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Samenvatting 

Therapie met paarden kent een opmars, maar omvat ook nog heel wat onduidelijkheden. 

Dit zowel in de praktijk, in ons maatschappelijk draagvlak als in de literatuur. Het is 

nodig onze blik te verruimen en het belang van therapie met paarden de aandacht te 

geven die het verdient. 

Dit onderzoek schenkt deze aandacht door op zoek te gaan naar de persoonlijke 

ervaringen van cliënten aan de hand van participerende observatie en portraiture. Het wil 

de lezers informeren, inspireren en stimuleren tot reflectie en dialoog omtrent dit 

onderwerp. Ook wil het een oproep doen naar nodige subsidies voor wetenschappelijke 

onderbouwing. 

Zoals blijkt, spelen paarden zowel direct als indirect een rol in de persoonlijke processen 

van de cliënten. De directe steun wordt gezien als overkoepelend overheen het proces 

die een possibility sphere mogelijk maakt. De indirecte steun situeert zich in het 

persoonlijke veranderingsproces van de cliënten, bijvoorbeeld als facilitator van 

menselijke interacties. 

Bijkomend kent de niet-traditionele methode een meerwaarde die toegang mogelijk 

maakt voor cliënten die uit andere circuits vallen. 
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INLEIDING 

Therapie met paarden kent een opmars, maar ook nog heel wat onduidelijkheden. 

Mensen die erin geloven, starten met veel kracht en enthousiasme werkingen op. 

Wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt echter.  

Deze masterproef schenkt aandacht aan het belang van paarden in een therapeutisch 

proces. Die wil lezers informeren, inspireren en stimuleren tot reflectie en dialoog 

omtrent therapie met paarden. Verder is het ook een oproep naar tijd en subsidies voor 

wetenschappelijke onderbouwing zodat onwetendheid kan afnemen.  

In deel één van de masterproef wordt de probleemstelling toegelicht waaruit de 

onderzoeksvragen voortstromen die vervolgens opgesomd worden. 

Het tweede deel gaat dieper in op de methodologie. In de eerste plaats wordt geschetst 

waarom voor interpretatief onderzoek gekozen wordt. Vervolgens komen de 

onderzoeksmethoden aan bod, namelijk participerende observatie en portraiture. Hierna 

volgt de analysemethode, worden het onderzoeks- en analyseproces beschreven en de 

kwaliteitscriteria van het onderzoek.  

Deel drie spitst zich toe op de theoretische verdieping waar in de eerste plaats de 

historie en het ontstaan verduidelijkt worden, waarna een verheldering van de gebruikte 

terminologie komt. Vervolgens wordt specifiek ingezoomd op equitherapie en volgt een 

beschrijving waarom nu net paarden worden ingezet. Ten slotte worden in dit deel de 

positieve effecten van therapie met paarden besproken.  

Het vierde deel belicht de portretten in deze masterproef. 

In deel vijf worden belangrijke thema’s onderscheiden aan de hand van een thematische 

analyse gevolgd door een verbinding van deze thema’s. 

Het laatste en zesde deel koppelt de bevindingen uit de portretten aan de eerder 

besproken theoretische verdieping. Op die manier wordt een antwoord gegeven op de 

onderzoeksvragen. Vervolgens worden de implicaties van de resultaten aangekaart. 

Daarna wordt gereflecteerd over de sterktes en beperkingen van dit onderzoek en 

volgen aanbevelingen voor verdere studies. De conclusie zal de masterproef afsluiten. 
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DEEL   1    PROBLEEMSTELLING EN 

ONDERZOEKSVRAGEN 

Ongeacht de stijgende aandacht voor therapie met paarden blijven leemtes bestaan, 

zowel in de praktijk, in ons maatschappelijk draagvlak als in de literatuur. Er kan 

gesteld worden dat het belang van therapie met paarden voor de geestelijke en 

lichamelijke gezondheid van de mens niet de aandacht krijgt die het verdient. We 

zouden nieuwsgierig moeten zijn naar alle manieren waarop dieren ons mogelijk kunnen 

helpen. We kunnen de mogelijkheden omarmen van een grotere waardering van de 

impact die dieren op ons leven kunnen hebben (Mills & Hall, 2014). 

In de praktijk valt bijvoorbeeld op dat voor velen de werking met paarden niet geheel 

duidelijk is. Mensen weten niet wat het inhoudt of denken aan paardenfluisteraars. Als 

ze wel een idee hebben, denken ze het vaakst vanuit een motorische invalshoek, dus op 

vlak van revalidatie en kinesitherapie. Therapie met paarden kan zich echter ook op 

andere vlakken situeren, maar die blijken vaker onbekend. 

Op algemeen maatschappelijk vlak vinden we in België onvoldoende draagkracht voor 

het aanbod van therapie met paarden. Er is geen psychosociaal dienstverleningssysteem, 

geen erkenning voor de therapeuten en dus ook geen bijhorende kwaliteitscontrole. 

Iedereen kan dus zomaar wat met mens en paard gaan doen.  

Ook de literatuur bevat hiaten. Er is literatuur die de fysieke voordelen van 

therapeutisch paardrijden ondersteunt, maar voor de psychologische voordelen is er 

enkel anekdotisch bewijs. Bijkomend zijn de gevonden resultaten afhankelijk van het 

onderzoek en zijn er discrepanties tussen kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Op 

basis van observaties en interviews worden effecten gevonden in tegenstelling tot 

kwantitatieve procedures (Kendall et al., 2014). Hieruit concluderen Ewing et al. (2007) 

dat kwantitatieve methoden onvoldoende gevoelig zijn om de aard van de veranderingen 

door therapie met paarden op te meten. 

Het is nodig om onze blik te verruimen. In bestaand onderzoek wordt voornamelijk op 

zoek gegaan naar de effecten van therapie met paarden. De beleving van de deelnemers 

wordt over het hoofd gezien. Ook kunnen echter de beweegredenen en 

betekeniscomplexen van mensen bijdragen tot wetenschappelijke kennis (Levering & 

Smeyers, 2007). Kenmerkend hierbij is om betekenissen te bevragen en te onderzoeken 
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hoe deze tot stand komen. De nadruk ligt op het begrijpen en het doorgronden van de 

individuele personen (Baarda et al., 2005). Binnen dit onderzoek wordt dan ook besloten 

op zoek te gaan naar de betekenissen die gebruikers zelf geven aan hun equitherapie.  

Met volgende onderzoeksvragen gaat dit onderzoek aan de slag om een bijdrage te 

kunnen leveren aan de praktijk waar paarden ingezet worden.  

Hoe beleven mensen met psychosociale problemen hun equitherapie?  

Welke effecten ervaren zij en hoe zet deze therapie hen al dan niet op weg?  

Wat is voor hen de betekenis van equitherapie? 
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DEEL   2    METHODOLOGIE 

In dit deel van de masterproef  wordt dieper ingegaan op de methodologie. In de eerste 

plaats wordt geschetst waarom interpretatief  onderzoek wenselijk is. Vervolgens komen 

de onderzoeksmethoden aan bod, namelijk participerende observatie en portraiture. 

Hierna volgt de analysemethode, de beschrijving van het onderzoeks- en analyseproces 

beschreven en de kwaliteitscriteria van het onderzoek.  

 

1 Keuze voor interpretatief  onderzoek 

De onderzoeksopzet en de te gebruiken methoden en technieken hangen af  van de vraag 

die door het onderzoek moet beantwoord worden (Levering & Smeyers, 2007). Omdat de 

onderzoeksvraag peilt naar de beleving van de participanten is interpretatief  onderzoek 

bijgevolg het best aangewezen. 

In de inleiding van Levering & Smeyers (2007) geeft Wim Wardekker aan dat 

wetenschap moet bijdragen aan de kwaliteit van handelen. Dit kan volgens hem slechts 

in beperkte mate door het leveren van kennis in de nomologische zin. Zulke kennis moet 

immers eerst nog geïnterpreteerd en binnen een handelingscontext geplaatst worden. 

Belangrijker voor Wardekker is dat wetenschap adequate voorbeelden levert van hoe 

andere mensen in andere, maar soortgelijke situaties handelen. Door theoretische 

abstracties van het handelen wil wetenschap de achterliggende zingevingen begrijpen en 

inzichtelijk maken. Hieruit kunnen we niet precies ontlenen hoe we moeten handelen, 

maar we kunnen wel meer inzicht verkrijgen in de achterliggende beweegredenen en 

betekenisverleningen. Over deze inzichten kan nagedacht worden. Ze kunnen ons op 

ideeën brengen en aanzetten tot reflectie over onszelf  en onze handelingssituatie. 

Hierdoor kan ons handelen flexibeler worden. Verder geven Levering & Smeyers (2007) 

aan dat wie in deze wereld adequaat wil handelen in de eerste plaats geen algemene 

wetenschappelijk gefundeerde kennis nodig heeft. Wel hebben we inzicht nodig in 

concrete situaties en in de beweegredenen en betekeniscomplexen, zowel van onszelf  als 

van anderen. Verder moeten we over de vaardigheid beschikken om in de concrete 

situatie voor ons handelen een koers uit te zetten die hiermee in overeenstemming is. 

Levenservaring is in dit geval belangrijker dan kennis op zich (Levering & Smeyers, 

2007). 



5 
 

Kwalitatief  onderzoek is dus op zoek gaan naar betekenissen en hoe die betekenissen tot 

stand komen. Kenmerkend voor kwalitatief  onderzoek is de nadruk op het begrijpen of  

het doorgronden van individuele mensen, groepen of  situaties. Centraal daarbij staat dat 

de participanten bestudeerd worden binnen hun eigen context wat wijst op een 

holistische benadering. De holistische benadering heeft tot gevolg dat de onderzoekers 

een multimethodeaanpak verkiezen wat inhoudt dat zij gebruik maken van verschillende 

soorten gegevens, gegevensbronnen en dataverzamelingsmethoden. Voor kwalitatieve 

onderzoekers is het van belang directe waarnemingen te doen. Zelf  zijn zij het 

belangrijkste instrument en moeten zij zich verplaatsen in de participanten om zich zo 

veel mogelijk te kunnen richten op de betekenisverlening. Daarbij wordt met een zekere 

souplesse gebruik gemaakt van een flexibele onderzoeksopzet dat tijdens het onderzoek 

nog kan wijzigen (Baarda et al., 2005). 

De zoektocht naar betekenissen binnen deze masterproef  werd uitgevoerd aan de hand 

van arts-based research. Hierbinnen werken kunst en wetenschap in de richting van het 

bevorderen van het menselijk begrip door exploratie, openbaring en representatie 

(Leavy, 2009). 

De overeenkomsten van kwalitatief  onderzoek en arts-based research worden door Valerie 

J. Janesick (2001) benoemd. Ten eerste is de onderzoeker in beide methoden het 

instrument. Daarnaast zijn beide praktijken holistisch en dynamisch. Hierbij zijn 

reflectie, beschrijving, probleemstelling en -oplossing en de mogelijkheid om te 

identificeren en te verklaren met intuïtie en creativiteit in het onderzoeksproces 

aanwezig. Sterker nog, Janesick benoemt kwalitatieve onderzoekers als artist-scientists. 

Als onderzoekers beter begrijpen en bekend maken hoe ze van hun creativiteit en intuïtie 

gebruik maken in hun onderzoek, zullen ze een beter inzicht hebben in de functie van 

kwalitatief  onderzoek. In deze geest kan een systematische verkenning van op kunst 

gebaseerde praktijken leiden tot een verfijning van het werk dat kwalitatieve 

onderzoekers al doen (Leavy, 2009). 

Hunter en collega’s (2002) sluiten aan en argumenteren dat creativiteit kwalitatieve 

onderzoekers kan helpen om aandacht te besteden aan hoe complex het proces van 

betekenisgeving is en hoe onze ideeën het onderzoek vormen. Betekenisgeving is een 

iteratief  proces; visualisatie en andere arts-bases methods kunnen dit proces duidelijk 

maken. Hierdoor kunnen kwalitatieve onderzoekers beter bereiken wat ze al doen. Arts-
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based practices tekenen de lijnen uit van de betekenisgeving en duwen die op de 

voorgrond (Leavy, 2009). 

Er valt te concluderen dat arts-based research kwalitatieve onderzoekers kan 

ondersteunen en hen kan helpen om de betekenisgeving te bereiken. Meer specifiek werd 

voor deze masterproef  onder de koepel arts-based research gekozen voor portraiture als 

methodologie.  

Ter aanvulling maakte de onderzoeker gebruik van participerende observatie. Deze 

methodiek kent heel wat grenslijnen met portraiture waardoor ze ideaal te combineren 

zijn. Zo speelt de onderzoeker bijvoorbeeld in beide methodologieën een belangrijke rol 

en zet hij zichzelf  in als instrument. De onderzoeker is erg betrokken en wil de 

ervaringen van de participanten begrijpen door dicht bij hen te komen. Beide 

methodologieën worden verder verdiept. Als conclusie kan gesteld worden dat de 

combinatie rijkere en meer valide data kan verschaffen. 

 

2 Onderzoeksmethoden 

2.1 Participerende observatie 

De participerende observatie is een dataverzamelingsmethode die impliceert dat de 

onderzoeker dicht betrokken is bij de participanten, dit door participatie en observatie. 

De onderzoeker is sterk betrokken in de onderzoekssetting door er zelf  deel van uit te 

maken. Dat betekent dat de onderzoeker niet enkel de gebeurtenissen in de contexten 

gaat observeren, maar dat hij zelf  ook een invloed heeft op het gebeuren door zijn 

betrokkenheid (Van Hove & Claes, 2001).  

Door de specifieke combinatie van participeren en observeren biedt participerende 

observatie een unieke toegang tot de belevingswereld van de doelgroep. Het vertrouwen 

dat voor een geslaagde participerende observatie nodig is, brengt de onderzoeker in een 

bijzondere relatie tot de participanten in het onderzoek. Dat vertrouwen vormt in deze 

vorm van onderzoek zowel pedagogisch als methodologisch het sleutelwoord (Levering 

& Smeyers, 2007). 

Via participerende observatie wil de onderzoeker de cultuur en de ervaringen van 

participanten begrijpen door ondergedompeld te worden in hun contexten. De 
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verwachting is dat de onderzoeker zo dichter bij de ervaringen van de doelgroep kan 

komen (Van Hove & Claes, 2001). Deelname aan een te onderzoeken situatie kan een 

uitstekend middel zijn om veldkennis van binnenuit op te doen en zo de veldgevoeligheid 

te vergroten (Levering & Smeyers, 2007). 

De participerende observatie kent verschillende dimensies op vijf  belangrijke vlakken: 

ten eerste de rol van de onderzoeker in de setting, ten tweede de kennis van de 

participanten over het observatieproces, ten derde de uitleg die ze al dan niet krijgen 

over het onderzoek, ten vierde de lengte van de participerende observatie en ten slotte 

de focus van de onderzoeker (Van Hove & Claes, 2001). Deze elementen kunnen erg 

variëren waardoor participerende observatie diverse mogelijkheden kan aannemen. 

Belangrijk is dat de onderzoeker op zoek moet gaan naar een rol waarin hij op een 

natuurlijke wijze in het onderzoeksveld kan worden opgenomen en tegelijkertijd kan 

onderzoeken wat hij wil onderzoeken (Levering & Smeyers, 2007). 

Binnen deze masterproef  heeft de onderzoeker een actieve rol in de setting als 

participerend lid van de groep. Bijkomend kennen de participanten de identiteit van de 

onderzoeker en weten ze dat ze geobserveerd worden. Verder kennen ze het doel alsook 

de lengte van het onderzoek. Met andere woorden is de onderzoeker erg open en 

transparant in communicatie over de studie. De focus van de onderzoeker is holistisch 

waardoor rijke data verzameld worden. 

 

2.2 Portraiture 

Portraiture als onderzoeksmethodologie werd ontwikkeld door Lawrence-Lightfoot in de 

jaren ’80 (zie o.m. Lawrence-Lightfoot, 1983, 1994). Meer over deze methodologie werd 

uitgewerkt in The Art and Science of  Portraiture (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 

Ook heel wat andere auteurs zoals bijvoorbeeld O’Brien (1999), Bloom & Erlandson 

(2003), Raider-Roth (2004), Chapman (2005), Dixson et al. (2005), Witz (2006) schrijven 

over Portraiture. Allen refereren ze naar de grondlegger Lawrence-Lightfoot. Om die 

reden wordt hier gekozen om dicht bij de oorspronkelijke bron te blijven en de structuur 

van  The Art and Science of  Portraiture (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997) te volgen. 
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Portraiture volgens hen: 

“Portraiture is a method of  qualitative research that blurs the boundaries of  

aesthetics and empiricism in an effort to capture the complexity, dynamics, and 

subtlety of  human experience and organizational life. Portraitists seek to record 

and interpret the perspectives and experience of  the people they are studying, 

documenting their voices and their visions – their authority, knowledge, and 

wisdom. The drawing of  the portrait is placed in social and cultural contact and 

shaped through dialogue between the portraitist and the subject, each one 

negotiating the discourse and shaping the evolving image. The relationship 

between the two is rich with meaning and resonance and becomes the arena for 

navigating the empirical, aesthetic, and ethical dimensions of  authentic and 

compelling narrative.” (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997, pagina XV) 

In een portret zijn drie stemmen aan te duiden, namelijk the actor, artist and audience. De 

participant en de onderzoeker vormen samen het portret. Het publiek ten slotte verrijkt 

de betekenis van dat portret door dialoog (Bloom & Erlandson, 2003). Enkel academici 

als publiek wil men via portraiture overstijgen door te mikken op authenticiteit boven 

betrouwbaarheid en validiteit (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 

Portraiture heeft daarbij niet de intentie om te generaliseren. Het doel is wel om 

betekenissen te communiceren die een effect kunnen hebben op de inzichten, opvattingen 

en het gedrag van het publiek (Bloom & Erlandson, 2003). De onderzoeker wil aan de 

hand van een artistiek proces de complexiteit en details van een individu met zijn 

ervaringen in beeld brengen. De bedoeling is dat het publiek zichzelf  hierin kan 

terugvinden. Lawrence-Lightfoot & Davis (1997) geloven erin dat universele thema’s 

verschijnen in specifieke casussen (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 

De essentiële componenten van Portraiture zijn voor Lawrence-Lightfoot & Davis (1997) 

de context, mensen een stem geven, in relatie treden, tot centrale thema’s komen en 

hiervan een esthetisch geheel vormen. Door hun fundamenteel karakter worden ze 

hieronder verder uitgediept. 
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2.2.1 De context 

Alle menselijke ervaringen zijn te plaatsen binnen een context en we hebben deze 

context nodig om tot juiste interpretaties te komen. Dus ook binnen dit onderzoek is het 

noodzakelijk notie te krijgen van de context om de verhalen juist te begrijpen. 

Ervaringen van mensen worden namelijk bepaald en gekaderd door hun context en 

omgekeerd. Deze kijk op context contrasteert met de meer traditionele positivistische 

aanpak waar context als verstoring gezien wordt (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 

“By context, I mean the setting – physical, geographic, temporal, historical, 

cultural, aesthetic – within which the action takes place. Context becomes the 

framework, the reference point, the map, the ecological sphere; it is used to place 

people and action in time and space and as a resource for understanding what 

they say and do. The context is rich in clues for interpreting the experience of  

the actors in the setting. We have no idea how to decipher or decode an action, a 

gesture, a conversation, or an exclamation unless we see it embedded in context. 

Portraitists, then, view human experience as being framed and shapes by the 

setting.” (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997, pagina 41) 

Lawrence-Lightfoot & Davis (1997) beschrijven vijf  manieren hoe Portraiture de context 

hanteert. Ten eerste is er de ecologische context die de fysieke kenmerken van de setting 

inhouden waarin het portret zich situeert. Niet enkel de setting is van belang, ook hoe je 

jezelf  als onderzoeker in die setting bevindt. Met andere woorden: het is van belang om 

naast de context van de participant ook oog te hebben voor de persoonlijke context van 

de onderzoeker, want deze perspectieven bepalen mee hoe de context en het portret 

vorm krijgen. Vervolgens is er de historische en culturele context die ons bewust maken 

van het dynamisch proces van een individu. Mensen worden iemand door verschillende 

invloeden doorheen de tijd. Belangrijk is dus om verhalen te kaderen in een context van 

plaats en tijd alsook rekening te houden met het moment in hun persoonlijk proces. Ten 

slotte spreken Lawrence-Lightfoot & Davis van de esthetische kenmerken die verwijzen 

naar symbolen en metaforen, die krachtig kunnen blijven hangen doorheen het portret 

als een verwijzing naar een fenomeen (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 

Context is dus onderhevig aan dynamiek, verandering en evolutie. Hij vormt en wordt 

gevormd door alle actoren. De context is niet enkel een kader voor handelingen, hij is 

ook een rijk frame voor de interpretatie van de gedachten, gevoelens en het gedrag van 

de actoren (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 
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2.2.2 De stem 

Binnen dit onderzoek werd bewust voor een belevingsonderzoek en de methodologie 

Portraiture gekozen omwille van de stem die de participanten krijgen. In deze 

methodologie mogen hun stem en persoonlijk perspectief  op de voorgrond treden. Zij 

zijn ten slotte de experts van hun ervaringen. Bijkomend is deze methodiek erg gericht 

op empowerment door de stem van de participant doorheen het hele proces te integreren 

(Chapman, 2005). 

Naast de stem van de participanten is ook de stem van de onderzoeker aanwezig: 

prominent -en anderzijds ook met voorbedachten rade- ingetogen, gedisciplineerd en 

zorgvuldig gecontroleerd. De stem van de onderzoeker mag nooit de stem van de 

participanten overschaduwen (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 

“The actors sing the solo lines, the portraitist supporting their efforts at 

articulation, insight, an expressiveness.” (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997, 

pagina 85) 

Lawrence-Lightfoot & Davis (1997) schetsen zes manieren hoe onderzoekers hun stem 

kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van een portret. Ze vertellen ons meer over de 

houding en het perspectief  van de onderzoekers, alsook over de plaats van waaruit zij 

observeren en acties plannen als gevolg van hun perspectief. Bijkomend wordt duidelijk 

hoe patronen waargenomen worden en hoe de onderzoekers het vreemde in het 

vertrouwde kunnen bespeuren (Lawrence-Lightfoot & Davis,  1997). 

Een eerste stem is Voice as witness die veronderstelt dat de onderzoeker een observerende 

rol op zich neemt, meer bepaald als een vreemde in de context van de participant. Voice 

as interpretation vervolgens benadrukt de interpretatieve rol van de onderzoeker. Naast 

een observerende houding laat de onderzoeker ook zijn interpretaties horen als poging 

goede data te bekomen. Voice as preoccupation als derde stem refereert naar de 

achtergrond van de onderzoeker zoals de theoretische perspectieven, de intellectuele 

interesses en de kennis van de literatuur die een invloed hebben op de manier hoe 

observaties gevormd worden en welke assumpties bij het onderzoek horen. Ten vierde 

weerspiegelt Voice as autobiography het levensverhaal van de onderzoeker met zijn eigen 

geschiedenis, wat hem en het portret mee vormt. Belangrijk is om hiervan bewust te zijn 

en een evenwicht te zoeken tussen zelfbeheersing en onzelfzuchtigheid door middel van 

zelfreflectie. Listening for voice impliceert vervolgens dat de onderzoeker op zoek gaat 
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naar een verhaal, wat meer is dan enkel luisteren naar een verhaal (wat listening to voice 

impliceert). De onderzoeker probeert actief  de perspectieven van de participanten te 

begrijpen. Voice in dialoge ten slotte geeft de dialogen weer tussen onderzoeker en 

participant. Deze positie situeert zich helemaal anders i.v.m. voice as witness waar geen 

sprake is van een actieve rol. Voice in dialoge situeert zich midden in de actie wat kansen 

geeft aan de onderzoeker om patronen te observeren die misschien (nog) niet zichtbaar 

zijn voor de participanten zelf. Zowel de visie van de onderzoeker als de visie van de 

participanten zorgen voor de betekenisgeving (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 

Elk van deze vorm weerspiegelt een ander niveau van de aanwezigheid en zichtbaarheid 

van de onderzoeker in het portret, dat telkens bewust en doelgericht gekozen wordt. De 

onderzoeker moet aandachtig zijn voor de manier waarop hij zijn stem gebruikt en oog 

hebben om de participanten nooit te overspoelen (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 

De zes aspecten van de stem manifesteren zich via de gekozen methodiek van de 

onderzoeker, de onderzoeksinstrumenten, in de observatie en de interviews en ten slotte 

in de data-analyse (Chapman, 2005).  

Opvallend is dat de stem die volgens Portraiture gebruikt wordt in conflict is met de 

kwantitatieve methodologieën waar een persoonlijke stem en perspectief  als ruis en bias 

gezien worden (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 

 

2.2.3 In relatie 

Portretten worden gevormd doorheen de ontwikkeling van een relatie tussen de 

participant en de onderzoeker. Meer nog: de relatie is essentieel. Het is door de relatie 

dat er toegang gegeven wordt en er connecties worden gemaakt. Wederkerigheid en 

verantwoordelijkheid ontwikkelen zich, vertrouwen en intimiteit worden opgebouwd, 

data verzameld en kennis wordt geconstrueerd. Het is een complex, subtiel en 

dynamisch proces, voortdurend in groei, alsook een uitdagend proces van onderhandelen 

over tegenstrijdige vragen en de verantwoordelijkheden van ethiek, empirisme en 

emotie (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 

In de relatieontwikkeling gaat de onderzoeker op zoek naar wat goed gaat, naar sterktes, 

competenties en krachtbronnen. Lawrence-Lightfoot & Davis (1997) benoemen dit als 

goodness. Deze houding opent een ruimte voor de expressie van de zwakheid, 
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onvolmaaktheid en kwetsbaarheid die onvermijdelijk in het verhaal schuil gaan 

(Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 

Verder heeft de onderzoeker een empathische houding nodig die hem in staat moet 

stellen zich in de participant te verplaatsen. Empathie kan groeien door de wereld van de 

participant beter te leren kennen. Er is sprake van symmetrie en wederkerigheid wat 

leidt tot toenemend vertrouwen, intimiteit en begrip (Lawrence-Lightfoot & Davis, 

1997). 

Waar intimiteit groeit en de relatie zich verdiept, is er het paradoxale besef  dat grenzen 

moeten getrokken worden en contouren gemarkeerd. Grenzen van de relatie moeten dan 

structuur bieden, een samenhang en een focus op het werk (Lawrence-Lightfoot & Davis, 

1997). 

De relatie wordt in portraiture als een kracht ervaren, als validiteit en wederkerigheid en 

noodzakelijk voor het ontwikkelen van kennis. Het is echter noodzakelijk te vermelden 

dat andere kwalitatieve onderzoekers een meer beperkte en pragmatische kijk op relatie 

hebben. Zij zien relatie als tool of  strategie om data te bekomen – dus als barrière voor 

je aan de informatie kan reiken. Maxwell (1996) bekritiseert deze reductionistische visie 

op relatie net als Marshall en Rossman (1989) die zeggen dat relatie geen éénmalig doel 

is, maar steeds aandacht verdient. De relatie moet toestaan dat je op een ethisch 

verantwoorde manier data kunt verzamelen die nodig zijn om op een valide manier op de 

onderzoeksvraag te antwoorden (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 

 

2.2.4 Ontluikende thema’s 

Voor de onderzoeker het onderzoeksveld in gaat, bakent hij de contouren van zijn kader 

af, stelt hij een schema op en worden vragen opgelijst. Het is een vroege zelfreflectie en 

een zelfkritische oefening om zijn bewustzijn te verhogen over de lens waardoor hij kijkt 

(Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 

Eenmaal in het veld is de onderzoeker bezig met een iteratief  proces van 

gegevensverzameling gecombineerd met interpretaties en analyses. Na elk contact volgt 

een reflectie en worden waarnemingen gedocumenteerd. De onderzoeker noteert 

opkomende hypotheses en kritische vragen die vervolgens meegenomen worden naar 

het volgende contact (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 
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Het interpretatieve en analytische proces baant zich tezelfdertijd een weg door het 

verzamelen van de gegevens. Steeds meer worden thema’s geconstrueerd aan de hand 

van herhalingen (zowel visueel als auditief), weerklinkende metaforen, rituelen, 

triangulatie en onthullende patronen. De onderzoeker probeert echter wel om de nuance 

en de complexiteit van de echte beleving te behouden (Lawrence-Lightfoot & Davis, 

1997). 

Thema’s worden snel gevormd doorheen alle fasen van het onderzoek. Data geven vorm 

aan de thema’s en de thema’s geven op hun beurt vorm aan de data die verzameld 

worden. Het materiaal krijgt betekenis (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 

 

2.2.5 Een esthetisch geheel 

De vorige vier punten verdiepen binnen hun eigen contouren en zonder overlappingen 

de context, de stem, de relatie en de ontluikende thema’s. Toch is er interactie tussen 

deze elementen. Zo wordt de relatie bijvoorbeeld gecreëerd en ondersteund binnen een 

bepaalde context of  heeft de stem van de onderzoeker invloed op de interpretaties en 

constructies van de ontluikende thema’s. Met andere woorden: alle stukken moeten 

samen gelegd worden om tot een geheel te komen dat meer is dan de som van de delen, 

met oog voor de complexe realiteit (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 

Om tot een esthetisch geheel te komen, worden vier processen gesynthetiseerd. Ten 

eerste is een concept of  het totaalbeeld nodig. Vervolgens moet de structuur gevormd 

worden die het werk samenbindt. Ten derde creëert de onderzoeker de vorm die de 

structuur overstijgt en het portret textuur, nuance en emotie bijbrengt. Ten slotte wordt 

coherentie ontwikkeld in de beelden, inzichten en metaforen. Verandering en 

standvastigheid worden gemengd alsook nieuwe ontwikkelingen en oude refreinen 

(Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 

“When all these empirical and literary themes come together, the aesthetic whole 

possesses resonance. The portrait seems credible and believable. The researcher 

experiences the resonance in the synergy of  context, voice, relationships, and 

emergent themes. The actors sense the resonance in seeing their images and 

experiences mirrored in the narrative. And the reader experiences the resonance 

in the portrait that sees to hold together and make sense. When all these 

resonances – the researcher’s, the actor’s, the audience’s – echo through the piece, 
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we speak of  the portrait as achieving authenticity. When these forces – empirical 

and aesthetic – come together, the work seems both deeply grounded in space 

and time and timeless.” (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997, pagina 260) 

 

3 Analysemethode 

Binnen deze masterproef  wordt geopteerd voor een thematische analyse. De 

thematische analyse is een methode voor het identificeren, analyseren en rapporteren 

van patronen of  thema’s uit de data (Braune & Clarke, 2006). 

De thematische analyse sluit goed aan bij portraiture omdat hierbij ook op zoek gegaan 

wordt naar de emergent themes. Thema’s worden gevormd doorheen alle fasen van het 

onderzoek, dus ook reeds tijdens het verzamelen van de gegevens. Steeds meer worden 

thema’s geconstrueerd aan de hand van herhalingen, metaforen, rituelen, triangulatie en 

onthullende patronen. Data geven vorm aan de thema’s en de thema’s geven op hun 

beurt vorm aan de data die verzameld worden (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). Het 

is echter niet juist om te spreken over emerged themes met een betekenis alsof  ze zomaar 

vanuit de data verschijnen. Het ontkent de actieve rol van de onderzoeker die altijd een 

invloed heeft op het identificeren en selecteren van de thema’s (Braune & Clarke, 2006).  

Er zijn twee manieren om een thematische analyse uit te voeren. Ten eerste is er de 

inductieve manier of  the bottom up way. Dit impliceert dat het identificeren van de 

thema’s sterk verbonden is met de data zelf. Ze zijn niet rechtstreeks gestuurd door de 

theoretische assumpties van de onderzoeker. De inductieve analyse is een proces waarbij 

de onderzoeker de data niet in een bepaald frame probeert te passen. De thema’s zijn dus 

gestuurd door de data. Ten tweede is er de theoretische deductieve manier of  the top 

down way. Deze manier betekent dat de onderzoeker via een theoretische achtergrond op 

zoek gaat naar beschrijvingen in de data die overeenkomen met een bestaande theorie. 

De data worden hier dus wel in een bepaald frame gepast (Braune & Clarke, 2006).  

In dit onderzoek sluit de inductieve thematische analyse het dichtst aan bij de 

onderzoeksvragen en -methoden. Deze peilen naar de beleving van de participanten over 

hun equitherapie. Om zo dicht mogelijk bij hun betekenissen te blijven, is het voor de 

onderzoeker van belang the bottom up way te verkiezen en zo de data niet in een 

bestaande theorie te duwen. Toch kunnen we volgens Braune & Clarke (2006) niet 
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zomaar enkel de stem aan de participanten geven, want de onderzoeker zal altijd 

bepaalde stukken selecteren, bewerken en implementeren in de resultaten. Daarom is het 

belangrijk om als onderzoeker aandacht te hebben voor de eigen theoretische kennis en 

waarden. 

De thematische analyse zal binnen dit onderzoek de ervaringen, meningen en 

betekenissen van de participanten aangeven. 

 

4 Onderzoeks- en analyseproces 

De participerende observatie is de eerste fase in het onderzoeksproces. De onderzoeker 

wordt een actieve deelnemer in de relevante therapeutische setting. Op die manier wordt 

hij een deel van de context en kan hij in relatie treden met de doelgroep. Deze opbouw 

van relatie is van groot belang in de vooropgestelde onderzoeksmethoden. 

Vervolgens kan de onderzoeker door de opbouw van relaties mogelijke participanten 

aanspreken. Op voorhand worden geen selectiecriteria bepaald. Wel zullen de 

participanten tot de doelgroep behoren die van toepassing is in de therapeutische 

setting. Die doelgroep wordt omschreven als “volwassenen, kinderen en families voor 

persoonlijke groei en ontwikkelingsbevordering, bevordering van de socio-emotionele 

ontwikkeling, problemen op het (ortho)pedagogische gebied, verbeteren van gedrags- en 

leerprobemen en/of  bevorderen van de familiebinding. Concreet kan dit angst, 

zelfvertrouwen, zelfontplooiing, onrust, spanning, ADHD, communicatie, concentratie, 

autisme, enz. inhouden. Het specifieke doel is afhankelijk van de indicatiestelling” 

(Vanluchene, 2014). Een gevarieerde steekproef  is dus mogelijk door de ruime 

omschrijving van de doelgroep.  

Er worden drie participanten bereid gevonden. Eén daarvan is omwille van praktische 

redenen afgehaakt. De deelname berust op volledige vrijwilligheid. De onderzoeker 

informeert de participanten voldoende en in de informed consent1 wordt opgenomen 

waaraan ze zich kunnen verwachten. 

De onderzoeker blijft in eerste plaats actief  deelnemen via de participerende observatie. 

Op die manier kan hij participeren in de equitherapie van de deelnemers, wat heel wat 

informatie kan opleveren. Na verloop van tijd wordt een volgende stap ondernomen en 

                                                           
1 Informed consent in bijlage 1 
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maakt de onderzoeker gebruik van portraiture. Hiervoor verlaat de onderzoeker de 

therapiesetting en zoekt hij de persoonlijke contexten van de participanten op. Concreet 

gaat de onderzoeker verschillende keren langs voor gesprekken en activiteiten van 

variërende duur. Daarnaast blijft de participerende observatie aanhouden waardoor de 

onderzoeker terzelfder tijd alle verschillende relevante contexten kan onderzoeken.  

Tijdens het verzamelen van de gegevens krijgen thema’s en analyses vorm. Met andere 

woorden kan gesteld worden dat de fasen doorheen het onderzoeks- en analyseproces 

met elkaar samenvloeien en elkaar overlappen. Er is geen duidelijke afbakening te maken 

tussen de verschillende fasen. 

Braune & Clarke (2006) onderscheiden zes fases doorheen het analyseproces. De 

onderzoeker baseert zich hierop. Het proces kenmerkt zich door het vooruit en achteruit 

bewegen doorheen de verschillende fasen.  

De eerste fase houdt in dat de onderzoeker vertrouwd raakt met de gegevens. De data 

binnen dit onderzoek bekomt de onderzoeker zelf. Op die manier kent hij de data goed. 

De onderzoeker maakt doorheen het verzamelen van de gegevens notities en ook de 

interviews worden opgenomen en uitgetypt. Op die manier kan hij de data verschillende 

malen doornemen. De onderzoeker doet dit op een actieve manier, wat wil zeggen dat hij 

gebruik maakt van markeringen en notities in de data. De eerste fase is een sleutelfase, 

want het is belangrijk dat de onderzoeker vertrouwd raakt met de details. Hij moet hier 

dus voldoende tijd voor nemen (Braune & Clarke, 2006).  

De tweede fase is het genereren van initiële codes. Dat betekent dat de onderzoeker de 

data in groepen onderverdeeld of  codeert. Deze fase heeft niet de intentie om bredere 

thema’s te identificeren hoewel ideeën over wat de thema’s kunnen inhouden doorheen 

elke fase van de analyse kunnen voorkomen. De codering is nog geen onderverdeling in 

thema’s omdat de onderzoeker nog gedetailleerd te werk gaat (Braune & Clarke, 2006). 

Op zoek gaan naar thema’s is de derde fase. De onderzoeker kan nu breder gaan kijken 

doordat groepen reeds gevormd zijn. Hij gaat op zoek naar overkoepelende en 

subthema’s (Braune & Clarke, 2006). 

De vierde fase impliceert het herzien van de thema’s. De onderzoeker moet enerzijds de 

thema’s toetsen aan de data en anderzijds de data organiseren rond de thema’s. Indien er 

weinig ondersteuning gevonden wordt voor een bepaald thema, moet dit geschrapt 

worden. Verder is het ook mogelijk dat een thema moet opgesplitst worden in 
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subthema’s. Tenslotte kan het ook dat een bepaald thema niet bij de data past. Dan dient 

een nieuw thema benoemd te worden voor de niet passende data (Braune & Clarke, 

2006). 

Themadefiniëring en labeling is de vijfde fase. Hierin kent de onderzoeker een label toe 

aan elk thema en definieert hij wat het thema precies inhoudt. Belangrijk is dat elk 

thema conceptueel van elkaar te onderscheiden valt. Ook subthema’s dienen verder 

ontwikkeld te worden. Het kan voor de onderzoeker helpend zijn om met anderen over 

zijn ideeën te praten om een duidelijk label en omschrijving vast te stellen (Braune & 

Clarke, 2006). 

De laatste fase houdt het schrijven van het rapport in. Het is de finale fase van de analyse 

waarin de onderzoeker de analyse dient te verfijnen. Het is belangrijk dat de analyse een 

beknopt, samenhangend, logisch, niet-repetitief  en interessant verhaal biedt over en 

binnen de thema’s. Gegevens moeten de analyse ondersteunen en het geheel moet een 

antwoord vormen op de onderzoeksvraag (Braune & Clarke, 2006). 

 



 
 

Step 1: Data 
familiarisation 

Step 2: Initial coding 
generation 

Step 3: Search for 
themes based on 

initial coding 

Step 4: Review of 
themes 

Step 5: Theme 
definition and 

labelling 

Step 6: 
Report 
writing 

Participerende observatie 

in de relevante setting 

Participanten  

selecteren en informeren 

Portraiture in de 

persoonlijke contexten 

Thematische analyse 

“Braun and Clarke’s model of thematic analysis: all steps may refer backwards and 

forwards to other steps” (Van Hove & Claes, 2007, pagina 186). 

Illustratie 1 

Schematische voorstelling van het 

onderzoeks- en analyseproces 
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5 Kwaliteitscriteria 

De kwaliteitscriteria zijn van belang in een onderzoek. De criteria die deze masterproef  

beoogt, zijn: betrouwbaarheid, validiteit of  geldigheid en de ethische aanvaardbaarheid. 

In de eerste plaats moet het onderzoek betrouwbaar zijn. Gegevens zijn betrouwbaar als 

ze onafhankelijk zijn van toeval. Daarom moeten onderzoeksconclusies controleerbaar 

en inzichtelijk zijn zodat voor anderen duidelijk is waar ze op gebaseerd zijn (Baarda et 

al., 2005). 

Validiteit vervolgens heeft te maken met de juistheid van de onderzoeksbevindingen. Dit 

betekent dat de bevindingen een goede weergave moeten vormen van datgene wat zich 

feitelijk in de praktijk afspeelt. In kwalitatieve traditie spreekt men meestal liever over 

geldigheid i.p.v. over validiteit (Baarda et al., 2005). Volgens Baarda e.a. zijn er drie 

soorten geldigheid te onderscheiden. 

Ten eerste is er de interne geldigheid die samenhangt met de keuze van het 

onderzoeksopzet (Baarda et al., 2005) en de aandacht voor de kwaliteit van het handelen 

tijdens het onderzoek (Levering & Smeyers, 2007). Zo moet de onderzoeker bijvoorbeeld 

oog hebben voor enerzijds zijn inleving in de onderzochte situaties en personen, en 

anderzijds ook voldoende distantie houden. Verder moet hij passende methoden 

gebruiken bij de vraagstelling en langs verschillende wegen tot het resultaat komen 

(triangulatie). Een andere benaming die Levering & Smeyers (2007) aan de interne 

geldigheid geven, is trustworthiness (Levering & Smeyers, 2007). 

Ten tweede is er de externe geldigheid die verwijst naar de kwaliteit van de resultaten, 

ook wel authenticity genoemd (Levering & Smeyers, 2007). De onderzoeker moet zo 

weinig mogelijk zelf  in het onderzoeksresultaat aanwezig zijn. Transparantie is hierbij 

noodzakelijk. Toch zet de onderzoeker zichzelf  in als instrument wat betekent dat de 

uitkomsten van het onderzoek samenhangen met wat hij als zingevingen kan herkennen, 

maar dat wil niet zeggen dat de uitkomsten helemaal bepaald worden door de ideeën van 

de onderzoeker. Volstrekt objectieve kennis wordt ontkend, maar objectiviteit blijft wel 

als regulatief  ideaal gelden. Er wordt gestreefd naar een zo objectief  mogelijk beeld van 

de interpretaties van anderen. Met objectief  wordt dan bedoeld dat de onderzoeker aan 

de essentie zelf  niets toevoegt of  wijzigt. Het resultaat moet een getrouw beeld geven 

van de interpretaties van de onderzochten. Zelfreflectie van de onderzoeker dient hier als 

belangrijk criterium (Levering & Smeyers, 2007).  
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Verder moet voor de externe geldigheid de onderzoekssituatie per definitie een 

bestaande praktijksituatie inhouden die zoveel mogelijk intact wordt gelaten. Dit wordt 

ook benoemd als ecologische validiteit (Baarde et al., 2005).  

Kwalitatieve onderzoekers proberen de onderzoekssituatie te beschrijven en te 

interpreteren vanuit het gezichtspunt van de betrokkenen zelf. De principes van holisme 

en contextualiteit zijn dus erg werkzaam. Door een hoge externe geldigheid zullen de 

onderzoeksresultaten meer waarde hebben doordat ze wellicht ook toepasbaar of  

bruikbaar zijn in andere, vergelijkbare situaties. Het toepassen van conclusies uit een 

specifieke onderzoekssituatie op een andere vergelijkbare situatie wordt generalisatie 

genoemd. Baarde et al. (2005) spreken specifieker over inhoudelijke generalisatie (en niet 

over statistische generalisatie) omdat de vergelijkbaarheid zich situeert in 

overeenkomstige situaties met een grote reikwijdte (Baarda et al., 2005). Levering & 

Smeyers (2007) spreken over een generatief  vermogen, waarmee ze willen zeggen dat er 

een aanzet tot nadenken en tot nieuwe betekenisverleningen mogelijk zijn. Met die 

criteria is er dus aandacht voor de zingevings- en handelingsmogelijkheden die de 

resultaten bieden aan de gebruikers (Levering & Smeyers, 2007). 

Ten derde is er de dataverzamelingsgeldigheid, ook instrumentele geldigheid genoemd, 

wat de kwaliteit van de verzamelende gegevens impliceert. Dit houdt in dat de gegevens 

vooral een geldige weergave zijn van het te bestuderen fenomeen in de praktijksituatie. 

Aan de hand van triangulatie kan de onderzoeker nagaan in hoeverre de 

onderzoeksgegevens valide zijn door dezelfde gegevens bij verschillende bronnen te 

onderzoeken. Als ze convergeren, beschikt de onderzoeker over valide data. Naast 

triangulatie kan de onderzoeker ook gebruik maken van member-checking-technieken om 

de validiteit van de onderzoeksresultaten te controleren. De bekomen resultaten worden 

dan voorgelegd aan de betrokkenen zelf  (Baarda et al., 2005). 

Naast de betrouwbaarheid en de geldigheid van het onderzoek is het verder noodzakelijk 

om oog te hebben voor de ethische aanvaardbaarheid. Die kan bereikt worden als 

respondenten vrijwillig meewerken en er aan hen geen valse voorstelling van zaken 

wordt gegeven. De gegevens kunnen anoniem verwerkt worden en de uitkomsten 

hebben voor hen geen nadelige effecten (Baarda et al., 2005). Deze masterproef  berust 

op gehele vrijwilligheid van de participanten. Het onderzoek werd duidelijk aan hen 

voorgesteld en in een informed consent werden afspraken opgenomen. 
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DEEL   3    THEORETISCHE VERDIEPING 

De afgelopen jaren is een soort Babylonische spraakverwarring ontstaan rondom het 

inzetten van paarden bij therapie en opvoeding. Dit gebeurde onder andere door het 

frequent verspreiden van informatie zonder enige controle, bronvermelding of definities. 

Voor de geïnteresseerde leek is het niet eenvoudig om hierover een helder beeld of een 

kritische mening te vormen op basis van het brede aanbod van benamingen en 

beschrijvingen. Een terechte conclusie zou bijvoorbeeld zijn dat een boer met een braaf 

paard nog geen paardentherapeut is. Toch worden ze helaas ook ingezet in 

onbetrouwbare en ondeskundige trajecten, wat kan leiden tot onverantwoorde of 

onethische situaties. Het houdt geen steek om het woord ‘therapeutisch’ te gebruiken 

wanneer iemand gewoon aangeleerd wordt om een paard voor zich uit te drijven of met 

zich mee te nemen. Ook het proces van het leren paardrijden op zich is niet 

therapeutisch, net zo min als het aanleren van grondwerk of methoden om het paard te 

leiden (Thiel, 2012). 

Wegens voorgaande verwarringen is het noodzakelijk een deel in deze masterproef te 

wijden aan een theoretische verdieping omtrent therapie met paarden. Er moet echter 

benadrukt worden dat er weinig onderzoek en wetenschappelijke literatuur voor handen 

is wat dit onderwerp betreft. Toch wordt gebruik gemaakt van zo goed mogelijk 

onderbouwde bronnen. Ulrike Thiel wil met haar boek “Equitherapie – Ontwikkelen, 

bevorderen, ondersteunen en genezen met de hulp van het paard” (2012) een bijdrage 

leveren aan theorie en praktijk.  

Dr. Ulrike Thiel is ontwikkelingspsychologe, klinisch psychologe, psychotherapeute en 

hippisch sportpsychologe. Bijkomend is ze opgeleid in verschillende takken betreffend 

paarden. Als doctor in de psychologie heeft ze wetenschappelijk onderzoek gedaan 

inzake leren en therapie. Na verschillende professionele trajecten in haar eigen praktijk 

en op universitair, klinisch en wetenschappelijk gebied heeft ze gewerkt als 

detentiepsychologe, forensisch expert en psychologe voor de Nederlandse Raad voor de 

Kinderbescherming. Al twintig jaar leidt Ulrike Thiel de HippoCampus, haar instituut 

voor equitherapie en hippische sportpsychologie waar ze equitherapeuten opleidt. 

Bijkomend is ze werkzaam als voorzitter, bestuurslid of actief lid in verschillende 

internationale groepen die wetenschap, kwaliteit en opleidingen omtrent therapie met 
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paarden willen bevorderen. Vanwege haar expertise kan Ulrike Thiel als betrouwbaar 

beschouwd worden omtrent dit onderwerp. 

In wat volgt, worden in de eerste plaats de historie en het ontstaan van therapie met 

paarden verduidelijkt. Daarna komt een verheldering van de gebruikte terminologie. 

Vervolgens wordt specifiek ingezoomd op equitherapie en volgt een verklaring waarom 

nu net paarden worden ingezet. Ten slotte worden de positieve effecten van therapie 

met paarden besproken.  

 

1 De historisch gegroeide band tussen paard en mens 

en het ontstaan van therapie met paarden 

Sinds het paard gedomesticeerd werd, heeft het altijd een betekenisvolle rol gespeeld in 

het leven van de mens. Waar het vroeger benut werd als eetbaar wild, werd het later, na 

de ontdekking van zijn kracht en snelheid, ook als nutsdier ingezet. Het paard stelde 

zich steeds meer open voor de samenwerking met de mens, wat te wijten is aan zijn 

sociale houding als kuddedier. Het dier werkte in de landbouw en als lastdier bij 

rondtrekkende volkeren. Zijn snelheid deed dienst bij de jacht en bijkomend werd hij 

ook gebruikt als recreatiemiddel. Met andere woorden: het paard stond op diverse 

levensgebieden aan de zijde van de mens in zijn strijd om zijn bestaan. Anderzijds was 

het paard ook een symbool voor macht, zoals bij veldslagen waar het paard als effectief 

wapen werd ingezet. Een paard was een waardevol bezit dat luxe en rijkdom 

symboliseerde, wat vandaag de dag niet geheel anders is (Thiel, 2012). Mills en Hall 

(2014) zouden dit graag veranderd zien en vinden dat dieren niet beschouwd moeten 

worden als luxe of onnodige verwennerij. Ze kunnen waardevolle bijdragen leveren aan 

de menselijke gezondheid en het welzijn en als gevolg daarvan aan de samenleving en de 

bredere economie (Mills & Hall, 2014). 

In de Griekse oudheid heerste een sterk gevoel van lichaamsbewustzijn wat leidde tot 

een filosofie waarin een positief verband werd gelegd tussen fysieke activiteit en 

geestelijke prestaties. Hippocrates, ongeveer 460 voor Christus, gaf de eerste geschreven 

indicatie van het genezend effect van paardrijden (Granados & Agis, 2011 en Thiel, 

2012). Rond dezelfde tijd publiceerde ook Xenophon  boeken over het omgaan met 

paarden. Hij wordt gezien als één van de oude grootmeesters van de klassieke rijcultuur 

die het streven naar harmonie tussen paard en ruiter als kenmerk heeft. Op die harmonie 



25 
 

is equitherpie gebaseerd. Xenophon is een belangrijke pionier vanwege zijn 

verwijzingen naar de pedagogische werking die uitgaat van de omgang met het paard. 

Ook diverse anderen hebben gewezen op psychologische en pedagogische aspecten van 

het rijden en de omgang met paarden zoals bijvoorbeeld Albrecht in 1989, 1990; 

Gueriniere in 1733; Pluvinel in 1960; en Podhajsky in 1968, 1972, 1980 en 1985 (Thiel, 

2012). 

In de late middeleeuwen en in het begin van de renaissance merken we bij Hieronymus 

Mercurialis (1569) een holistische benadering op van de ontwikkelingsbevordering met 

behulp van het paard. Hij ziet dat niet alleen het lichaam, maar ook de zintuigen 

geprikkeld worden. Ook Van Swieten (1700),  die lijfarts was aan het hof van Maria 

Theresia, vond naast pure fysieke aspecten een positieve invloed van het rijden bij 

mensen met melancholie, wat tegenwoordig omschreven wordt als depressie. Daarnaast 

zou het historisch gedocumenteerde feit dat Wolfgang Amadeus Mozart dagelijks een 

gezondheidsstimulerende buitenrit maakte met zijn rijpaard, zijn verantwoordelijkheid 

geweest zijn (Thiel, 2012). 

In de 18e eeuw vervolgens werd voornamelijk het effect van de driedimensionale 

beweging van de paardenrug op het menselijk lichaam onderzocht. In 1796 ontdekte 

Christoph Wilhelm Hufeland bijvoorbeeld dat de bewegingspatronen tussen de ruiter en 

de paardenrug uit actieve en passieve delen bestaan. Om die reden verkoos hij het rijden 

boven andere vormen van beweging om het lichaam gezond te houden. In de 19e eeuw 

probeerde Zander deze genezende bewegingen van het paard machinaal na te bootsen. 

Deze constructie hield echter geen rekening met de biofeedback die de interactieve 

bewegingsdialoog tussen ruiter en paard genereert of met de sterke emotionele impact 

van de relatie tussen paard en ruiter. Hierdoor kon niet hetzelfde positieve proces 

bekomen worden met de machine (Thiel, 2012). 

Bijkomend zijn ook in schrijverskringen voorbeelden te vinden van de 

persoonlijkheidsvormende, pedagogische, en gezondheidsbevorderende effecten van de 

omgang met en het berijden van paarden. Johann Wolfgang Von Goethe (1749 – 1832) 

schreef “mens en dier versmelten op zo’n manier dat je niet zou kunnen zeggen wie 

precies wie opvoedt” en de Oostenrijkse militaire dichter Alexander Roda Roda (1872 – 

1945) verhaalt over een soort van “zelftherapie” met de hulp van zijn paard bij een burn-

out. Net als hij proberen veel mensen zichzelf te helpen door zelftherapie met het paard, 

maar slechts enkele van deze pogingen worden met een vergelijkbaar succes beloond. 
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Veel mensen missen het analytische en zelfkritische vermogen van deze schrijver, dat 

hem in staat stelt om zijn eigen proces gelijktijdig te kunnen beleven, observeren en 

analyseren. Zij hebben daar een therapeut voor nodig, die hen helpt het proces gericht te 

sturen en de opgedane ervaringen en bevindingen te ordenen en te verwerken (Thiel, 

2012). 

In het begin van de 20e eeuw publiceerde de arts R. Pieckenbach als eerste een 

verhandeling waarin het paardrijden op doktersvoorschrift werd aanbevolen. Hij noemt 

een veelheid aan indicaties zoals de versteviging van de skeletspieren, het soepeler 

maken van de gewrichten, stimulering van eetlust en spijsvertering en van klier- en 

orgaanfuncties en het voorkomen van hartspieraandoeningen en vaatziekten. Daarnaast 

noemt R. Pieckenbach ook psychische indicaties, waaronder neurasthenie (een 

zenuwziekte) en lichte melancholie en positieve aspecten op het psychosomatisch gebied. 

Hij veronderstelde ook een positieve uitwerking van het rijden op de psyche, als gevolg 

van de verbinding die via het dier met de natuur wordt gemaakt. Hiermee loopt hij 

vooruit op het inzicht dat de behoefte aan natuurlijke interacties de mens op een meer 

holistische wijze aanspreekt dan therapievormen die in een traditionele medische of 

psychologische setting plaatsvinden (Thiel, 2012).  

De inzetbaarheid van het paard heeft doorheen de geschiedenis verschuivingen teweeg 

gebracht. Nu lijkt de tijd rijp om het paard als cotherapeut in te zetten. De Deense 

amazone Lis Hartel die getroffen werd met polio kon hierin een toon zetten en zorgde 

voor een opleving en een systematisch gebruik van therapeutisch paardrijden in heel 

Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Australië. Ze maakte een comeback en won 

op 1952 en 1956 tweemaal Olympisch zilver, wat een spectaculair voorbeeld is van 

zelfgenezing door paardrijden (Kendall et al., 2014 en Thiel, 2012). Naar aanleiding 

hiervan werden in de jaren ’60 centra voor therapeutisch paardrijden opgericht. Sinds 

dan spelen paarden ook een rol op het gebied van de geestelijke gezondheid, vooral als 

onderdeel van de vroege interventietherapieën (Granados & Agis, 2011). Vervolgens  

werd in de jaren ’70 geleidelijk ook ervaring opgedaan met therapeutisch rijden op het 

terrein van de psychiatrie, jeugdpsychiatrie, psychotherapie en de psychosomatische 

geneeskunde (Thiel, 2012). 

In 1970 werd het Deutsches Kuratorium für Therapeutisches Reiten (DKTHR) opgericht. De 

ledenlijst bestond uit artsen, fysiotherapeuten, pedagogen, psychologen e.a. Deze 

organisatie en zusterorganisaties waren verantwoordelijk voor vele publicaties. De 
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samenwerking en actieve uitwisseling, in het bijzonder tussen pioniers als Antonius 

Kröger (pedagoog), Karl Klüwer (arts) en Marianne Gäng (pedagoge) leidde tot het 

ontstaan van organisaties die het therapeutisch paardrijden op systematische wijze en 

volgens wetenschappelijke criteria wilden stimuleren. Ze hielden zich met drie 

kerntaken bezig: geneeskunde, sport en pedagogiek zoals op illustratie twee terug te 

vinden (Thiel, 2012). 

Naast Duitsland kwamen ook in Oostenrijk en Zwitserland organisaties uit de grond en 

in Nederland de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie (SHP-

E(NL)). De organisaties hebben de bevordering van equitherapie op wetenschappelijke 

basis als doel. Samen hebben ze in 2000 een gezamenlijk comité opgericht voor 

samenwerking en uitwisseling op het gebied van opleidingen, kwalificaties en 

kwaliteitscriteria. Het comité werd gedoopt als das Forum der Ausbildungsträger einer 

Therapie mit dem Pferd (FATP). Sinds 1974 komen opgeleide equitherapeuten, 

vertegenwoordigers van het paardrijden voor mensen met een beperking en 

hippotherapeuten geregeld samen om informatie uit te wisselen tijdens internationale 

conferenties in de Duitstalige landen (Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland) (FATP, 

2013 en Thiel, 2012). 

Sinds de jaren ’90 zijn de toepassingen uitgebreid op pedagogisch en psychologisch 

gebied, naast de medisch gerichte hippotherapie, het orthopedagogisch voltigeren en de 

sport of het recreatief georiënteerde paardrijden voor mensen met een beperking 

eveneens geïllustreerd in illustratie drie. Ontwikkelingsbevordering, psychotherapie en 

sociotherapeutische benaderingen met ondersteuning van het paard begonnen zich te 

ontwikkelen. Rond 2002 stichtten Monika Mehlem en Karl Klüwer de internationale 

Fachgruppe Psychotherapie mit dem Pferd (FAPP), een werkgroep omtrent psychotherapie 

met ondersteuning van het paard. Andere stichtende leden waren Ulrike Thiel, Barbara 

Klüwer en Sabine Hanneder (FAPP, 2014 en Thiel, 2012). 

 



28 
 

 

Illustratie 2 

“De oorspronkelijke terreinen van het 

therapeutisch paardrijden in Duitstalig Europa 

in de periode van 1970 – 1990” 

(Thiel, 2012, pagina 54). 

 

Illustratie 3 

“Sinds de jaren ’90 is psychotherapie  

er bijgekomen als vorm van  

therapeutisch paardrijden” 

(Thiel, 2012, pagina 55). 

 

2 Terminologie 

In het algemeen worden steeds meer dieren ingezet in de zorg. Overkoepelend kan dit 

benoemd worden als Animal Assisted Intervention (AAI) (O’Haire et al., 2014). Onder die 

koepel worden opsplitsingen gemaakt. Ten eerste zijn er de Animal Assisted Activities 

(AAA) met een nadruk op recreatie. Daarnaast is er de Animal Assisted Therapy (AAT) 

waar het dier deel uitmaakt van een behandelplan. In de therapeutische context gaat het 

dus over het bereiken van vooraf gedefinieerde doelstellingen door samenwerking met 

het dier (Endenburg & van Lith, 2011; O’Haire et al., 2014). Dit verschil is ook terug te 

vinden in situaties waar specifiek het paard verkozen wordt. Zo verschijnen de 

subgroepen Equine Assisted Activities (EAA) en Equine Assisted Therapy (EAT) met 

dezelfde nadruk als voorgaande (Smith-Osborne & Selby, 2010). 

Er zijn heel wat benamingen te vinden die verwijzen naar het paard in een bepaalde 

context. De verscheidene termen kennen een uiteenlopende betekenis. Uit illustratie 

twee en drie kan bijvoorbeeld opgemerkt worden dat de betekenis afhankelijk is van de 

invalshoek. Illustratie drie toont de gangbare benaderingen die betekenis geven aan de 

terminologie. Als eerste is er de sport die te situeren valt onder EAA. Een tweede 

invalshoek is de geneeskunde waarin voornamelijk de term hippotherapie gebruikt 

wordt (Thiel, 2012). Hippotherapie refereert hierbij naar de fysieke positieve voordelen 

van de driedimensionale beweging van het paard. Deze vorm is vooral gericht op 
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revalidatie en rehabilitatie (Smith-Osborne & Selby, 2010). Tenslotte kennen de 

pedagogie en psychologie een instroom met de focus op ontwikkelingsbevorderende en –

ondersteunende processen met bijhorende termen als orthopedagogisch voltigeren, 

psychotherapie met het paard of het therapeutisch paardrijden (Thiel, 2012). Binnen 

deze masterproef wordt de focus gelegd op de twee laatste invalshoeken. 

De gangbare term binnen dit onderzoek is equitherapie, waarbij equus de Latijnse 

benaming voor paard betekent en therapie de ‘genezingsmethode’ inhoudt in de ruimste 

zin van het woord (Thiel, 2012). In de therapeutische setting waar de onderzoeker actief 

deel neemt via participerende observatie wordt bewust voor deze term gekozen met als 

reden zich te onderscheiden op kwalitatief vlak (Vanluchene, 2014). Bijkomend verwijst 

de term naar de opleiding die Ulrike Thiel aanbiedt in haar instituut voor equitherapie 

(de HippoCampus) waar ook de therapeute in de therapeutische setting haar diploma 

behaalde. Met deze redenen wordt de term equitherapie dus bewust gebruikt binnen dit 

onderzoek. 

Vorige alinea’s duiden de courante termen in de Nederlandse taal en in deze masterproef 

aan. Daarnaast zijn er nog heel wat andere mogelijkheden. Een greep hieruit zijn: Equine 

Facilitated Therapy (EFT) (Kemp et al., 2014), Equine Facilitated Psychotherapy (EFP) 

(Bachi, 2013; Smith-Osborne & Selby, 2010), Equine Assisted Psychotherapy (EAP) 

(Schultz et al., 2007), Equine Assisted Learning (EFL) (Smith-Osborne & Selby, 2010), 

Equine Facilitated Psychotherapy/Learning (EFP/L) (Ewing et al., 2007), Hippotherapy 

(Granados & Agis, 2011; Smith-Osborne & Selby, 2010), Therapeutic riding (Smith-

Osborne & Selby, 2010), Equine Facilitated Mental Health (EFMH) (Smith-Osborne & 

Selby, 2010), … 
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Illustratie 4 

Schematische ondersteuning bij de tekst. 

 

3 Equitherapie 

Wat de term equitherapie betekent, kwam aan bod in vorig item. In dit stuk wordt 

ingezoomd op de inhoudelijke aspecten van de equitherapie. 

“Equitherapie gaat om een doelgericht, op de problematiek van de cliënt 

toegespitst procesaanbod dat de onaangename gesteldheid vermindert en dus in 

het algemeen tot een systematische verbetering van de levenskwaliteit kan 

leiden. De therapeut gaat uit van een aantal duidelijk omschreven 

werkingsfactoren en een systematisch procesmodel. Equitherapie wordt gebruikt 

ter verbetering van de levenskwaliteit door het doelgericht, procesmatig 

veranderen van een ongewenste toestand.” (Thiel, 2012, pagina 72) 

Boeiend hierbij is om een link te leggen met de definitie van de orthopedagogiek, waar 

het gaat om “de wederkerigheid in het handelen, doelgerichtheid, contextualiteit, 

subjectiviteit, veelheid, integratie en een methodische/pedagogische aanpak”. Het accent 

verwijst naar het handelen zelf in plaats van naar het gedrag of de doelgroep 

(Universiteit Gent, 2013). De hedendaagse definitie is de volgende: 

“De studie van methodische, integratieve, ethische en betekenisvolle sociale 

interacties en ondersteuning in opvoedkundige situaties die als problematisch 

ervaren worden, met als doel de leefsituaties, de kwaliteit van leven en de 

participatie in de maatschappij van alle betrokkenen te verbeteren, en dit door 

AAI 

AAA AAT 

EAA EAT Et al. Et al. 

Paardrijden voor 
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wetenschappelijk onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve 

onderzoeksmethoden." (Universiteit Gent, 2013) 

Net zoals bij de orthopedagogiek richt equitherapie zich op het doelgericht handelen 

met als doel de levenskwaliteit te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van een 

methodisch en systematisch proces afgestemd op de persoonlijke context van de cliënt. 

Met dit gegeven kan geconcludeerd worden dat equitherapie wel degelijk een 

onderbouwde methodiek bezit en niet zomaar een rondje op de rug van het paard 

inhoudt.  

“In tegenstelling tot de algemene positieve effecten van de omgang met het paard 

en het rijden bij de Equine Assisted Activities, gaat het bij equitherapie om 

doelgericht bevorderen, ontwikkelen, ondersteunen en genezen door middel van 

een systematisch, gedefinieerd procesgebeuren, dat door de therapeut begeleid en 

door het paard ondersteund wordt. Hier is dus sprake van therapie in de ware zin 

van het woord.” (Thiel, 2012, pagina 73) 

Door het gebruik van het paard als katalysator maakt equitherapie gebruik van een goed 

gestructureerde en motiverende driehoeksrelatie. Binnen deze driehoeksrelatie krijgt de 

cliënt de kans om onder begeleiding van de therapeut doelgericht nieuwe ervaringen op 

te doen. Deze ervaringen situeren zich op vijf verschillende vlakken, namelijk het 

cognitief, sensorisch, emotioneel, motorisch en sociaal vlak. Door de 

ervaringsgerichtheid merkt de cliënt op hoe hij zich gedraagt en zichzelf beleeft en hoe 

de omgeving hiermee omgaat en bijkomend hoe interacties hierdoor worden gevormd. 

De driehoeksrelatie stimuleert de cliënt om alternatieven te oefenen en om hierin te 

ontwikkelen. Uiteindelijk wordt gedragsverandering bekomen. Dit proces verloopt in 

verschillende fasen die in volgende alinea’s worden onderscheiden (Thiel, 2012). 

De eerste stap houdt in dat de therapeut de wens of het probleem van de cliënt in kaart 

brengt tijdens het intakegesprek. Samen formuleren ze doelstellingen waarmee de 

therapeut een passend individueel aanbod uitwerkt. Hiervoor gebruikt hij zijn vakkennis 

vanuit zijn basisberoep, zijn kennis van de problematiek en het equitherapeutisch model 

(Thiel, 2012). 

Na het intakegesprek volgt de inleidende fase (ik wil). Deze fase wordt als startfase of 

opwarming beschouwd. Het paard is de motiverende factor voor de cliënt om op de 

nieuwe situatie in te gaan. Samen met de therapeut leert hij het paard kennen. Tijdens 
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het verzorgen bijvoorbeeld komt de relatie tot stand. De cliënt leert de eigenschappen 

van het paard kennen en de directe manier van communiceren. Het fundament voor de 

possibility sphere wordt gelegd (Thiel, 2012). 

Dan volgt de oefeningsfase (ik kan iets). De cliënt leert zichzelf via het paard steeds 

beter kennen. Het paard is de vertrouwde en de te vertrouwen factor waarmee de cliënt 

experimenteert. Het dier werkt mee, maakt ervaringen mogelijk en reageert direct als er 

iets niet klopt of inconsistent is. Het contact met persoonlijke thema’s wordt gelegd 

(Thiel, 2012). 

Daarna volgt de belevings- en gevoelsfase (ik voel) waarin de cliënt op zoek gaat naar 

wat in zijn eigen lichaam afspeelt, wat hij waarneemt en wat zijn indrukken bij hem 

teweeg brengen. De therapeut stimuleert de cliënt om deze gevoelens en ervaringen te 

benoemen en te omschrijven. Het paard laat de gevoelens kritiekloos en neutraal 

bestaan, zo kan de cliënt ze gemakkelijker toelaten en accepteren. Ondersteund door de 

therapeut kan hij ze onderzoeken. Bijkomend is er ook aandacht voor wat het paard 

voelt in deze oefensituatie. De cliënt leert zichzelf als een belangrijk deel van de 

omgeving te zien (Thiel, 2012). 

Vervolgens worden in de verwerkingsfase (ik begrijp wat het voor mij betekent) de 

ervaringen van de persoonlijke mogelijkheden, grenzen, behoeften en emoties verwerkt. 

Persoonlijke thema’s dringen door tot het bewustzijn van de cliënt. Zonder de emoties 

te verwerpen gaan cliënt, paard en therapeut samen op zoek naar positieve 

handelingsalternatieven. Emoties mogen blijven bestaan omdat ze een onderdeel zijn 

van onszelf, alleen de gevolgen worden bewust veranderd. Door de natuurlijk reactie 

van het paard leert de cliënt onderscheid te maken tussen innerlijke conflicten en het 

aangepast reageren op emoties (Thiel, 2012). 

Tenslotte volgt de overgangs- of transferfase (ik kan er wat mee – ik heb een nieuw 

perspectief) die gekenmerkt wordt door de transfer van wat tijdens de therapie met het 

paard is ervaren, naar het paardloze gewone leven. De therapeut slaat vanuit de 

driehoeksrelatie een brug naar het dagdagelijkse leven. De cliënt moet hier zelf overheen 

en het paard wordt uit zijn rol ontslagen. Belangrijk is dat de cliënt begrijpt dat het 

paard slechts tijdelijk geholpen heeft om de brug te kunnen slaan naar interactie met 

zichzelf en met anderen. Uiteindelijk is hijzelf de enige die verantwoordelijk is voor het 

verdere verloop van communicatie en interactie met andere, menselijke partners en dat 

kan alleen gebeuren vanuit een veranderd perspectief (Thiel, 2012). 
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Naast de cliënt en het paard speelt tenslotte ook de therapeut een belangrijke rol in de 

eerder aangegeven driehoeksrelatie. Een equitherapeut (SHP) is een opgeleide specialist 

die zijn cliënten systematisch ontwikkelt, bevordert, ondersteunt en/of geneest met 

medewerking van het paard door het dier systematisch in te zetten. Daarbij baseert de 

therapeut zich op zijn basisberoep uit het hulpverleningsaanbod. Afhankelijk van zijn 

basisberoep en de cliëntgroep waarmee hij werkt, wordt de invalshoek van de 

equitherapie bepaald. Zo zullen bijvoorbeeld kinesisten de geneeskundige bril verkiezen 

en het paard inzetten in hippotherapie ter voordele van revalidatie of rehabilitatie. De 

opleiding tot equitherapeut heeft als doel om aan hulpverleners een uitbreiding van 

handelmethoden aan te bieden door het gebruik van het paard (Thiel, 2012). Hieruit 

volgt het oordeel dat opgeleide equitherapeuten zich gespecialiseerde professionals 

kunnen noemen.  

De relatie tot de therapeut beïnvloedt voor een belangrijk deel het succes van de 

therapie. Vele onderzoekers hebben dit aangetoond door onderzoek naar het belang van 

therapeutische alliantie (Korchmaros & Stevens, 2014; Stinckens et al., 2009). Kemp et 

al. (2014) geven aan dat dieren de ontwikkeling van een goede therapeutische alliantie 

vergemakkelijken. Ze vormen een belangrijke emotionele brug tussen de cliënt en de 

therapeut. De cliënt kan zich gemakkelijker verbinden met het paard en legt op deze 

manier contact met de therapeut (Kemp et al., 2014). Anderzijds is in de equitherapie 

naast de therapeut ook sprake van het paard als cotherapeut. Belangrijk hierbij is dus dat 

zowel therapeut als paard afzonderlijk in balans zijn en dat ook hun onderlinge relatie 

goed is. Op die manier kan het binnen de relatiedriehoek op een goede manier tot een 

trialoog komen die het gewenste proces mogelijk maakt (Thiel, 2012). 

 

4 Waarom paarden 

Veel van het gedrag van paarden valt te begrijpen uit hun typisch kuddegedrag. Zo zijn 

paarden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld honden, prooidieren. Het interpreteren van de 

bedoelingen van anderen is voor hen noodzakelijk om te overleven. Dus door hun aard 

zijn ze afhankelijk van hun extreme gevoeligheid voor de omgeving. Dat heeft als 

gevolg dat ze instinctief kunnen afstemmen op de emoties en de lichaamstaal van 

anderen. Daardoor bieden ze in een therapeutische context kansen die in andere 

contexten niet voor handen zijn. Paarden hebben door hun natuur de mogelijkheid om te 

spiegelen en kunnen eerlijk en spontaan reageren op het gedrag, de emoties en interne 
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toestanden van de mensen om hen heen. Dit vermogen kan bijdragen aan de 

ervaringsgerichte ontdekking van de cliënt met bijvoorbeeld negatieve emoties uit het 

verleden, ook hoe deze emoties betrekking kunnen hebben op hun interpersoonlijke stijl 

die niet bevorderlijk is voor positieve interacties met anderen. Op deze manier faciliteert 

het paard de ontdekking en mogelijke gedragsverandering (Kemp et al., 2014; Smith-

Osborne & Selby, 2010). Het reageren van paarden op gevoelens, emoties, gedrag en 

gemoedstoestand is niet enkel te bewijzen vanuit het kuddegedrag van de dieren, maar 

ook vanuit hersenonderzoek. Paarden bezitten net als mensen spiegelneuronen die het 

meevoelen met anderen mogelijk maken (Thiel, 2012).  

Daarnaast beschermen paarden binnen hun kudde bijvoorbeeld de veulens of de 

zwakkere dieren. Deze gedragingen kunnen ze ook uitbreiden tot de mens. Hieruit valt 

te verklaren hoe het komt dat paarden zo goed kunnen aanvoelen hoe ze met kinderen, 

mensen met beperkingen of andere kwetsbare personen om moeten gaan (Thiel, 2012).  

Verder valt van paarden veel te leren over hun communicatie. Ze hebben namelijk een 

sensitieve vorm van communicatie die gevoelig is voor de non-verbale boodschappen in 

hun omgeving. Paarden zijn niet onderworpen aan de sociaal-culturele normen en 

taboes die invloed hebben op de manier waarop mensen reageren (Kendall et al., 2014).  

De axioma’s van Watzlawik (1967) vertellen meer over de menselijke communicatie. Zo 

kunnen wij zowel digitaal (verbaal) als analoog (non-verbaal) communiceren. Ook 

kunnen we incongruente boodschappen uitzenden of begrijpen en kunnen we dus 

bijvoorbeeld andere dingen zeggen dan we voelen of denken. Paarden kunnen dat niet, 

zij hebben geen coping- of ontkenningsstrategieën en kunnen zich enkel gedragen zoals 

ze zich op dat moment voelen. Ze kunnen niet reageren op de verbale boodschappen die 

incongruent zijn met ons gedrag of onze emoties. Het feit dat paarden onze complexe 

communicatie niet kennen, is dus een enorme kans en meerwaarde in de therapie. 

Bijkomend  kunnen paarden ons stimuleren om aan een eerlijke lichaamsuitdrukking te 

werken (Thiel, 2012) en om non-verbale taal en emotionele expressie te 

vergemakkelijken (Kendall et al., 2014). 

Een paard is, door de duizenden jaren van samenwerking, zelf gemotiveerd om contact 

te leggen en motiveert de mens ook tot contact. Paarden zijn altijd onbevooroordeeld en 

geven de mensen telkens opnieuw kansen. Ze hebben geen menselijke kritische blik die 

gevormd werd door ervaring (Thiel, 2012). De emotionele band en het gevoel van 

vertrouwen zijn significant voor de relatie met een paard. Paarden zijn weinig 
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veeleisend, oordelen niet en stellen geen voorwaarden voor genegenheid (Kendall et al., 

2014). Studies hebben aangetoond dat de dieren in staat zijn om zonder oordeel en 

steeds onvoorwaardelijk positieve aandacht te schenken, iets wat niet altijd aanwezig is 

in het leven van specifieke doelgroepen (Kemp et al., 2014). Wel hebben ze duidelijke 

grenzen. Als je hen bijvoorbeeld op een brute en grove manier wilt benaderen, zullen ze 

je niet toelaten. Probeer je nadien op een acceptabele manier contact te maken, dan zal 

het paard de uitschuiver snel vergeten zijn en weer onbevooroordeeld de communicatie 

aangaan. Hoe het paard specifiek reageert, hangt af van zijn persoonlijkheid. Je hebt 

nieuwsgierige paarden, angstige paarden, speelvogels of net lamme goedzakken, … 

Belangrijk is om het paard af te stemmen op de doelstellingen van de persoon in 

therapie. Het kan bijvoorbeeld zinvol zijn om een angstig paard te kiezen voor een 

angstig persoon met weinig zelfvertrouwen. Het paard is een spiegel en beiden (zowel 

paard als ruiter) kunnen dingen van elkaar leren (Thiel, 2012). 

Het paard heeft ook op vele mensen een grote aantrekkingskracht wat hen motiveert om 

een proces aan te gaan. De wens om met het paard aan de slag te gaan, stelt het 

pedagogisch proces in een aangenamer daglicht. Er is een duidelijke intrinsieke 

motivatie om iets te proberen zonder nodige druk van buitenaf. “Met het paard als 

motivator zal de mens eerder processen toelaten die hij anders zou weigeren” (Thiel, 

2012, pagina 36). Volgens Kendall et al. (2014) hebben onderzoekers geconcludeerd dat 

naast de motivatie gegenereerd door paarden ook andere therapeutische werkwijzen 

zoals participatie en integratie inherent zijn aan paard gerelateerde ontmoetingen. 

Verder is de driedimensionale bewegingskarakteristiek zeer kenmerkend voor paarden. 

De beweging kan tegelijkertijd stimuleren en ontspannen. Ze kunnen bijdragen tot de 

innerlijke en uiterlijke balans van de mens. Het verwerken van deze bewegingsstimuli 

gebeurt niet eenzijdig, ook het paard reageert fijngevoelig op de kleinste bewegingen 

van de mens, zowel naast hem als op zijn rug. Hierdoor ontstaat een bewegingsdialoog 

die als een zeer oorspronkelijk en direct biofeedback systeem verklaard kan worden. 

Tenslotte is er ook een psychisch en symbolisch effect van het gedragen worden, dat 

therapeutisch op verschillende manieren gebruikt kan worden (Thiel, 2012). 

Ook belangrijk is dat de sociale steun theorie suggereert dat dieren zowel direct als 

indirect sociale steun kunnen bieden. Direct bijvoorbeeld als bron van troost en indirect 

als facilitator van menselijke interacties (O’Haire et al., 2014). Onder andere Mills & 

Hall (2014) spreken over animal companionship die een belangrijke bijdrage leveren in 
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sociale steun. Die sociale steun kan effectief zijn in het tegengaan van mentale, 

psychologische en fysieke problemen, alsook de gemoedstoestand van personen 

beïnvloeden. Verder hebben dieren ook positieve effecten op de ontwikkeling van 

mensen (Mills & Hall, 2014). 

Niet te vergeten speelt ook de context waarin de therapie zich afspeelt een rol. De 

natuurlijke omgeving van de paarden zorgt ervoor dat de persoon in therapie andere 

ervaringen kan opdoen in vergelijking met de klassieke therapieomgevingen en zo ook 

andere of op een andere manier de doelstellingen kan bereiken (Thiel, 2012). Kendall et 

al. (2014) geven aan dat waargenomen voordelen misschien te wijten zijn aan het feit dat 

de activiteiten plaatsvinden in een “non-health care” setting. 

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat meer dan de helft van de mensen die behoefte hebben 

aan psychologische hulp geen toegang vinden bij de traditionele hulpverlening. Deze 

bevindingen benadrukken het belang van het aanbieden van minder traditionele 

psychotherapeutische methoden zoals therapie met paarden (Kendall et al., 2014). Zo 

zijn verbale therapieën voor bepaalde doelgroepen niet efficiënt. Kemp et al. (2014) 

denken daarbij bijvoorbeeld aan mensen met een trauma en/of met wantrouwen 

tegenover volwassenen. Verder denken zij ook aan verschillende culturele groepen en 

wijzen ze erop dat therapieën mono-cultureel kunnen bevooroordeeld zijn. 

Eigenlijk kan geconcludeerd worden dat het paard de mens als geheel aanspreekt. Als 

we ons openstellen, kunnen we het paard met al onze zintuigen ontdekken.  

“Aanrakingen over en weer kunnen een dialoog met het paard laten ontstaan 

waar ook emoties, ons eigen lichaamsgevoel en allerlei andere zaken die zich in 

ons afspelen, deel van kunnen uitmaken. Het bewegen met en op het paard doet 

een intensief beroep op de psychomotoriek, die zich daardoor ook verder 

ontwikkelt. Door alle prikkels die op het zenuwstelsel afkomen en daarin worden 

gekanaliseerd en verwerkt, ontstaan er veel nieuwe verbindingen en zenuwbanen 

die een weerslag hebben op onze hersenstructuur en neurologische functies. Deze 

verbindingen werken ook in op onze stofwisseling en hormoonhuishouding en ze 

kunnen de aanleiding zijn voor allerlei wisselwerkingen in ons lichaam. Het 

huidige onderzoek naar de hersenen, psychomotoriek en therapie is ook in staat 

zulke processen zichtbaar te maken. Dat bevestigt wat ervaren equitherapeuten 

al lang uit hun observaties konden afleiden: het paard werkt niet alleen in op al 

onze zintuigen, het kan ook zijn sporen in ons achterlaten. Of deze sporen 
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aangenaam of onaangenaam, bevorderend of schadelijk zijn en of ze rust geven of 

verontrustend zijn, hangt ervan af in welke context we de ervaringen opdoen. 

Het is ook belangrijk hoe we ze met elkaar verbinden en hoe we alles 

gezamenlijk kunnen verwerken. Equitherapie is erop gericht de ervaringen met 

het wezen paard systematisch te gebruiken om positieve sporen aan te maken die, 

als ze correct worden verwerkt, op lange termijn de levenskwaliteit van de cliënt 

kunnen verbeteren.” (Thiel, 2012, pagina 37 en verder) 

Een belangrijke nuancering is dat het paard zelf geen therapeut is. Bovenstaande 

kenmerken tonen aan dat paarden absoluut over relevante eigenschappen beschikken om 

samen met de mens aan de slag te gaan, maar dit niet kunnen zonder samenwerking met 

een deskundige therapeut, in een systematisch therapieconcept en onder de juiste 

randvoorwaarden (Thiel, 2012).  

 

5 Positieve effecten 

Kendall et al. (2014) concluderen dat er heel wat onderzoek voor handen is dat het 

fysieke voordeel van therapeutisch paardrijden kan aantonen. Voor de psychologische 

voordelen is er enkel anekdotisch en beschrijvend bewijs. Verder geven ze ook enkele 

auteurs aan die grote discrepanties opmerken tussen kwantitatieve en kwalitatieve data. 

Zo suggereert Ewing et al. (2007) dat kwantitatieve methoden niet voldoende gevoelig 

zijn om de aard van de veranderingen op te meten. Pauw (2000) merkte ook frequente 

discrepante resultaten en stelde dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen 

statistisch significant verschil en klinisch wezenlijke veranderingen (Kendall et al., 

(2014).  

Positieve resultaten die in verschillende kwalitatieve studies (Kendall et al., 2014; Kemp 

et al., 2014; Smith-Osborne & Selby, 2010) verschenen, zijn:  

- een toename van zelfvertrouwen en eigenwaarde,  

- groei van positief zelfbeeld en zelfeffectiviteit, 

- motivatie en concentratie,  

- een positief emotioneel welzijn en verhoogde emotionele gehechtheid, 

- een gevoel van controle, 

- groei van sociale en communicatieve vaardigheden, 

- meer effectieve sociale en interpersoonlijke relaties en interacties, 
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- meer zelfzorg, 

- een positieve houding, 

- openheid, 

- groei van coping vaardigheden, 

- groei van de persoonlijke ruimte, 

- en verbetering van de meta-cognitie en reflectiviteit. 

 

Mills & Hall (2014) geven aan dat we, ondanks de positieve effecten, nog steeds niet 

goed weten welke processen ten grondslag liggen. Ten eerste halen ze hechtingstheorie 

van Bowbly (1974) aan. Mensen worden snel gehecht aan dieren en meer dan 85% van 

de eigenaren zien hun huisdier als lid van hun familie. Bijkomend tonen kinderen met 

een grotere gehechtheid aan hun huisdieren grotere empathie en prosociaal gedrag. Een 

tweede mogelijkheid, en misschien gelijktijdig, is dat dieren als facilitator van sociale 

interacties optreden. Dieren kunnen gesprekken met anderen stimuleren en worden op 

die manier verondersteld sociale smeermiddelen te zijn. Beide theorieën zijn op de relatie 

en een bepaalde interactie met het dier gericht. Een ander alternatief is de hypothese dat 

dieren een biologische behoefte van de mens invullen. De biophilia hypothesis is gebaseerd 

op de veronderstelling dat mensen zowel empathie hebben met menselijk als met niet-

menselijk leven in hun omgeving. De mens zou van nature gedreven zijn om met dieren 

in de omgeving te wonen, dit als gevolg van de historische mens-dier interacties als 

prooi- en roofdier (Mills & Hall, 2014).  
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DEEL   4    PORTRETTEN 

In een eerste punt worden de nodige concepten volgens Lawrence-Lightfoot & Davis 

(1997) uitgediept voor het construeren van een portret. De onderzoeker baseert zijn 

methodologie en de portretten hierop. De toepassingen worden in een tweede punt 

beschreven.  

 

1 Een portret weven met vier draden 

Het vormen van een portret vergelijken Lawrence-Lightfoot & Davis (1997) met het 

weven van een tapijt. 

“My favorite metaphor refers to weaving a tapestry because the image allows for 

various configurations of color, texture, and design, as well as a clear structure of 

overlapping threads (the warp and the weft). The metaphor also embraces other 

powerful images related to portraiture: the interweaving or combining of 

elements into a complex whole (weaving the incidents into a story), or contriving 

something complex or elaborate (weaving a tale), or interlacing strands or strips 

of material (weaving a basket), or spinning (a web). The weaving metaphor, then, 

reflects the elements of structure, texture, color, design, and the images of 

spinning a tale, telling a story, shaping a narrative.” (Lawrence-Lightfoot & 

Davis, 1997, pagina 247) 

De nodige weefdraden zijn het concept, de structuur, vorm en samenhang. Het concept 

bevat het overkoepelende verhaal dat inhoud en focus geeft aan het portret. De 

onderzoeker moet eerst het totaalbeeld ontdekken en begrijpen alvorens het portret te 

vormen. Aan de hand van herhalingen, reflecties en tegenvoorbeelden wordt het grote 

geheel geconstrueerd. Emotie, intuïtie en intellectueel inzicht van de onderzoeker 

smelten samen om een eerste beeld van het verhaal te schetsen. De onderzoeker krijgt 

een idee van hoe het te weven tapijt eruit zal zien.  

De structuur vervolgens geeft het stevig gebouwd kader van het portret weer waar het 

verhaal en de thema’s van de participant op steunen. De structuur organiseert het 

portret, bindt het werk samen, en biedt stabiliteit. Het vormt eerder formele en 

mechanische patronen die in het tapijt geweven worden. 
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Naast een sterk kader creëert de onderzoeker iets vloeiends en organisch, namelijk de 

vorm. Het vormt de textuur van het intellectuele, het emotionele en het esthetische. Het 

verhaal krijgt leven aan de hand van voorbeelden en illustraties wat zorgt voor nuances, 

flexibiliteit en subtiliteit. De vorm betrekt de lezers zodat zij zich kunnen inleven en 

identificeren met het portret. 

Tenslotte is coherentie noodzakelijk in het portret. Afzonderlijke delen vallen als 

puzzelstukken in elkaar waardoor logische relaties ontstaan en het grote geheel 

zichtbaar wordt. De onderzoeker moet hiervoor de verhalen en gebeurtenissen duidelijk 

ordenen en met een heldere stem vertolken.  

 

2 De portretten in dit onderzoek 

2.1 Het portret van Lieve 

Lieve2 is een volwassen vrouw op zoek naar haar ware identiteit. Doorheen haar leven 

en met de beperkingen van haar CVS is ze zichzelf verloren. Het concept van haar 

portret bevat haar zoektocht naar haar ware identiteit doorheen haar verschillende 

levensfasen. Op dit moment in het persoonlijk proces van Lieve is het voor haar 

belangrijk om haar leven op een rijtje te zetten. Hiermee wil ze bewustwording en 

vervolgens een betere levenskwaliteit bekomen.  

Een levenslijn is op zichzelf duidelijk gestructureerd en vormt ook in het portret van 

Lieve het stabiele kader. Aan de hand van belangrijke gebeurtenissen en levensfasen 

worden haar persoonlijke thema’s belicht en uitgediept. 

Lieve vormt samen met de onderzoeker haar portret aan de hand van haar levenslijn. 

Het portret krijgt beweging door het werken met verschillende materialen en het 

gebruiken van voorbeelden, illustraties en nuances. Dit geeft de lezers de mogelijkheid 

om ook het pad te bewandelen met behulp van hun inlevingsvermogen. 

De kleur- en vormverschillen tonen aan wat binnen het leven van Lieve haar 

mogelijkheden en kansen zijn en in tegenstelling ook haar beperkingen. Het grotere 

veld toont de wereld in het oneindige aan. Binnen haar eigen wereld bewandelt Lieve 

haar pad. Soms is dit flexibel en op andere momenten zeer strak. Langs haar pad zijn 

                                                           
2
 Portret van CG in bijlage 2 
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mijlpalen terug te vinden. In de moeilijkste periode van haar leven had Lieve 

zelfmoordgedachten. Haar pad is daar een koord geworden waarop zij loopt en waar zij 

zich af en toe aan wil ophangen. Mensen duwen en trekken waardoor ze moeilijk haar 

evenwicht kan bewaren. Nu staat ze op het einde van deze koord en gaat ze via de 

paarden op zoek hoe ze haar eigen wereld ten volle kan benutten en hoe ze haar pad 

opnieuw flexibel kan maken.  

Op het blauwe prikbord zijn elementen bevestigd die Lieve meeneemt vanuit de 

equitherapie. De foto’s en de prenten zijn bewust gekozen en weerspiegelen haar 

persoonlijke thema’s. 

De persoonlijke thema’s en gebeurtenissen vallen op de levenslijn en het prikbord samen 

waardoor een coherent geheel zichtbaar wordt. In één oogopslag wordt het verhaal van 

Lieve duidelijk waarna je als lezer kan inzoomen op specifieke thema’s en 

gebeurtenissen.  

 

2.2 Het portret van Ann 

Ann3 is een volwassen vrouw en heeft te kampen met psychische problemen. Het 

concept van haar portret is het leren aanvoelen en luisteren naar zichzelf. Ann vertelt 

dat ze in het verleden een identiteit ontwikkeld heeft die niet aansluit bij wie ze echt is. 

Ze benoemt het als een kopie-identiteit. Met hulp van de paarden en via de 

ervaringsgerichte methodiek leert ze haar ware ik kennen.  

De structuur waarop het portret van Ann gestoeld is, zijn gevoelens. Bij elk thema of 

elke gebeurtenis gaat Ann terug naar wat ze erbij voelt. Dit staat in contrast met haar 

rationele manier waarmee ze in het verleden haar hindernissen aanpakte. Daarbij had 

Ann echter ontdekt dat ze vastliep in haar rationele denken. Nu luistert ze naar haar 

lichaam en haar gevoel.  

Het portret krijgt vorm aan de hand van een gevoelsboek. Ann vult het boek met 

illustraties, woorden en dergelijke meer waar ze veel bij voelt. Graag wil ze de lezer 

uitdagen om zich in haar boek te verdiepen met de intentie om eigen gevoelens en 

gewaarwordingen te ontdekken.  

                                                           
3
 Portret van GD in bijlage 3 
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De doelstelling van het gevoelsboek is om als lezer een moment voor jezelf te nemen en 

op zoek te gaan naar eigen gewaarwordingen en gevoelens bij de aangereikte 

illustraties. Dat is ook wat Ann doet als ze op persoonlijke thema’s botst en wat de 

paarden haar geleerd hebben. Luisteren naar jezelf is een eerste stap tot een betere 

levenskwaliteit. 

Het gevoelsboek in zijn totaliteit toont aan wie Ann is. Het boek openslaan is als het 

ware bij haar binnenkomen. De bundeling van alle persoonlijke illustraties vormt samen 

één geheel. Binnen het geheel worden details uitgelicht en gebeurtenissen beschreven. 
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DEEL   5    RESULTATEN 

In dit deel worden vanuit de data belangrijke thema’s onderscheiden aan de hand van 

een thematische analyse. Opvallend is dat de thema’s door elkaar lopen en elkaar 

onderling beïnvloeden. Vandaar wordt na de beschrijving per thema een onderdeel 

gewijd aan de verbinding. 

 

1 Ervaringsgericht voelen 

Eén van de eerste dingen die opvalt in de participerende observatie en uit de contacten 

met de participanten, is dat therapie met paarden zeer ervaringsgericht is. Allen 

beschouwen ze het citaat van Confucius als essentie, namelijk “Vertel het me en ik zal 

het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het 

me eigen maken” (Confucius, 551 v.C. - 479 v.C.). 

“De essentie van paardentherapie, vind ik, is dat je het moet ervaren om het te 

kunnen begrijpen. Zeker in mijn geval, omdat ik enorm vanuit mijn verstand 

leefde en alles zeer rationeel gericht aanpakte. En ik raakte daar in vast. Ik 

luisterde niet naar wat ik voelde.” (Ann) 

“Door de ervaring gaat het dieper, je wordt bewuster en je verandert als mens.” 

(Lieve) 

Door de ervaringsgerichtheid merken de participanten zelf op hoe zij zich gedragen en 

zichzelf beleven. Dit biedt kansen om nieuwe ervaringen op te doen en alternatieven te 

oefenen met als doel persoonlijk te ontwikkelen en tot gedragsverandering te komen.  

“Om even te schetsen, mijn eerste sessie in de paardentherapie was met Tigo 

(therapiepaard), geen groot paard. Hij liep in de piste. Het enige wat ik moest 

doen, was Tigo in beweging zetten. Dan stond ik daar te roepen, tekens te doen, 

weet ik wat allemaal, dat paard bewoog voor geen meter. En ik haalde alles uit de 

kast: mijn stem, body language, en dat paard keek zelfs niet op. Tigo negeerde 

mij compleet, dat was alsof ik daar niet stond. En toen heb ik gevoeld in welke 

toestand ik toen was en ik kan het niet beter omschrijven als: bij dat paard voel ik 

mij nog geen muisje, misschien een mier. En dat paard kijkt daar zelfs niet naar 
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om. Zo klein voelde ik mij tegenover dat paard. Vandaag voel ik mij evenwaardig 

aan het paard of als het nodig is de leider van het paard. Maar de eerste sessies, 

pfff. En die confrontatie is keihard, hé. Dat was een eerste heel duidelijk gevoel 

dat zich onmiddellijk omzette in het begrijpen van hoe klein ik was en ik welke 

cocon ik zat. Hoe mijn overkomen en mijn zijn helemaal niet overeenstemde met 

mijn echte zijn. En een paard kijkt daar gewoon door. Ik zat achter een masker, 

mijn ware ik was niet zichtbaar, en dat paard ja, dat kijkt daar gewoon door. Dat 

is een keiharde confrontatie, maar op dat moment besef je het wel. Mijn 

overkomen was blijkbaar heel onecht. En als je het begrijpt, dan kun je ermee aan 

de slag hé, dan kan je daar acties uithalen.” (Ann) 

“Ik had het gevoel in mijn hoofd dat ik rust nodig had, rust rust. En dat was één 

van de dingen waarom ik niet meer wou leven. Dan slaap je altijd en is het altijd 

rustig. En nu met die paarden ervaar ik dat het ook rustig kan zijn in mijn hoofd 

op een andere manier. Toen ik op Markies (therapiepaard) zat was het echt rustig 

en kon ik echt genieten.” (Lieve) 

Uit de verhalen van de participanten en de zelfervaring van de participerende 

onderzoeker blijkt dat ervaringsgericht werken hand in hand gaat met voelen. Ze leren 

voelen wat hun binnenste hen vertelt en hoe ze hier bijkomend naar kunnen luisteren. 

Ze merken op dat hun eerder gekende patronen niet luisteren naar wat ze écht voelen en 

denken. Door deze niet-congruentie raken ze verstrikt in een onaangename gesteldheid. 

Door naar hun lichaam te luisteren kunnen ze congruentie en zo een betere 

levenskwaliteit bereiken, want lichaamstaal is oorspronkelijk en eerlijk.  

“De paardentherapie is zijn, is voelen. Het is een proces van dingen aanvoelen. 

Het grote vernieuwende voor mij is het voelen zonder analyseren.” (Ann) 

“Ik leer wat ik zelf voel en leer hier respect voor te hebben. In plaats van mezelf 

aan de kant te zetten en alles te doen om de ander te plezieren. En ik voel dat mij 

dat sterker maakt door te voelen wat ik nu voel en wat ik nu wil.” (Lieve) 

“Ik heb gemerkt dat mijn handelen niet volledig klopt met mijn voelen en dat ik 

het gevoel had van ‘neen’. Soms kun je verstrikt raken in waarden en 

denkpatronen, maar vaak zijn denkpatronen rigide geworden zodat je niet meer 

flexibel over dingen nadenkt. En dan denk ik van ik heb dat geantwoord/gedaan, 

maar eigenlijk klopt dat niet. En bij de paarden kun je alles door je heen laten 
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gaan. En het zijn veel dingen hé; gewoon die aanrakingen met het dier en de 

verzorging van dat dier, er gewoon zijn. Ik mocht eens gewoon tussen de 

paarden staan en er gewoon zijn. In het begin is dat raar, maar dan begin je te 

beseffen van ja ik mag er gewoon zijn zonder dat er iets van mij verwacht wordt, 

gewoon zijn. Dat is voor mij een belangrijk aspect geweest.” (Lieve) 

“Mijn intuïtie en mijn gevoel is mijn authenticiteit, dat is zoals ik ben en wat ik 

verlang.” (Ann) 

“Zonder woorden. Woorden zijn niet alles omvatbaar. Het moet ook niet onder 

woorden gebracht worden, je kan het gewoon aanvoelen. Niet met ratio, maar 

met gevoel.” (Lieve) 

Allen geven ze aan zichzelf beter te leren kennen door bewust stil te staan bij hun eigen 

gevoel en hiermee te experimenteren via de ervaringsgerichte methodieken.  

“De ervaringen zetten mij aan het denken.” (Ann) 

“Wat voor mij een heel grote les al geweest is, is alle keren dat ik ervaren heb dat 

ik mijn eigen ruimte heb naast het paard. Als ik die ruimte niet inneem, word ik 

letterlijk omver gelopen. In het begin begreep ik dat niet goed, een eigen ruimte. 

Echt raar. Maar toen ben ik beginnen nadenken en heb ik dat echt geleerd met de 

paarden. Ik had het besef dat ik eigenlijk al gans mijn leven braaf ben en mijn 

best doe. Maar uiteindelijk deed ik dat vooral voor een ander en een eigen ruimte 

heb ik nooit gehad. In gans mijn leven is dat al een thema geweest. Altijd maar 

voor een ander. Nu met die paarden begin ik te beseffen ik mag er ook zijn en ik 

heb ook mijn ruimte. Dat is echt zo een ontdekking en een verademing. Ik leer 

voelen waar ik mij goed bij voel en wat ik nu nodig heb, met respect voor de 

ander natuurlijk.” (Lieve) 

“Die paarden staan daar, zo wil ik ook in het leven leren staan. Vanuit mijn eigen 

binnenste. Ik moet mezelf helen en de paarden helpen en begeleiden mij daarbij 

om betere inzichten te krijgen en dat ik dieper en dieper begin te graven 

onbewust en mezelf beter leer kennen. En dat paard, dat staat daar, hé. Ik heb 

altijd een minderwaardigheidsgevoel en een laag zelfbeeld gehad en dat vind ik 

niet oké. Ik wil er ook staan zoals Lalina (therapiepaard). Dus moet ik dat stuk 

binnen in mezelf sterk maken, ik mag er even goed zijn.” (Lieve) 
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Bijkomend blijkt een belangrijke eigenschap van ervaringsgericht werken met paarden 

de gerichtheid op het hier en nu. In de therapie wordt niet actief gezocht naar oorzaken 

of een schuldige, met andere woorden is de benadering niet probleemgericht.  

“Als ik bij dat paard ben, is dat in het hier en nu. Niet in het verleden, niet in de 

toekomst, niet ergens in een fantasie, maar echt hier en nu.” (Lieve) 

“Het paard werkt met wat er op dat moment is en niet met wat er vorige week 

was of met wat je in twee jaar al hebt afgelegd of waar je naartoe moet. Neen, dat 

paard is alleen maar bezig met hoe je daar op dat moment bent, los van 

oordelende dingen. Bij een paard is het wat het is, heel simpel.” (Ann) 

“Bij de paarden leer ik terug bewust te genieten van elk moment in het hier en 

nu. Het voelt als een bevrijding van pijn en verdriet, een nieuwe kans om een 

nieuw innerlijk leven op te bouwen, gebaseerd op eigen bewuste beslissingen. Ik 

ben het zo gewoon om te presteren en mijn best te doen. Op dat gebied lijkt de 

equitherapie een ontwenningskuur. Ik mag gewoon zijn, go with the flow, zien 

waar we uitkomen zonder waardeoordeel. De therapie lijkt wel een taalbad, maar 

dan één van gevoelens, ervaringen en zintuiglijke waarnemingen.” (Lieve) 

In de therapie wordt gewerkt met wat zich aanbiedt. Niets moet en alles mag. Het paard 

is nodig om de rugzak van de cliënt te ontdekken en om contact te maken met de 

thema’s van de participanten. De therapeut is er om de rugzak mee te bekijken en ermee 

aan de slag te gaan.  

“Als ik bijvoorbeeld bij Lalina (therapiepaard) sta, heb ik het gevoel van: ik sta er 

naast en dan kom ik mijn tekortkomingen tegen, ze triggert mij daarin. Langs de 

andere kant geeft ze mij wel de kracht daarmee om te gaan en op weg te gaan om 

dat om te buigen. Ze verplicht mij bewuster met mezelf bezig te zijn. Ze is een 

spiegel.” (Lieve) 

“Dat er niets van mij verwacht wordt, is bevrijdend. Ik mag naar hier komen en 

gewoon beleven en ervaren.” (Lieve) 

“Bij een paard komen de dingen zoals ze komen. Het is niet volgens opgelegde 

strategieën, werkwijzen, regels, … Het is samen op weg gaan zonder naar het 

verleden te kijken of zonder naar de toekomst te kijken. Het is een traject dat 
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zichzelf vorm geeft en geen vooruit gestippeld traject dat je móet doorlopen.” 

(Ann) 

“Ik vind het een zuivere vorm van therapie omdat er gewerkt wordt met de 

dingen die spontaan en automatisch naar boven komen.” (Lieve) 

Samenvattend wordt ervaringsgericht voelen als helend ervaren. De participanten leren 

zichzelf op een andere en meer aangename manier kennen. Ze krijgen de mogelijkheid 

om hierin te experimenteren in een veilige omgeving. Er wordt niets van hen verwacht 

en ze mogen gewoon zichzelf zijn. Oorzaken of een schuldige worden niet gezocht, wel 

hoe de participanten verder kunnen. 

 

2 Omgaan met anderen 

Uit het vorige blijkt dat de participanten zichzelf beter leren kennen door het 

ervaringsgericht aanvoelen. Door zichzelf te leren kennen, ontdekken ze ook hoe ze 

zichzelf verhouden ten opzichte van hun omgeving. Ze merken dat hun eigen handelen 

mede vorm geeft aan de interacties. Met andere woorden leren de participanten hun 

eigen aandeel in verschillende situaties kennen.  

“In het lager ben ik altijd gepest geweest. Door de paarden heb ik begrepen dat 

dit voor een groot deel kwam door hoe ik ten opzichte van mezelf stond, 

namelijk: als ik ben minder als een ander en ik ben maar... Moest ik toen al als 

Lalina (therapiepaard) geweest zijn, ging ik al die jaren niet gepest zijn.” (Lieve) 

“De paarden leren mij in twee richtingen hoe ik kan omgaan met anderen. Wat 

heeft mijn handelen als effect op een ander en ook hoe ga ik om met de dingen die 

ik ontvang van de ander. Dus ik leer beter om te gaan met het effect van anderen 

op mij en ook hoe ik zelf beter kan omgaan met anderen of hoe ik relaties kan 

opbouwen.” (Ann) 

“Ik wil een voorbeeld geven met Markies (therapiepaard), want dat is één van 

mijn grootste lessen geweest. Ik had hem niet aan een touw en ik moest hem 

laten stappen. Markies was aan het eten en op een bepaald moment zat ik 

letterlijk op mijn knieën te smeken van alléé asjeblieft Markies, laat ons gaan 

wandelen. Dat was eigenlijk echt een reflectie van wat ik eigenlijk al gans mijn 

leven doe: op mijn knieën zitten smeken. En wat deed Markies: verder eten 
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natuurlijk. Door die ervaring pas ik nu meer assertiviteit toe in mijn privéleven. 

Door dat mee te maken heb ik meer besef van hoe ik mij gedraag en hoe de ander 

er mogelijks op reageert. En als de ander er zo op reageert, moet ik mij wel 

anders gedragen. Met respect voor die persoon natuurlijk hé.” (Lieve) 

De paarden en de therapeutische setting bieden een possibility sphere om interacties met 

anderen te oefenen. De participanten leren hoe ze met anderen kunnen omgaan zonder 

zichzelf te verliezen. 

“In mijn puzzel zaten vroeger ook puzzelstukken van anderen. Zo kon ik mijn 

puzzel niet leggen en die moest ik er dan eerst uithalen. In de chaos zaten dus 

niet enkel mijn puzzelstukken, maar de paarden hielpen mij zoeken naar de mijne. 

Een kader voor de puzzel vind ik wel belangrijk. Het is een begrenzing van ik en 

de ander. De ander kan zijn mening hebben en zijn visie, maar daardoor moeten 

mijn puzzelstukken nog niet door elkaar roefelen. De relatie met anderen zou er 

eigenlijk voor moeten zorgen dat mijn puzzel een geheel kan blijven.  Zoals ik 

het aanvoel, is voor mij omgaan met anderen nog altijd een uitdaging omdat heel 

mijn leven lang mensen alles namen van mij, dus puzzelstukken van mij namen 

en dan andere puzzelstukken van hen er kwamen inleggen. Dan heb je geen 

geheel meer. Dat kader zorgt er een stuk voor dat je als sterk en krachtig 

individu kunt omgaan met andere mensen, kunt communiceren en kunt assertief 

zijn zonder dat er stukken uitvallen of bij komen, zonder dat ze door elkaar 

geschud worden. Het zou niets aan mijn basis en mijn authentieke ik mogen 

veranderen.” (Ann) 

“Voordat ik met de paarden begon, had ik voor mezelf de metafoor dat ik een 

koorddanser was. Ik had zo altijd het gevoel op mijn koord te lopen en het 

minste wat gebeurde in mijn leven kreeg ik een stamp en was ik uit evenwicht. 

Mensen duwden mij van de koord door bijvoorbeeld lelijke dingen te zeggen. En 

dat is eigenlijk de reden waarom ik zocht naar een houvast zodanig dat die koord 

kon veranderen in een balk om steviger te staan. Toen ik in het begin op het 

paard zat, was ik bang om eraf te vallen. Ik had angst en geen houvast. Ik voelde 

geen veiligheid en vertrouwen, ook niet in anderen in andere situaties. Beetje bij 

beetje merkte ik dat ik wel nog mag vertrouwen en mij wel nog veilig kan 

voelen. Dat is in contrast met de dingen vanuit mijn leven van geen vertrouwen 

en misbruik van vertrouwen. Nu leer ik bij de paarden dat ik wel nog mag 
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vertrouwen. Dat gevoel komt van binnenin mij. De klik is gekomen van ik ben 

wel veilig, ik kan het vertrouwen. Het was eigenlijk een verwerkingsproces. Nu 

zit ik wel stevig op het paard. Ik val niet meer en dat vind ik een belangrijke 

metafoor voor mezelf. Als ik nu op het paard mag zitten, dan voel ik mij echt 

gelukkig. Zo’n gevoel was ik een beetje vergeten, dat gewoon gelukkig voelen. 

Het is voor mij van grote betekenis. Ik leer nu hoe ik moet omgaan met dingen 

zonder emotioneel te schommelen en mijn evenwicht te verliezen.” (Lieve) 

De deelnemers merken bij zichzelf op dat ze door hun ervaringen met het paard op een 

andere manier met andere mensen omgaan. Waar ze vroeger zichzelf voorbij liepen, 

kunnen ze nu met respect voor de ander ook rekening houden met hun eigen gevoelens 

en gedachten.  

“Ook in relaties met mensen gedraag ik mij heel anders. Vroeger waren 

vriendschappen bij mij altijd geven, geven, geven. Ik paste mij aan aan de 

gemoedstoestand van de anderen om ze content te stellen. Altijd zorgen voor, 

maar ik kwam nergens aan bod. Mijn noden, mijn emoties, mijn gevoelens, mijn 

pad, neen dat was een pad dat ik aan het bewandelen was om aan de 

verwachtingen en opgelegde dingen te beantwoorden.” (Ann) 

“Ik heb de kracht van Lalina (therapiepaard) bij mij en daardoor heb ik al 

verschillende stappen gezet. Alleen al het bewustzijn van ‘ik mag er zijn en ik 

ben niet minder als de persoon die voor mij staat, zorgt ervoor dat ik contacten 

kan leggen. Toen ik vroeger in de pauze extra lang op het toilet zat of nog eens 

naar de auto liep, kan ik nu dankzij de kracht van Lalina wel met de anderen 

omgaan. Ik voel haar snuit in mijn rug duwen, daar haal ik veel uit.” (Lieve) 

Met andere woorden: de paarden spelen een belangrijke rol in de leersituaties van de 

participanten over hoe ze met anderen om kunnen gaan en hoe ze zichzelf ten opzichte 

van hun omgeving verhouden.  

 

3 Bewustwording 

De participanten omschrijven de equitherapie als een bewustwordingsproces. Ze gaan 

met de paarden op zoek naar hun eigen ware identiteit en begrijpen hun proces steeds 
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beter en diepgaander. De bewustwording zien ze als helpend. Ze krijgen het gevoel dat 

de puzzelstukken op hun plaats vallen en dat ze hun ware identiteit leren kennen.  

“De therapie is eigenlijk een bewustwordingsproces en heeft voor mij een 

helende werking.” (Lieve) 

“De paarden helpen mij elke keer om een stukje in de puzzel van mijn identiteit te 

leggen. En het leggen van een paar stukken maakt dan weer ruimte voor andere 

stukken, het zet andere processen in gang.” (Ann) 

“Het is zoals een bewustwordingsproces. Zoals die keer dat we daar gewoon 

gezeten hebben, gewoon naar de paarden gekeken, gewoon zitten te zitten, zoals 

die paarden daar gewoon stonden te eten. Ik kreeg zo meer het besef dat je in het 

leven vaak beter eens gewoon kan zitten en gewoon beseffen dat je er bent en 

wat je voelt in plaats van jezelf voorbij te hollen.” (Lieve) 

De identiteitsontwikkeling van de deelnemers speelt een belangrijke rol in hun therapie. 

Ze gaan samen met de paarden op zoek naar wie ze écht zijn.  

“Mijn identiteit was kopie volwassen gecombineerd met een kopie van mijn zus 

die ik als voorbeeld zag. Al de rest was invullen van verwachtingen van anderen, 

anderen behagen, verwachtingen van de maatschappij, verplichtingen, 

verantwoordelijkheden. Net voor ik ziek werd, merkte ik op dat ik van alles 

verwezenlijkt had, maar allemaal dingen die ik nooit gewild heb. Alles waar ik 

altijd van gedroomd heb, daar heb ik niets van verwezenlijkt. En dat vond ik toch 

een erge vaststelling. Niets kwam vanuit mijn binnenste. Je moet het toch maar 

doen om alles omgekeerd te doen dan je eigenlijk wou. En de afgelopen jaren ben 

ik op zoek gegaan naar mijn eigen identiteit, wie ben ik.” (Ann) 

“Ik ben een zoektocht aan het doen naar een zinvol leven en een bezigheid die 

voldoening geeft. In het begin had ik zelfmoordgedachten, wat een verlangen 

was naar rust en innerlijk evenwicht en dat houdt in geen angsten en geen 

verdriet hebben. Nu heb ik een zekere rust gevonden bij de paarden en heb ik een 

zeker evenwicht. Door mijn chronische ziekte moet ik leven met een beperking. 

Ik heb geen job meer en daardoor voor mezelf geen zinvol leven meer. CVS 

brengt een gevoel van onzekerheid voor mij mee. Ik kan niet zeggen wie ik ben 

buiten mama. Ik wil deze cirkel doorbreken en bij mezelf op zoek gaan naar de 
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gaven die ik heb en er iets mee doen. Van de paarden krijg ik de ruggensteun om 

wel nog iets van mijn leven te maken.” (Lieve) 

Via de paarden wordt contact gelegd met persoonlijke thema’s. De participanten geven 

op die manier de thema’s en zo ook hun verleden een plaats.  

“Hechting heb ik nooit gekend en dat is een gemis dat je gans je leven ergens 

zoekt. Als ik ouder werd, zocht ik dat bij mijn man, maar je hebt het besef niet 

volledig dat dit een gemis is uit het verleden dat je probeert op te vullen. En nu 

door hetgeen ik meegemaakt heb en door de paarden besef ik dat ik dat gevoel 

niet mag zoeken bij iemand anders. Ik moet dat gevoel binnen in mezelf zoeken. 

Het kind binnenin mezelf moet ik veiligheid en gehechtheid geven. Ik zocht 

veiligheid en gehechtheid bij iemand die het mij niet kon geven en zo raakte ik 

verder van huis op dat moment.” (Lieve) 

De participerende onderzoeker en de deelnemers geven aan dat paarden een belangrijke 

rol kunnen spelen in de persoonlijke ontwikkeling. De dieren kunnen veel aan mensen 

leren.  

“De paarden lieten mijn faalangst evolueren naar durven, mijn eenzaamheid werd 

een verbondenheid met de paarden en het gebeuren, mijn presteren veranderde 

in gewoon zijn en niets moet, mijn misbruik van vertrouwen bogen ze om naar 

een gevoel van vertrouwen en veiligheid. Ik leer van de paarden plezier beleven, 

evenwicht ontdekken, kracht, respect en vertrouwen, innerlijk geluk en een 

gevoel dat ik er mag zijn.” (Lieve) 

“Ik heb in de equitherapie spontaan geleerd om mijn oude kwetsuren die boven 

komen meer als waarnemer te bekijken en mij er niet mee te identificeren 

zodanig dat ik er niet compleet door overmand wordt. Daardoor voel ik mij nu 

ook sterker om met de dingen om te gaan doordat ik die manier gevonden heb. Ik 

kijk er naar en laat het zijn en ik ben niet helemaal overdonderd. Ik heb het 

gevoel dat ik nu in de wereld kan stappen. Ik heb een idee wat ik wil, wie ik ben, 

wat ik wel en niet fijn vindt. Het is duidelijker geworden hoe ik mijn toekomst 

zie, daarvoor was alles mist. Nu heb ik plannen om weer in het leven te stappen 

en te leven. Leven is nieuw voor mij.” (Ann) 

“De rode draad doorheen mijn leven is veranderd. Vroeger liep ik erop als een 

koorddanseres en verloor ik mijn evenwicht. Nu sta ik er, heb ik de koord vast en 
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staat er een schoon beest en vriend naast mij. Dus eigenlijk is de koord veranderd 

en is hij er niet meer om mezelf op te hangen.” (Lieve) 

De bewustwording is voor de participanten een belangrijk gegeven. Ze worden zich 

bewust van zichzelf, van hun proces en hun relatie tot anderen. Door bewustwording 

kunnen ze thema’s een plaats geven en daardoor rust vinden.  

 

4 Possibility sphere 

Bijkomend ervaren de participanten de paarden ook als een factor die hun proces 

mogelijk maakt. Het dier is voor hen troostend, helpend, motiverend en ondersteunend 

doorheen hun persoonlijke trajecten.  

“Wat ik zo uniek vind aan een paard en wat juist bij mensen ontbreekt, is dat een 

paard telkens weer onvoorwaardelijk is. Telkens als je terug gaat, staat hij open 

voor je als persoon zoals jij daar staat. Hij oordeelt niet over de vorige keren, 

steekt je niet in hokjes, manipuleert niet of duwt niet in een bepaalde richting. 

Het paard schrijft je niet af. Het is gewoon heel echt en heel puur. En soms krijg 

je inderdaad wel feedback die confronterend is, maar het is altijd eerlijk. Er zit 

nooit een verborgen agenda achter, geen kwaadheid, geen slechte bedoelingen, ze 

duwen niet in een bepaalde richting. Dat is een sfeer die je bij veel mensen niet 

kan ervaren.” (Ann) 

 “Er is nog een ander luik waarin de paarden ook heel veel voor mij hebben 

betekend en dat is in alles wat met traumaverwerking, rouwproces, verdriet te 

maken heeft, want bij groeien komt dat er allemaal bij. De paarden zijn een 

enorm troostende factor geweest, een koesterende factor ook. Wat ik gemist heb 

in een moeder en in ouders. Kom maar en doe maar, het is oké. Paarden hebben 

daar vaak een rol in gespeeld. Elk paard op zijn manier. Bijvoorbeeld Markies 

(therapiepaard) was daar als ik echt geen draagkracht meer had, dan had ik een 

wijze, sterke persoonlijkheid nodig die mij droeg. Door hem gedragen zijn, gaf 

mij een bevrijdend en opluchtend gevoel. Ik had dan echt deugd van in galop te 

gaan met mijn ogen dicht. Of op momenten dat ik echt triestig was, kon ik 

knuffelen met de paarden en over hen hangen. Of als ik kwaad was, mocht ik op 

Tigo (therapiepaard) roepen en mijn kwaadheid uiten. Het paard vervult dan een 

rol die je zo hard nodig hebt op dat moment. Bij mensen krijg je niet altijd dat 
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begrip. Paarden kunnen dan wel die behoefte invullen, wat mensen op dat 

moment niet kunnen.” (Ann) 

“Als ik ergens ben, staat automatisch één van de paarden naast mij. Ik krijg 

onbewust een push van hen. Dankzij de paarden heb ik de kracht om dingen te 

doen.” (Lieve) 

Ieder paard heeft, net zoals ieder mens, zijn eigen karakter. Die verschillende 

persoonlijkheden kunnen voor de participanten verschillende bijdragen leveren. Ze 

ervaren dat iedereen anders is en dat elk individu hen iets anders kan bijbrengen of op 

een ander vlak kan ondersteunen..  

“Elk dier heeft zijn eigen karakter en elk dier heeft je iets te leren. Zo heeft Lalina 

(therapiepaard) mij enorm geholpen met er te mogen staan. Er gewoon staan en 

niet achteruit of opzij moeten gaan, of vlinder zijn. En bij Markies 

(therapiepaard) heb ik enorm genoten van de massage die ik hem mocht geven. 

Ik heb daar zeer veel uitgehaald. Markies heeft voor mij een zekere zachtheid 

over zich. En als ik op hem mocht zitten en die bewegingen gingen door me 

heen, dat was ongelofelijk bevrijdend. Bij de paarden heb ik een gevoel van 

verbondenheid, dat ik er niet alleen sta.” (Lieve) 

Paarden hebben voor de participanten dus een belangrijke overkoepelende factor die hen 

ondersteunt en motiveert in en tijdens hun proces. 

 

5 Verbinding van de thema’s 

De participerende observatie en de gesprekken duiden een proces aan gedurende de 

equitherapie. De voorgaande thema’s zijn hierin terug te brengen. Illustratie vijf 

impliceert een visuele voorstelling van dit proces. 

Door actief met de paarden aan de slag te gaan, doen deelnemers ervaringen op. Ze leren 

zichzelf en anderen aanvoelen. Ze staan stil bij wat ze zelf doen, voelen, willen en 

waarnemen alsook bij wat het paard doet, voelt, wil en waarneemt. Ze worden zich 

bewust van zichzelf en hoe ze zich tot anderen verhouden. Aan de hand van actieve 

oefeningen met het paard proberen ze alternatieven uit. Opnieuw nemen ze zaken waar 

en voelen ze hier verschillende dingen bij wat ook weer bijdraagt tot 
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zelfbewustwording. Ze leren zichzelf steeds wat beter kennen doorheen dit cyclisch 

proces.  

“Je leert jezelf op een andere manier kennen zonder dat je er eigenlijk woorden 

op kan plakken. Het sijpelt langzaam door waardoor er iets verandert in je 

zonder dat je het bewust doet. Door elke keer opnieuw iets te ervaren, verander 

je vanbinnen zonder dat je zelf iets forceert of zonder dat je het bewust doet. Je 

verandert beetje bij beetje als mens, langzaam maar zeker begin je de wereld 

anders te zien en begin je anders in je leven te staan. Niet bruusk, maar heel 

geleidelijk verander je als mens.” (Lieve) 

“Eerst voel je iets en ervaar je iets en dan na een tijd krijg je een inzicht. Dan is 

voor mij de cirkel rond en krijgt een bepaald thema een plaats. De puzzel valt 

plots. Je begrijpt het zonder dat je erbij moet nadenken. Die bewustwording is 

dan echt de sleutel om verder te gaan. Het is een start.” (Ann) 

Het cyclische en zeer persoonlijke proces vindt plaats in een veilige omgeving die de 

mogelijkheden schept om te oefenen en waar te nemen. Een belangrijke factor die het 

persoonlijk proces van de deelnemers overschouwt, zijn de paarden die een 

ondersteunende en motiverende rol opnemen. Het paard vergemakkelijkt hierdoor het 

proces dat de deelnemers doorlopen en is voor hen een stuwende factor.  

 “Het zijn de paarden die het mogelijk maken.” (Ann) 

“De paarden bieden mij eigenlijk de uitdaging om iets te doen, om te veranderen 

en om mijn grenzen te verleggen. Als je op de wei komt, komen ze al 

onmiddellijk naar je toe, zeer uitnodigend.” (Lieve) 

Het doel van de deelnemers is om tot een betere levenskwaliteit te komen zonder 

onaangename gesteldheid. Voor hen betekent dit dat ze kunnen handelen vanuit de 

persoon die ze echt zijn en rekening kunnen houden met wat ze voelen en denken. De 

cliënten kunnen dan zelfstandig en voor hen kwaliteitsvol handelen in hun dagdagelijkse 

leven.  

“Eigenlijk implementeer ik hetgeen wat ik ervaren heb met de paarden beetje bij 

beetje in mijn privéleven. Ook kan ik bewuster reflecteren.” (Lieve) 

“Het brengt mij naar mijn authentieke ik.” (Ann) 
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“Ik heb echt geen zwarte gedachten meer of dat gevoel dat ik niet meer wil 

leven.” (Lieve) 
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Ervaren 

Doen 

Waarnemen 

Voelen 

Bewust worden 

Zichzelf beter leren kennen 

Ten opzichte van mezelf: 

Hoe beleef ik mezelf? 

Hoe gedraag ik mij? 

Hoe voel ik mij? 

Welke gedachten heb ik? 

… 

 Ten opzichte van anderen: 

Hoe verhoud ik mij ten opzichte van mijn omgeving? 

Welke invloed heeft mijn handelen? 

Welke effecten hebben anderen op mij en hoe ga ik 

daarmee om? 

… 

Alternatieven uitproberen 

Experimenteren en oefenen 

Possibility sphere 

Veilige omgeving 

 

Paarden zijn 

- Eerlijk, 

- niet oordelend, 

- troostend, 

- helpend, 

- koesterend, 

- dragend, 

- motiverend, 

- ondersteunend, 

- uitdagend, 

- … 

doorheen het proces van de cliënten. 

 

Verandering 

Betere levenskwaliteit 

Handelen vanuit ware identiteit 

Illustratie 5 

Schematische voorstelling van  

de verbinding van de thema’s 
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DEEL   6    DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

In de discussie worden de bevindingen uit de portretten gekoppeld aan de eerder 

besproken theoretische verdieping. Op die manier wordt een antwoord gegeven op de 

onderzoeksvragen: Hoe beleven mensen met psychosociale problemen hun equitherapie? 

Welke effecten ervaren zij en hoe zet deze therapie hen al dan niet op weg? Wat is voor 

hen de betekenis van equitherapie? Vervolgens worden de implicaties van de resultaten 

aangekaart. Daarna wordt gereflecteerd over de sterktes en beperkingen van dit 

onderzoek en aanbevelingen voor verder onderzoek. De conclusie zal de masterproef 

afsluiten. 

 

1 Discussie 

1.1 Beantwoorden van de onderzoeksvragen 

Het perspectief van de deelnemers zelf geldt in deze masterproef als uitgangspunt voor 

de antwoorden op de onderzoeksvragen. Ieder vertelt een uniek verhaal en toch zijn 

gemeenschappelijkheden op te merken die een antwoord kunnen bieden. Deze 

gemeenschappelijkheden werden aan de hand van de thematische analyse belicht. Nu 

worden deze thema’s gekoppeld aan de theoretische verdieping.  

Het persoonlijke proces zoals het ervaren wordt door de participanten is ook terug te 

vinden in de theoretische verdieping. De deelnemers merken op dat ze door hun 

ervaringen en acties met de paarden zaken waarnemen en aanvoelen. Op die manier 

leren ze zichzelf steeds beter kennen en worden ze zich bewust van persoonlijke thema’s 

alsook hoe ze zich ten opzichte van zichzelf en anderen gedragen en voelen. Aan de hand 

van oefeningen kunnen de participanten experimenteren en alternatieven uitproberen 

waarbij ze opnieuw zaken waarnemen en aanvoelen. Het cyclische proces heeft als 

doelstelling een betere levenskwaliteit te bekomen door het handelen vanuit de ware ik. 

Thiel (2012) spreekt over vijf fasen, namelijk de inleidende fase, de oefeningsfase, de 

belevings- en gevoelsfase, de verwerkingsfase en tenslotte de overgangs- of transferfase. 

In de inleidende fase leert de cliënt het paard en de therapeut kennen en wordt de basis 

voor de possibility sphere gelegd. Vervolgens in de oefeningsfase leert de cliënt zichzelf 

beter kennen via het paard. Daarna in de belevings- en gevoelsfase leert de cliënt zijn 
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gevoelens en gewaarwordingen observeren, beschrijven en benoemen. In de 

verwerkingsfase dringen persoonlijke thema’s door tot het bewustzijn van de cliënt. 

Tenslotte wordt in de overgangs- of transferfase de brug gemaakt naar het dagdagelijks 

en persoonlijk leven van de cliënt. Een veranderd perspectief is hiervoor noodzakelijk 

(Thiel, 2012).  

In praktijk ervaren de participanten deze fasen niet als duidelijk afgelijnd. Ze vloeien in 

elkaar over en beïnvloeden elkaar. Ook is het mogelijk om heen en terug te lopen 

doorheen de verschillende fasen. Wel is duidelijk dat het persoonlijk proces van de 

cliënten enkele stappen inhoudt. Ze leren zichzelf langzaamaan beter en bewuster 

kennen via het paard. Door deze ervaringen kunnen ze alternatieven uitproberen en 

eigen maken. Illustratie zes zet de bevindingen schematisch naast elkaar.  
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Thiel, 2012, pagina 355 

Illustratie 6 

Links het proces uit de thematische analyse 

Rechts het proces uit de theoretische verdieping 

Waarnemen 

Voelen 

Ervaren 

Doen 

Bewust worden 

Zichzelf beter leren kennen 

Ten opzichte van mezelf: 

Hoe beleef ik mezelf? 

Hoe gedraag ik mij? 

Hoe voel ik mij? 

Welke gedachten heb ik? 

… 

 Ten opzichte van anderen: 

Hoe verhoud ik mij ten opzichte van mijn omgeving? 

Welke invloed heeft mijn handelen? 

Welke effecten hebben anderen op mij en hoe ga ik 

daarmee om? 

… 

Alternatieven uitproberen 

Experimenteren en oefenen 

Betere levenskwaliteit 

Handelen vanuit ware 

identiteit 
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Possibility sphere 

Veilige omgeving 

 

Paarden zijn 

- Eerlijk, 

- niet oordelend, 

- troostend, 

- helpend, 

- koesterend, 

- dragend, 

- motiverend, 

- ondersteunend, 

- uitdagend, 

- … 

doorheen het proces van de cliënten. 

 

In de verhalen van de participanten treedt ook de meerwaarde van de paarden als 

cotherapeuten op de voorgrond. Ze bieden kansen in de therapeutische context die in 

andere situaties niet voor handen zijn. 

De meerwaarde van paarden valt op te splitsen in twee luiken. De literatuur impliceert 

deze twee luiken in de sociale steun theorie. Paarden bieden zowel direct als indirect 

sociale steun. Direct bijvoorbeeld als bron van troost en indirect als facilitator van 

menselijke interacties (O’Haire et al., 2014; Mills & Hall, 2014). 

Het eerste directe luik ervaren de participanten als een overstijgende factor. De 

deelnemers geven aan dat de paarden hen motiveren, koesteren, troosten, ondersteunen, 

uitdagen en zoveel meer. Ook de literatuur geeft aan dat paarden onvoorwaardelijk zijn 

en mensen steeds opnieuw kansen geven (Thiel, 2012). Ze zijn niet oordelend en stellen 

geen voorwaarden. Cliënten hebben een emotionele band met de dieren en het gevoel 

van vertrouwen (Kendall et al., 2014). Dieren kunnen zonder oordeel steeds 

onvoorwaardelijke positieve aandacht schenken, wat voor cliënten nieuw is (Kemp et al., 

2014). In de thematische analyse werd het directe luik als overkoepelend voorgesteld 

zoals in illustratie zeven. De overstijgende factor maakt voor de cliënten hun therapie en 

persoonlijk proces mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Illustratie 7 

Directe steun van de paarden 
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Het tweede, indirecte luik impliceert dat paarden de mensen triggeren in hun 

persoonlijk proces. De paarden helpen de cliënten in hun veranderingsproces door altijd 

eerlijk en spontaan te reageren op het gedrag, emoties en interne toestanden van de 

cliënten. De feedback van de paarden werkt voor de participanten soms confronterend, 

maar het is altijd echt en betrouwbaar, zonder verborgen agenda en nooit oordelend. 

Paarden zijn door hun biologische aard zo sterk in communicatie. In therapie draagt hun 

spiegelvermogen bij tot deze belangrijke ervaringsgerichte ontdekkingen van de 

cliënten (Thiel, 2012). Het indirecte luik situeert zich in het persoonlijke proces van de 

cliënten zoals in illustratie zes. 

Ten slotte speelt ook de niet-traditionele werkwijze een rol. De therapie biedt op een 

andere manier toegang in vergelijking met de traditionele hulpverlening. Kendall et al. 

(2014) en Kemp et al. (2014) geven het belang aan van het aanbieden van minder 

traditionele psychotherapeutische methoden zoals therapie met paarden. Ook uit de 

verhalen van de participanten bleek dat zij hun vertrouwen in volwassenen verloren zijn 

en daarom liever met paarden aan de slag gaan. Bijkomend speelt het gebeuren zich af in 

een “non-health care” setting waardoor andere ervaringen kunnen opgedaan worden.  

 

1.2 Implicaties van de resultaten  

Deze masterproef kan lezers informeren, inspireren en stimuleren tot reflectie over een 

relatief onbekend onderwerp, namelijk therapie met paarden. Op die manier wordt het 

thema belicht en in de kijker gezet. De informatie kan dialoog aanmoedigen tussen 

verschillende actoren wat zinvol kan zijn voor de ontwikkelingen op zowel beleids-, 

theoretisch of praktisch niveau. 

Het onderzoek kan een eerste aanzet betekenen om hiaten op te vullen. Het is een 

oproep naar nodige subsidies voor wetenschappelijke onderbouwing. Daarnaast kan het 

in de praktijk meer duidelijkheid scheppen. Ten slotte is het een start naar een 

maatschappelijk draagvlak met een psychosociaal dienstverleningssysteem, erkenning 

voor de therapeuten en kwaliteitscriteria.  

Ook heeft deze masterproef individuele implicaties voor de participanten en hun context. 

Het doorlopen proces zorgde voor bewustwording en inzichten en heeft hen, zoals ze 

zelf aangeven, gesterkt. Ook de onderzoeker ervaart individuele implicaties, zowel op 

professioneel als persoonlijk vlak.  
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1.3 Sterktes en beperkingen van dit onderzoek  

en aanbevelingen voor verdere studies 

Naar aanleiding van de onderzoeksvragen is voor kwalitatief onderzoek gekozen. Deze 

keuze brengt zowel sterktes als beperkingen met zich mee.  

In de eerste plaats werd via dit kwalitatief onderzoek naar de individuele beleving en 

betekenisverlening van de deelnemers gepeild. Er werd hiervoor diepgaand en intensief 

met hen samen gewerkt. Op die manier kon de gelaagdheid in de verhalen een plaats 

krijgen wat rijke data biedt. 

Anderzijds was er op deze manier geen ruimte voor een grote onderzoeksgroep. 

Bijkomend biedt kwalitatief onderzoek enkel beschrijvend materiaal wat niet resulteert 

in verklarende resultaten. Deze beperkingen hebben als gevolg dat de resultaten niet 

generaliseerbaar zijn voor een grote groep, maar dit onderzoek had ook niet deze 

intentie. 

De participanten hebben doorheen verschillende fasen van het onderzoek actief 

deelgenomen. Ze werden als actoren van het onderzoek benaderd in plaats van 

onderzoeksobjecten. In de eerste plaats kenden ze een belangrijke rol tijdens de 

dataverzameling, maar ook in volgende fasen werden ze actief betrokken. De 

onderzoeker was transparant betreft de analyse en resultaten en vroeg de deelnemers 

om feedback, ook wel member-checking genoemd (Baarda et al., 2005). 

Binnen dit onderzoek maakte de onderzoeker gebruik van zowel participerende 

observatie als portraiture. Hierdoor konden gegevens op verschillende manieren 

verzameld en getoetst worden.  

Subjectiviteit is een belangrijk gegeven binnen deze masterproef. Dit kan als beperking 

aanzien worden, vooral in het perspectief van kwantitatieve onderzoekers. Subjectiviteit 

is echter een legitieme doelstelling van portraiture. Het onderzoek wil elke lezer 

aansporen tot een unieke beleving van het portret en een eigen manier van interpreteren 

en integreren. Ze worden aangespoord om er over na te denken en om in dialoog te 

treden.  

Er is stijgende aandacht voor therapie met paarden. Toch blijven leemtes bestaan en 

blijkt wetenschappelijke onderbouwing ondermaats. Verder onderzoek is dus absoluut 

noodzakelijk.  
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Zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek kunnen erg waardevol zijn. Enerzijds 

moeten we inzichten verkrijgen en het onderwerp beschrijven en begrijpen. Hiervoor 

moeten ‘experten’ aan het woord komen. Anderzijds is er nood aan verklaringen en 

generalisaties. Hiervoor zijn grotere steekproeven noodzakelijk. 

Het zou erg betekenisvol zijn om via onderzoek te streven naar een maatschappelijk 

draagvlak dat erkenning voor de therapeuten mogelijk maakt met bijhorende 

kwaliteitscontroles. Op die manier kan niet iedereen zomaar wat met mens en paard 

gaan doen. Verder hebben de cliënten baat bij een psychosociaal 

dienstverleningssysteem dat kan voortvloeien uit het maatschappelijk draagvlak.  

 

2 Conclusie 

Er bestaan nog heel wat onduidelijkheden over therapie met paarden. De ervaringen van 

cliënten zelf kan een aanzet geven om die onduidelijkheden weg te nemen.  

De verhalen van de participanten geven een persoonlijk proces weer met thema’s als 

ervaringsgericht voelen, omgaan met anderen en bewustwording. Het proces is cyclisch 

en de verschillende fasen staan niet los van elkaar. De paarden maken het proces van de 

cliënten mogelijk door een possibility sphere te bieden.  

De sociale steun theorie benoemt voorgaande als directe en indirecte steun (O’Haire et 

al., 2014; Mills & Hall, 2014). De directe steun impliceert de possibility sphere en de 

indirecte steun omvat het persoonlijk proces. 

Bijkomend kent ook de “non-health care” setting een meerwaarde. De therapie biedt op 

die manier een toegang voor mensen die niet (meer) in de traditionele hulpverlening 

terecht kunnen (Kendall et al., 2014 en Kemp et al., 2014). 

Verdere studies en wetenschappelijke onderbouwingen zijn echter noodzakelijk voor heb 

bekomen van een maatschappelijk draagvlak met een psychosociaal 

dienstverleningssysteem en erkenning en kwaliteitscontroles voor de equitherapeuten. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 Informed Consent 

 

TOESTEMMINGSVERKLARING 

INFORMED CONSENT 

Verklaring van toestemming voor medewerking aan een onderzoek  

in het kader van de masterproef van Saar Duyvejonck,  

studente Orthopedagogiek - Universiteit Gent. 

Academiejaar 2013-2014 

 

PORTRETTEN VAN GEBRUIKERS VAN EQUITHERAPIE 

Ik …………………………………………………… 

heb op voorhand voldoende informatie gekregen over het onderzoek en heb hierover vragen 

kunnen stellen.  

neem vrijwillig deel aan dit onderzoek en mag steeds op elk moment beslissen de samenwerking 

stop te zetten. 

beslis hoeveel informatie ik geef; wanneer ik op een vraag niet kan of wil antwoorden, hoef ik dit 

niet te doen. 

weet dat interviews enkel opgenomen worden met mijn toestemming en dat het gebruik ervan 

enkel voor Saar bestemd is, met de bedoeling geen eigen interpretaties te maken en tot een goeie 

analyse te komen. Achteraf wordt het audiomateriaal vernietigd. 

krijg de keuze anoniem deel te nemen aan het onderzoek, wat betekent dat ik kan vragen om mijn 

naam en woonplaats niet te vermelden. Saar gaat vertrouwelijk om met de informatie die ik haar 

geef.  

bekijk het eindproduct en geef mijn goedkeuring. Ik ga akkoord dat mijn portret gebruikt wordt 

binnen de thesis van Saar. 

 

Handtekening: …………………………………………………… 

Ik,   Saar Duyvejonck 

heb mondeling toelichting gegeven over mijn onderzoek.  

zie de participant als samenwerkingspartner binnen mijn onderzoek.  

zal steeds de vragen van de participant zo goed mogelijk beantwoorden. 

bevestig dat de participant vroegtijdig de samenwerking kan stopzetten en hier geen nadelige 

gevolgen van zal ondervinden. 

 

Handtekening: …………………………………………………… 
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Bijlage 2 Portret van Lieve 

 

 

 

Enkele foto’s van het portret van Lieve: 
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Bijlage 3 Portret van Ann 

Enkele sfeerbeelden uit het gevoelsboek van Ann: 
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