2011; Odendaal & Meintjes, 2003). Beetz et al. (2012b) 

beschrijven dat toenames in oxytocineconcentratie onder andere ontstaan na 

oogcontact, maar dat ook positieve fysieke interactie verantwoordelijk kan zijn voor 
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dergelijke toenames. Deze bevinding grijpen Beetz et al. (2011) aan als verklaring voor 

hun bevinding dat de mate waarin kinderen met een gedesorganiseerde hechting 

profiteren van de aanwezigheid van een hond tijdens een sociale stress test, 

gerelateerd zou zijn aan de mate waarin het kind fysiek contact heeft met de hond. 

Hieruit zou de hypothese kunnen voortvloeien dat positief fysiek contact een 

belangrijke factor betekent tijdens therapie met een patiënt. Beetz et al. (2012b) 

trekken deze redenering door en stellen de hypothese dat positief fysiek contact in het 

algemeen een belangrijke factor zou kunnen betekenen tijdens therapie. Ze stellen dat 

veilig gehechte kinderen in staat zijn om sociale steun van een volwassene te 

ontvangen, maar dat positief fysiek contact een belangrijke factor is in het 

verminderen van stressgevoelens. Hoewel fysiek contact eerder niet aanvaardbaar is in 

de interactie tussen patiënt en therapeut, is dit wel het geval in de interactie tussen 

patiënt en therapiehond (Beetz et al., 2012b).  

Norman et al. (2011) beschrijven dat onderzoekers ook een link suggereren tussen 

oxytocineregulatie en psychische klachten. Indien er inderdaad sprake zou zijn van een 

dergelijke link, wint de hypothese dat effecten van het gebruik van honden in therapie 

(deels) kunnen toegeschreven worden aan de regulatie van oxytocine belangrijke 

verklaringswaarde.  

Een andere interessante denkpiste vertrekt vanuit de inzichten van Sigmund Freud en 

wordt voornamelijk naar voor geschoven vanuit de psychoanalytische benadering. In 

zijn boek “the interpretation of dreams” schrijft Freud (1933) een symbolische 

betekenis toe aan dieren. Geïnspireerd door deze gedachte delen therapeuten de 

overtuiging dat dieren kunnen aangewend worden als symbolen of metaforen om 

bepaalde gevoelens en gedachten, die moeilijk te communiceren zijn, om te zetten in 

woorden (Kruger & Serpell, 2004). Reichert (1998) beschrijft dat kinderen hun 

gevoelens en gedachten gemakkelijker lijken te delen met een dier en dat het zinvol 

kan zijn om als therapeut het kind indirect aan te spreken via het therapiedier. 

Therapeuten delen verder de overtuiging dat kinderen (onbewuste) gevoelens en 

gedachten projecteren in de interactie met het dier (Reichert, 1998).  Zoals patiënten 

van Freud reeds opmerkten, kan de interactie tussen dier en patiënt een aanzet 



59 
 

betekenen om bepaalde thema’s aan te raken of bepaalde interpretaties af te toetsen 

bij de patiënt, waar men zonder deze aanzet moeilijker bij kan. Op die manier zou 

kunnen gesteld worden dat het inzetten van dieren voor therapeutische doeleinden 

een positieve invloed kan hebben op de communicatie tussen patiënt en therapeut. 

Zoals Kruger & Serpell (2004) opmerken is het echter niet zo eenduidig op welke 

manier een dier een dergelijke symbolische rol kan vervullen, en zou deze rol evenzeer 

vervuld kunnen worden door een fictief dier.  

Hond als bron van sociale steun 

Effecten voor het inzetten van honden als bron voor sociale steun worden vaak 

gekaderd vanuit de ‘social support theory’. We beschreven reeds de mogelijke rol van 

sociale steun in het verklaren van effecten zoals een reductie in stress en 

angstgevoelens. De gedachte dat honden via het verschaffen van sociale steun een 

positieve invloed kunnen uitoefenen op de interactie tussen kind en therapeut, is ook 

wijdverspreid (Kruger & Serpell, 2004). Zoals beschreven in het luik omtrent 

verklaringsmodellen voor de effecten van de interactie tussen kind en dier, toonden 

onderzoekers aan dat sociale steun een belangrijke factor vormt voor het welzijn van 

kinderen (Chu et al., 2010). Hoewel de gedachte dat honden optreden als bron van 

sociale steun voornamelijk beschreven wordt in de literatuur omtrent de interactie 

tussen mens en dier en deze gedachte minder aan de oppervlakte komt in de literatuur 

die effecten van deze interactie nagaat in een therapeutische context, merken Kruger 

& Serpell (2004) op dat honden in een dergelijke context voor de patiënt toch een 

steunbron kunnen betekenen. In een therapeutische context zou de nadruk echter 

voornamelijk liggen op het verschaffen van emotionele steun aan de patiënt (Kruger & 

Serpell, 2004). Onderzoekers die deze stelling poneren beschouwen de perceptie dat 

honden de patiënt onvoorwaardelijk aanvaarden en een niet veroordelende 

interactiepartner betekenen als belangrijke kenmerken van de interactie tussen mens 

en hond die leiden tot het ervaren van emotionele steun (Kruger & Serpell, 2004). Hier 

duikt een duidelijk voorbeeld op van het feit dat de ‘biophilia hypothese’ en de ‘social 

support theory’ kunnen beschouwd worden als overkoepelende kaders van waaruit 

gevonden effecten verklaard kunnen worden (Beck & katcher, 2003). Terwijl Kruger & 
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Serpell (2004) naar voor schuiven dat het ervaren van de hond als onvoorwaardelijke 

en niet veroordelende interactiepartner verklaard kan worden op basis van de ‘social 

support theory’, beschreven we eerder dat Beetz et al. (2012b) de ‘biophilia 

hypothese’ aanwijzen als kader van waaruit deze observaties begrepen kunnen 

worden. Een interessante bedenking hierbij is dat deze kenmerken, zoals eerder 

beschreven, ook reeds door Freud naar voor geschoven werden als argumenten voor 

de meerwaarde van de aanwezigheid van zijn hond tijdens therapie.  

Effecten via het versterken van zelfvertrouwen en eigeneffectiviteit. 

 

Zoals Kruger & Serpell (2004) opmerkten worden dieren in therapie met kinderen vaak 

ingezet om positieve cognitieve en gedragsmatige veranderingen te bewerkstelligen. 

Terwijl hierboven beschreven werkingsmechanismen voornamelijk de intrinsieke 

kenmerken van het therapiedier/de hond beschouwen, hecht men vanuit deze visie 

meer belang aan de opbouw van een werkrelatie met het dier, van waaruit het kind 

vaardigheden kunnen bijgebracht worden en van waaruit zelfvertrouwen en 

eigeneffectiviteit versterkt kunnen worden (Berget & Ihlebaek, 2011). Berget & 

Ihlebaek (2011) beschrijven dat dit het voornaamste verschil uitmaakt in vergelijking 

met voorgaande beschreven werkingsmechanismen en dat er verder een zekere 

overlap bestaat tussen dit potentieel mechanisme en de voorgaande. Voor dit 

potentieel werkingsmechanisme wordt voornamelijk naar de sociaal cognitieve theorie 

gegrepen. Volgens dit theoretisch perspectief staan cognities, gedrag en omgeving in 

een belangrijke wederkerige relatie ten opzichte van elkaar (Bandura, 2001) en kan 

men via behandeling inwerken op de cognities en het gedrag via het versterken van 

het zelfvertrouwen en de eigeneffectiviteit (Kruger & Serpell, 2006).  

Zoals Nebbe (2000) beschrijft, zien therapeuten bepaalde kenmerken van een 

therapiedieren als facilitators voor het bereiken van cognitieve en gedragsmatige 

doelstellingen: “animals have the ability to act as living, interactive tools, that can be 

used to help people see both themselves and the world in new ways, and add new skills 

and responses to their behavioural repertiores” (geciteerd uit Berget & Ihlebaek, 2011, 

pp. 129). Uit onderstaand overzicht zal duidelijk naar voor komen dat de sociaal 
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cognitieve theorie gestoeld is op de gedachte dat de omgeving invloed uitoefent op 

het ontwikkelingsproces van het kind (Kruger & Serpell, 2006). In therapie met 

kinderen kan de hond bijgevolg gezien worden als een omgevingsfactor die mee 

inwerkt op dit proces. Deze assumptie beschreven we ook reeds in de bespreking van 

de ‘social support theory’. Hier vinden we opnieuw evidentie voor de stelling van Beck 

& Katcher (2003) dat de ‘biophilia hypothese’ en ‘social support theory’ kunnen gezien 

worden als overkoepelende kaders waarbinnen de gevonden effecten begrepen 

kunnen worden.  

Therapeuten en onderzoekers beschrijven verschillende manieren waarop het dier zou 

kunnen bijdragen tot het versterken van zelfvertrouwen, eigeneffectiviteit en het 

aanleren van vaardigheden. Een eerste manier is gelinkt aan de eerder in deze 

masterproef beschreven asymmetrische relatie tussen mens en hond (Cirulli et al., 

2011). Het feit dat de hond in een afhankelijke positie verkeert ten opzichte van de 

mens, zou ertoe geleid hebben dat de hond zich afhankelijk opstelt en zorgend gedrag 

bij de mens uitlokt (Kruger & Serpell, 2004; Cirulli et al., 2011). Op basis daarvan zou 

een kind tijdens therapie vaardigheden kunnen aanleren met betrekking tot het 

omgaan met en zorgen voor anderen (Fine, 2010). Een tweede manier ligt in lijn met 

de observaties van Freud. De onmiddellijke en ondubbelzinnige reacties van de hond, 

zowel ten aanzien van positieve als ten aanzien van negatieve gebeurtenissen, vormen 

een onmiddellijke vorm van feedback voor het kind (Kruger & Serpell, 2004, 2006). 

Bandura (1977) beschrijft een belangrijke link tussen een gevoel van eigeneffectiviteit 

en feedback vanuit de omgeving. Positieve bekrachtiging vanuit de omgeving, leidt tot 

het gevoel in staat te zijn om de taak/handeling tot een goed einde te brengen en 

resulteert op die manier in toenames van gewenst gedrag (Bandura, 1977). Zoals 

eerder vermeld, suggereren onderzoekers dat gedragingen van honden eenvoudiger af 

te lezen zijn dan die van mensen, omwille van die reden zou het inzetten van een hond 

helpend kunnen zijn om het kind te leren om meer sociaal aangepast gedrag te stellen 

(Martin & Fanum, 2002). Een ander belangrijk element dat naar voor geschoven wordt 

is dat het inzetten van een hond kan fungeren als een sterke motivationele factor voor 

het leren van een kind (Melson, 2003) en voor de betrokkenheid van het kind tijdens 
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therapie (Kruger & Serpell, 2004). Deze stelling kan beargumenteerd worden vanuit de 

sociaal cognitieve visie. Berget & Ihlebaek (2011) beschrijven dat volgens deze theorie 

de perceptie van eigeneffectiviteit een belangrijke motivator betekent voor het kind. 

Volgens deze visie lijkt de motivationele invloed voornamelijk een indirect effect van 

het inzetten van een hond tijdens therapie. Zoals eerder beschreven in het luik 

omtrent theoretische verklaringen voor de interactie tussen kind en dier, ziet Melson 

(2003) ook de ‘biophilia hypothese’ als een verklaring voor een mogelijke invloed van 

de hond op de motivatie van het kind.  

Hoewel ook vanuit sociaal cognitief standpunt heel wat effecten verklaard kunnen 

worden, roept ook deze benadering een aantal vragen op. Gezien de opbouw van een 

werkrelatie met de therapiehond beschouwd wordt als de belangrijkste factor voor het 

bereiken van effect (Berget & Ihlebaek, 2011), moet de vraag gesteld worden in welke 

mate het haalbaar is voor een kind om tot een dergelijke relatie te komen. Individuele 

verschillen tussen kinderen oefenen mogelijks een invloed uit op de haalbaarheid om 

een dergelijke band op te bouwen met een dier. Het eerder in deze masterproef 

besproken onderzoek van Beetz et al. (2011) toont evidentie voor het feit dat kinderen 

die vanwege een gedesorganiseerde gehechtheid moeite hebben met het opbouwen 

van een band met een volwassene, toch in staat zijn om een band op te bouwen met 

een dier. Desalniettemin zijn er kinderen waarbij dit minder vanzelfsprekend zal zijn, 

hierbij denken we aan kinderen die angstig zijn voor honden of die negatieve 

ervaringen meemaakten (Evans & Gray, 2011). Zoals eerder aangehaald zien we in de 

beschrijving van dit potentieel mechanisme heel wat overlap met de voorgaande 

mechanismen. Hier zien we mogelijks een belangrijke overlap met het mechanisme 

van de hond als sociale facilitator.  

Kruger & Serpell (2006) schuiven ook roltheorie naar voor als een theoretisch kader 

van waaruit gevonden effecten verklaard kunnen worden. Ook dit theoretisch 

perspectief kan ruimer bekeken worden vanuit de ‘social support theory’. Op basis van 

de roltheorie kunnen voornamelijk verklaringen gegenereerd voor het feit dat de hond 

kan bijdragen tot het aanleren van vaardigheden, gezien het kind de vaardigheden 

tijdens therapie eerst kan inoefenen in interactie met de hond (Kruger & Serpell, 
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2004). Vanuit dit theoretisch perspectief kan een verklaring geformuleerd worden voor 

de transfer van dit gedrag naar gedrag in een dagelijkse context. Kruger & Serpell 

(2006) beschrijven dat roltheorie naar voor geschoven werd door Newman & Newman 

(1995). Als mensen een nieuwe rol opnemen, zouden ze volgens deze theorie hun 

gedrag aanpassen om aan de verwachtingen te voldoen die gepaard gaan met het 

opnemen van die rol (Kruger & Serpell, 2006). In therapie zou het kind specifiek een 

bepaalde rol kunnen toegeschreven worden in interactie met de hond.  Het opnemen 

van een bepaalde rol tijdens therapie zou volgens dit model dus gepaard gaan met 

meer positieve effecten dan het louter spelen van een rollenspel (Kruger & Serpell, 

2006). Kruger & Serpell (2006) wijzen er echter wel op dat nog niet overtuigend werd 

aangetoond dat deze voordelen blijven aanhouden na het beëindigen van de therapie.  

Effecten als gevolg van een band tussen kind en dier/hond. 

 

Onderzoekers delen de overtuiging dat het gebruik van dieren tijdens therapie zijn 

voordelen verwerft omwille van het feit dat dieren de neiging hebben om een band op 

te bouwen met mensen (Cirulli et al., 2011; Kruger & Serpell, 2006; Nimer & Lundahl, 

2007). Kruger & Serpell (2006) beschrijven dat reeds overtuigend aangetoond is dat 

mens en dier hechtingsrelaties met elkaar opbouwen, maar dat onderzoek er nog niet 

in slaagde om aan te tonen dat net deze relatie bijdraagt tot de gevonden positieve 

effecten van de interactie tussen mens en dier in een therapeutische context. Deze 

onderzoekers stellen dat verklaringen op basis van de hechtingstheorie toch een 

belangrijke waarde kunnen hebben bij het verklaren van gevonden effecten in 

therapie. In de bespreking van effecten van de interactie tussen kind en dier in een 

dagelijkse context, konden we besluiten dat de mate waarin er sprake is van een band 

tussen kind en dier, een invloed kan uitoefenen op de gevonden effecten. Mogelijks 

kan het ervaren van een dergelijke band ook in therapie gunstige effecten met zich 

meebrengen. Ook Zilcha-Mano, Mikulincer & Shaver (2011) schuiven naar voor dat 

hechtingstheorie een bruikbaar kader biedt om effecten van de interactie tussen mens 

en dier te verklaren. Ze steunen hiervoor op de inzichten van John Bowlby. Bowlby 

(1988) linkte het succes van therapie aan de mate waarin de therapeut een veilige 
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hechtingsfiguur kon betekenen voor de patiënt. Hij beschouwde een goede  

therapeutische relatie als een veilige relatie waarbinnen de patiënt pijnlijke gevoelens 

en herinneringen kan exploreren en via de relatie met de therapeut tot meer 

adaptieve werkmodellen kan komen (Bowlby, 1988). Het opbouwen van een dergelijke 

relatie is echter niet vanzelfsprekend. Zoals Bowlby (1973) reeds inzag, worden de 

bestaande werkmodellen automatisch geprojecteerd op nieuwe interpersoonlijke 

relaties en per definitie dus ook op de relatie tussen patiënt en therapeut. Zilcha-Mano 

et al. (2011) delen de overtuiging deze automatische projecties zich minder 

manifesteren in de relatie tussen patiënt en dier en dat dit een helpende factor kan 

zijn in het begeleiden van de cliënt naar een meer adaptief werkmodel. Deze 

onderzoekers zien voornamelijk het feit dat dieren als niet veroordelende en 

onvoorwaardelijk aanvaardende interactiepartners beschouwd worden als een 

argument voor het feit dat de patiënt zich meer geliefd en geaccepteerd zal voelen. Dit 

gevoel draagt volgens Zilcha-Mano et al. (2011) bij tot het ontstaan van een basis van 

waaruit een veiliger hechtingsmodel kan opgebouwd worden. Ze zetten hun visie 

kracht bij aan de hand van een vergelijking tussen de manier waarop onveilig gehechte 

personen in interactie zouden treden met andere mensen en met een therapiedier. 

Zilcha-Mano et al. (2011) beschrijven dat eerder vermijdend gehechte personen in de 

relatie met een dier meer controle zouden voelen om te exploreren met nabijheid en 

dat eerder angstig gehechte personen dan weer meer controle zouden ervaren om 

zich minder afhankelijk op te stellen. Deze onderzoekers beschrijven dat relaties met 

dieren als meer veilig, voorspelbaar en stabiel ervaren worden dan relaties met andere 

mensen (Zilcha-Mano et al., 2011). Hoewel de hechtingstheorie oorspronkelijk focuste 

op interactie tussen mensen, toont de redenering van Zilcha-Mano et al. (2011) dat 

ook specifieke kenmerken van de relatie tussen kind en dier, die eerder niet 

teruggevonden worden in de relatie tussen mensen een plaats kunnen krijgen binnen 

een dergelijk theoretisch perspectief.  

We stelden ons eerder in deze masterproef echter reeds de vraag in hoeverre het 

wenselijk is dat er een hechtingsrelatie ontstaat tussen kind en dier tijdens therapie. 

Deze kwestie duikt ook op bij Kruger & Serpell (2006), die de mening erop nahouden 
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dat het stimuleren van een sterke band met een dier tijdens therapie zowel 

therapeutisch als ethisch onverantwoord is. Onderzoekers schuiven naar voor dat de 

hond ook als transitioneel object zou kunnen fungeren tijdens therapie en dat dit 

mogelijks een meer wenselijke positie is in vergelijking met de positie als 

hechtingsfiguur (Berget & Braastad, 2008; Berget & Ihlebaek, 2011; Kruger & Serpell, 

2006; Martin & Farnum, 2002). De term ‘transitioneel object’ dook voor het eerst op in 

1951, in de publicaties van Winnicott (De Witte, 1980). Het ‘transitioneel object’ wordt 

beschreven als “an item or object, such as a blanket or soft toy, that serves a 

comforting function for a child and helps alleviate the normal developmental stress of 

separation from the primary caregiver” (Kruger & Serpell, 2006, p 30). De hechting aan 

een dergelijk object beperkt zich echter niet tot het separatieproces van de eerste 

zorgfiguur. De Witte (1980) beschrijft dat binnen verschillende levensfasen 

transitionele objecten geïdentificeerd kunnen worden en beschrijft deze objecten als 

verschijnselen die een brugfunctie vervullen tussen wat de patiënt innerlijk ervaart en 

de buitenwereld. Recent poneren onderzoekers dat een dier een dergelijk object zou 

kunnen betekenen. Katcher (2000) stelt het volgende: “animals makes good 

transitional beings because they show intentional behaviour, they are capable of giving 

active affection, they can never contradict the attributes projected into them with 

words, and they can serve as vehicles for projection traits one might find lacking in 

human beings” (geciteerd uit Berget & Ihlebaek, 2011, p 124). Kruger & Serpell (2006) 

citeerden Triebenbacher (1998), die beschrijft dat honden kunnen fungeren als 

transitioneel object voor een kind en beschreven dat een hond een brug kan vormen 

tussen het kind en de wereld om zich heen, waarlangs het kind gestimuleerd wordt in 

zijn leerproces (Kruger & Serpell, 2006). Deze redenering toont zowel een verklaring 

voor de band tussen mens en dier en gaat tegelijkertijd voorbij aan een louter 

antropocentrische blik, gezien de specifieke meerwaarde van een dier ook een 

verklaring krijgt binnen deze redenering. 

Kruger & Serpell (2006) wijzen op een belangrijk verschil tussen een hechtingsfiguur en 

een transitioneel object (Kruger & Serpell, 2006). Deze onderzoekers stellen dat de 

term ‘transitioneel’ impliceert dat het kind begeleidt wordt van de ene situatie naar 
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een andere, ze zien het een transitioneel object dan ook als een middel waarlangs het 

kind in staat wordt gesteld om de overgang te maken naar een hoger niveau van 

functioneren, terwijl de term ‘hechting’ eerder een langdurige band impliceert en 

minder verband lijkt te houden met het bekomen van verandering (Kruger & Serpell, 

2006). Omwille van die reden lijkt de hond als transitioneel object meer te kunnen 

bijdragen tot het bereiken van therapeutische doelstellingen in vergelijking met het 

opbouwen van een hechtingsrelatie met de hond.  De vraag kan hierbij gesteld worden 

hoe het inzetten van een dier tijdens therapie met kinderen precies zou moeten 

plaatsvinden om te verhinderen dat er een te sterke hechtingsband ontstaat tussen 

kind en hond, maar toch niet voorbij te gaan aan de mogelijke meerwaarde van de 

hond als transitioneel object.  

 

Op basis van bovenstaand overzicht van suggesties met betrekking tot de 

werkingsmechanismen die actief zouden tijdens het inzetten van dieren en meer 

specifiek van honden tijdens therapie met kinderen, kan besloten worden dat reeds 

verdienstelijke pogingen ondernomen zijn, maar dat het nog zeer moeilijk is om 

wetenschappelijk te onderbouwen wat juist de meerwaarde is van het inzetten van 

een dier tijdens therapie. Het is duidelijk dat onderzoekers vandaag voorbij een puur 

antropocentrische visie proberen te denken en zo tot interessante inzichten komen. 

Bovenstaand overzicht toont dat onderzoekers het erover eens zijn dat combinaties 

van theoretische perspectieven het inzicht in de gevonden effecten kunnen vergroten. 

Hoewel dit perspectief nog verder onderzocht dient te worden, zien Beetz et al. 

(2012b) veel potentieel in de rol van oxytocine als onderliggend werkingsmechanisme 

van de gevonden effecten. Zoals bovenstaand overzicht toont, kan oxytocine voor een 

aantal aspecten een verklaring bieden in verschillende van bovengenoemde 

werkingsmechanismen.  

 

Bedenkingen bij en Kritiek op AAT bij Kinderen 

In het voorgaande beschreven we voornamelijk positieve aspecten van het inzetten 

van hond in therapie met kinderen. Onderzoek toont ook overwegend positieve 
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resultaten (Nimer & Lundahl, 2007). Toch is het onmogelijk dat AAT voor elk kind 

positieve effecten met zich mee zou brengen. Het is belangrijk om de kritische 

bedenkingen die de literatuur met betrekking tot dit onderwerp naar voor schuift 

onder de loep te nemen. Deze bedenkingen kunnen een belangrijke aanzet geven voor 

het formuleren van nieuwe onderzoeksvragen die het onderzoek omtrent het inzetten 

van honden in therapie met kinderen vooruit kunnen helpen.  

Bedenkingen bij het onderzoek. 

 

De kritische blik die wetenschappers werpen op interventies waarin dieren betrokken 

worden, kent verschillende oorzaken. Hoewel er vandaag een duidelijke positieve 

evolutie te merken is, is één van de belangrijkste oorzaken het feit dat 

wetenschappelijk onderzoek nog steeds in zijn kinderschoenen staat (Beck & Katcher, 

2003). Zoals eerder in deze masterproef besproken, is het gebruik van dieren in de 

praktijk een wijdverspreid fenomeen, dat lange tijd een eigen leven leidde in de 

praktijk. Dit bemoeilijkt wetenschappelijk onderzoek. In dit luik willen we de 

belangrijkste punten van kritiek toelichten die naar voor geschoven worden met 

betrekking tot het onderzoek naar de werkzaamheid van AAT. 

Het feit dat het gebruik van dieren in de praktijk een eigen leven leidde, maakte dat 

men het niet altijd nauw nam met de voorwaarden om over AAT te kunnen spreken. 

Beck & Katcher (1984), wezen erop dat er niet altijd duidelijk onderscheid gemaakt 

werd tussen de effecten die geobserveerd werden van het recreatief gebruik van 

dieren en effecten van het gebruik van dieren voor therapeutische doeleinden. Hoewel 

deze onderzoekers hier ongeveer dertig jaar geleden al voor waarschuwden, gaven 

Kruger & Serpell (2006) enkele jaren geleden aan dat die verwarring nog steeds actueel 

is. Ze stelden vast dat interventies die onder de noemer ‘therapie’ geplaatst worden 

niet altijd stroken met de definitie van het woord ‘therapie’. Interventies die plezier 

opwekken bij de patiënt of die een voor een tijdelijke opluchting zorgen, worden maar 

al te vaak gecategoriseerd onder ‘therapeutische interventies’. Kruger en Serpell 

(2006) verzetten zich tegen het feit dat mensen die niet voldoende onderlegd zijn om 
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patiënten correct te diagnosticeren en te behandelen, misbruik maken van het woord 

‘therapie’ en op die manier verwarring zaaien.  

Kruger & Serpell (2006) beschrijven verder dat niet alleen buiten, maar ook binnen het 

klinische veld onduidelijkheid heerst over het begrip ‘animal assisted therapy’ of 

therapie met assistentie van dieren (Kruger & Serpell, 2006). In de literatuur zijn 

talrijke varianten van definities terug te vinden voor dit concept (Kruger & Serpell, 

2006). Dit maakt het moeilijk om uitkomsten van verschillende studies te vergelijken.  

Een derde punt van kritiek is het feit dat er vandaag, deels als gevolg van voorgaande 

beperkingen, een ernstig gebrek is aan zorgvuldig gecontroleerde klinische trials en 

valide effectiviteitsstudies, die de observaties uit de praktijk onderbouwen (Kruger & 

Serpell, 2006). Dit maakt dat de positieve uitkomsten die gerapporteerd worden ook 

zouden kunnen toegeschreven worden als zijnde illustraties van het placebo – effect 

(Odendaal, 2000) Daarnaast zouden deze positieve uitkomsten ook gelinkt kunnen 

worden aan non-specifieke factoren (Odendaal, 2000). Toch moeten we hierbij 

opmerken dat dit niet onmiddellijk een punt van kritiek hoeft te zijn. Zoals eerder 

besproken in deze masterproef toont onderzoek evidentie dat non-specifieke factoren 

een belangrijke invloed kunnen uitoefenen op het therapeutisch proces van de patiënt 

(Messer & Wampold, 2002).  

Een volgende punt van kritiek dat regelmatig aangehaald werd in deze masterproef is 

het feit dat vaak te weinig mediërende factoren in rekening gebracht worden die een 

invloed zouden uitoefenen op de gevonden effecten (Beck & Katcher, 2003). Dit leidt 

tot inconsistente onderzoeksresultaten (Endenburg & van Lith, 2011). De reden voor 

het feit dat hier onvoldoende inzicht in is, is het feit dat het huidige onderzoek niet 

toestaat om sufficiënte vergelijkingen te maken tussen onder andere de doelgroep, de 

setting waarbinnen AAT plaatsvindt, effecten van verschillende diersoorten (Palley et 

al., 2010). Zoals Kruger & Serpell (2006) opmerkten zijn onderzoeksresultaten vaak 

gebaseerd op zeer kleine heterogene steekproeven en slaagt men er vaak niet in om 

een controlegroep te voorzien, bovendien zijn de resultaten vaak gebaseerd op 

zelfrapportage. Zoals in deze masterproef regelmatig opgemerkt werd, toont 

onderzoek voornamelijk positieve resultaten. Kruger & Serpell (2006) wijzen erop dat 
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dit een gevolg kan zijn van het feit dat wetenschappers zich voornamelijk focussen op 

deze positieve effecten en dat er weinig onderzocht wordt in welke mate het inzetten 

van dieren tijdens therapie negatieve bijwerkingen zou kunnen hebben. Een laatste 

opmerking, maar toch een zeer belangrijke, is een opmerking die reeds herhaaldelijk 

naar voor kwam op conferenties georganiseerd door de NIH, namelijk dat er een 

ernstig gebrek is aan longitudinale studies die de langetermijneffecten in kaart 

brengen (NIH, 2008).  

Ethische kwesties. 

 

Tot slot is het zeer belangrijk om ook de ethische kant van het inzetten van honden 

tijdens therapie met kinderen te bekijken. Zoals hierboven beschreven focust 

onderzoek zich voornamelijk op gunstige effecten, toch is het ondenkbaar dat het 

inzetten van een hond tijdens therapie voor elk kind gunstige effecten met zich mee 

zou brengen. Zowel voor het kind als voor het dier rijzen een aantal ethische kwesties 

op. Hieronder zal een kort overzicht volgen van deze kwesties. 

Het is belangrijk om de fysieke gezondheid en de veiligheid van het kind ten allen tijde 

te waarborgen (Esposito et al., 2011). Onderzoek moet nog uitwijzen of er weldegelijk 

geen gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan het betrekken van een hond tijdens 

therapie. Het onderzoek van Paul & Serpell (1996) toonde dat kinderen meer 

gezondheidsklachten vertoonden in de eerste maand na de aanschaf van een hond, na 

een langere periode hielden deze bevindingen echter niet stand. Andere onderzoekers 

bekomen tegengestelde bevindingen en rapporteren dat kinderen die opgroeien met 

huisdieren net minder medische klachten ontwikkelen (Palley et al., 2010). Een 

volgende bedenking die kan gemaakt worden is dat het inzetten van een hond tijdens 

therapie, ondanks het feit dat deze dieren specifiek getraind dienen te zijn, niet zonder 

risico verloopt. Evans & Gray (2012) beschrijven het belang van een match tussen het 

therapiedier en het kind. Ze wijzen op het feit dat sommige dieren het gedrag van 

kinderen als een bedreiging kunnen zien en als gevolg daarvan gevaarlijk of negatief 

gedrag zullen stellen. Het risico bestaat dat het kind gebeten wordt door de hond. 

Zoals Esposito et al. (2011) beschrijven, zijn kinderen een kwetsbare groep en moet dit 
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mogelijk vermeden worden. Evans & Gray (2012) beschrijven dat dit niet alleen een 

fysieke impact kan hebben maar ook een emotionele impact. Dit is uiterst onwenselijk 

voor het therapeutisch proces van de patiënt. Een andere factor die in rekening moet 

gebracht worden is dat sommige kinderen angstig zijn voor honden of negatieve 

ervaringen meemaakten. Evans & Gray (2012) beschrijven dat het inzetten van dieren 

tijdens de behandeling bij deze kinderen mogelijks traumatiserend kan werken. Naast 

negatieve effecten die deze interventie kan hebben voor een kind, moet ook in 

overweging genomen worden of het ethisch verantwoord is voor het dier om dieren in 

te zetten in therapie. Ook het welzijn en de veiligheid van het dier moet in rekening 

gebracht worden (Esposito et al., 2011). Zoals Ascione (1999) beschrijft gaan niet alle 

kinderen even vreedzaam om met dieren. Het onderzoek van Ascione (1999) toonde 

dat kinderen die mishandeling meemaakten meer geneigd zijn om wreed gedrag te 

stellen ten aanzien van dieren. Verder rest nog de vraag in hoeverre het moreel 

verantwoord is om dieren in te zetten voor het welzijn van mensen (Zamir, 2006). Er 

moet nagedacht worden in welke mate het inzetten van een dier een impact kan 

hebben op de levenskwaliteit van het dier (Zamir, 2006). 

 
 

Discussie 

 

Deze masterproef beoogde na te gaan op welke wijze het inzetten van honden tijdens 

therapie met kinderen zijn werkzaamheid zou verwerven. De ontstaansgeschiedenis 

van AAT verschafte een beeld van heersende denkkaders in het verleden en toonde 

een aantal kantelpunten met betrekking tot de interesse voor omgevingsfactoren die 

van invloed zouden kunnen zijn op het therapeutisch proces van patiënten. De laatste 

decennia nam de interesse voor dergelijke omgevingsfactoren opnieuw toe en 

beschouwde men ook de interactie tussen kind en dier als een belangrijke 

omgevingsfactor (Melson, 2003). Vanuit deze redenering kan het inzetten van een 

hond tijdens het therapeutisch proces gezien worden als een omgevingsfactor die 

positieve verandering stimuleert. Om zicht te krijgen op de manier waarop de 

interactie tussen kind en hond positieve verandering zou kunnen stimuleren, was het 
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in de eerste plaats belangrijk om na te gaan op welke aspecten deze interactie een 

invloed zou kunnen uitoefenen . Het bestuderen van effecten van de interactie tussen 

kind en dier in een dagelijkse en in een therapeutische context leidde tot een 

bevestiging van de stelling van Katcher & Wilkins (1993) dat positieve effecten die 

geobserveerd worden tijdens therapie, gezien kunnen worden als een reflectie van 

positieve effecten die geobserveerd worden in een dagelijkse context. Positieve 

effecten situeren zich op een aantal brede domeinen zoals op sociaal, emotioneel, 

gedragsmatig, communicatief, cognitief en motivationeel gebied, alsook op medisch en 

motorisch gebied (Endenburg & vanLith, 2011; Melson, 2003). In het kader van de 

onderzoeksvraag, die zich richt op psychotherapie met kinderen, werden laatste twee 

gebieden in deze masterproef buiten beschouwing gelaten. Ontwikkelingen in  het 

onderzoek naar de effecten van de interactie tussen kind en hond, leverden een aantal 

interessante aandachtspunten op waar rekening mee moet gehouden worden bij de 

studie van de effecten en het tot stand komen ervan in een therapeutische context. 

Het voornaamste aandachtspunt dat uit deze bespreking naar voor kwam is dat 

onderzoek nog te weinig zicht geeft op kind-, dier- en omgevingsfactoren die de 

gevonden effecten kunnen mediëren (Beck & Katcher, 2003). Endenburg & VanLith 

(2011) beschrijven dat dit aan de basis kan liggen van inconsistenties met betrekking 

tot de onderzoeksresultaten. Hoewel er desondanks voornamelijk positieve effecten 

gerapporteerd worden en er ook evidentie bestaat dat het inzetten van dieren tijdens 

therapie met kinderen een werkzame interventie kan zijn (Nimer & Lundahl, 2007), 

moet hierbij opgemerkt worden dat onderzoek naar de interactie tussen kind en dier 

er nog te weinig in slaagt om langetermijneffecten te beschrijven en dat de focus nog 

te veel ligt op het vinden van positieve effecten. Hierdoor spitst onderzoek zich nog te 

weinig toe op het identificeren van eventuele negatieve bijwerkingen (NIH, 1987, 

2008).  

Het onderzoek naar de interactie tussen kind en dier in een dagelijkse context bood 

evidentie om aan te nemen dat de band die een kind ervaart met een dier een 

belangrijke rol kan spelen bij de gevonden effecten (Poresky, 1987). De vraag kan 

gesteld worden in welke mate het noodzakelijk is dat een kind ook in een 
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therapeutische context een band opbouwt met het dier om te kunnen profiteren van 

de gewenste effecten, en meer nog in welke mate het wenselijk is dat een kind een 

dergelijke band opbouwt met een therapiedier. Om AAT op een ethisch verantwoorde 

manier te kunnen inbouwen tijdens therapie met kinderen is een antwoord op deze 

vragen noodzakelijk. Zoals Kruger & Serpell (2006) stellen is het mogelijk zowel 

therapeutisch als ethisch onverantwoord om het tot stand komen van een 

hechtingsrelatie tussen kind en therapiedier te stimuleren. Onderzoek biedt vandaag 

nog geen antwoord op de vraag welke specifieke aspecten van de bovengenoemde 

algemene domeinen beïnvloed kunnen worden, bij welke kinderen en hoe de situatie 

er moet uitzien om dergelijke effecten te bekomen (Cirulli et al., 2011). Hoewel de 

meta-analyse van Nimer & Lundahl (2007) positievere effect-sizes toonde voor AAT bij 

kinderen en voor het inzetten van honden tijdens therapie, moeten we besluiten dat 

onderzoek vandaag nog niet toelaat om adequate vergelijkingen te maken tussen 

doelgroepen, settingen, gebruikte diersoort (Palley et al., 2010). Zoals Palley et al. 

(2010) stelden is er een grote variatie in gehanteerde onderzoeksmethoden, in de 

steekproeven, in de condities waarbinnen AAT plaatsvindt en dergelijke meer, wat de 

vergelijking tussen studies bemoeilijkt. Toekomstig onderzoek zou zich meer kunnen 

toeleggen op standaardisatie, waarlangs deze vergelijkingen op een meer betrouwbare 

manier gemaakt kunnen worden (Beck & Katcher, 2003).  

Ondanks het feit dat onderzoek nog geen overtuigende resultaten toont met 

betrekking tot de vraag of er verschillen in effectiviteit bestaan afhankelijk van de 

diersoort die ingezet wordt tijdens therapie, werden reeds een aantal theoretische 

perspectieven naar voor geschoven die argumenten leveren voor de meerwaarde van 

het inzetten van honden tijdens therapie. Deze theoretische modellen leveren 

onderzoeksvragen op basis van dewelke toekomstig onderzoek vergelijkingen zal 

kunnen maken tussen diersoorten. Zoals Cirulli et al. (2011) naar voor schoven zou 

verder onderzoek zich onder andere moeten focussen op specifieke kenmerken van de 

interactie tussen kind en dier, zowel bij typisch ontwikkelende als bij atypisch 

ontwikkelende kinderen. In het kader daarvan zou het naar mijn mening ook nuttig 

kunnen zijn om na te gaan of de interactie tussen kind en dier een effect kan hebben 
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op het volbrengen van bepaalde ontwikkelingstaken. In lijn met de opmerking op de 

conferentie georganiseerd door de NIH in 2008, kan hieraan toegevoegd worden dat 

niet alleen specifieke kenmerken van de interactie moeten bestudeerd worden, maar 

dat ook kenmerken van de context waarbinnen die interactie plaatsvindt een 

belangrijke rol kunnen spelen (Esposito et al., 2011). Als deze kenmerken zorgvuldig in 

kaart gebracht worden, zouden deze belangrijke aanknopingspunten kunnen 

betekenen met betrekking tot het formuleren van hypothesen voor het inzetten van 

honden tijdens therapie met kinderen.  

Het gebrek aan inzicht in mediërende factoren is volgens Beck & Katcher (2003) ook 

een belangrijke oorzakelijke factor in het ontbreken van een theoretisch model 

omtrent de interactie tussen kind en dier. Het ontbreken van een dergelijk model 

maakt dat een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op de vraag hoe het inzetten 

van dieren tijdens therapie zijn werkzaamheid verwerft, vandaag nog ontbreekt. 

Desalniettemin proberen onderzoekers op basis van bestaande theoretische modellen 

bepaalde aspecten die geobserveerd en gemeten worden te verklaren. Op basis van 

deze modellen werden reeds interessante suggesties gedaan met betrekking tot 

potentiële werkingsmechanismen (Cirulli et al., 2011). Vier verschillende 

werkingsmechanismen worden consistent aangehaald in de literatuur omtrent de 

interactie tussen kind en dier in een therapeutische context. Een eerste mechanisme 

beschrijft dat het inzetten van een hond een effect zou hebben op de mate waarin een 

kind gevoelens van angst en stress ervaart. Het tweede mechanisme beschrijft dat 

dieren als katalysators gezien kunnen worden met betrekking tot de sociale interactie. 

Dit mechanisme biedt onder andere een verklaring voor de observaties van Freud dat 

het inzetten van een dier een invloed kan hebben op de weerstand langs de zijde van 

de cliënt (Molnar, 1992) en voor de observatie van Levinson (1969) dat het dier het 

aangaan van een therapeutische relatie mogelijk maakt bij kinderen die resistent lijken 

voor therapie. Een derde mechanisme focust zich in mindere mate op de intrinsieke 

kenmerken van het dier die een faciliterend effect zouden hebben op het 

therapeutisch proces, maar ziet het dier als een ideaal instrument om het kind 

vaardigheden en een gevoel van zelfvertrouwen en eigeneffectiviteit bij te brengen. 



74 
 

Tot slot wordt naar voor geschoven dat een dier de functie zou kunnen vervullen van 

transitioneel object en op die manier een brugfunctie zou kunnen vervullen tussen wat 

het kind innerlijk ervaart en de buitenwereld (Kruger & Serpell, 2006). Zoals 

beschreven in deze masterproef heerst de gedachte dat verschillende 

werkingsmechanismen op eenzelfde ogenblik actief kunnen zijn en dat de 

werkingsmechanismen die aan het werk zijn kunnen verschillen tussen individuen 

(Berget & Ihlebaek, 2011). Het nagaan van kind-, dier- en omgevingsfactoren die een 

invloed uitoefenen op de gevonden effecten, kunnen een aanknopingspunt vormen 

voor verder onderzoek dat zich kan toespitsen op het identificeren van de 

werkingsmechanismen waarlangs AAT zijn werkzaamheid verwerft.  

Bovenvermelde mechanismen worden vanuit verschillende theoretische modellen 

naar voor geschoven. Onderzoekers delen de mening dat deze theoretische modellen 

elkaar niet uitsluiten, maar samen meerdere aspecten kunnen verklaren (Berget & 

Ihlebaek, 2011). Theorieën vanuit biologische, psychologische en sociale hoek werden 

beschreven in dit werk. Vandaag zien onderzoekers veel potentieel in de rol van 

oxytocine als een belangrijke verklaring voor de gevonden effecten. Verder onderzoek 

in deze richting kan belangrijke inzichten verschaffen in de interactie tussen mens en 

dier. Toekomstig onderzoek zal zich ook moeten focussen op culturele verschillen 

tussen mensen. De mate waarin de omgeving kinderen stimuleert in het contact met 

dieren verschilt mogelijks tussen culturen (Evans & Gray, 2012).  

Deze masterproef poogde de theoretische verklaringen die worden beschreven in de 

literatuur vanuit een metaperspectief te bekijken.  In het eerste hoofdstuk van deze 

masterproef werd een overzicht geschetst van een aantal overkoepelende modellen 

waarbinnen theorieën die naar voor geschoven worden bekeken kunnen worden. Het 

kaderen van theoretische perspectieven binnen deze overkoepelende modellen kan 

een meerwaarde betekenen, gezien op die manier meer zicht gecreëerd wordt op 

vraagstukken die onbeantwoord blijven door het aangewende model en eventueel wel 

verklaard kunnen worden op basis van een ander model. Zo vond dit werk bevestiging 

voor de stelling van Kidd & Kidd (1987) dat verklaringen voor effecten van het inzetten 

van dieren voor therapeutische doeleinden voornamelijk vertrekken vanuit een 
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human/human model. Zoals besproken probeert een human/human model 

verklaringen die van toepassing zijn voor de interactie tussen mensen te generaliseren 

naar de interactie tussen mens en dier. Hoewel dit perspectief een grote 

verklaringswaarde heeft, laat dit model niet toe om unieke aspecten in de interactie 

tussen kind en dier te verklaren. Recent pleitten onderzoekers die zich interesseren 

voor de ontwikkeling van kinderen, voor het aanwenden van een biocentrisch model 

(Melon, 2003). Dit model bekijkt alle interacties die een kind aangaat met de 

omgeving, zowel die met andere mensen als die met dieren. Het verder uitbouwen van 

een dergelijk model kan een belangrijke stap voorwaarts betekenen voor het 

ontwikkelen van een theoretisch perspectief dat verklaringen biedt voor specifieke 

aspecten van de interactie tussen kind en hond (Melson, 2003).  
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