www.equitherapie.org
Wat doet SHP-E(NL)?
De Nederlandse S ticht ing Helpen met Paar den – Equithera pie heeft
onder andere t en doel om Equit hera pie te bevorderen op w etenschappelijk gef undeer de basis in Nederland en om g eclassificeerde
Equither apeuten aan c liënten aa n t e bieden.

Equine Assisted Therapy
Equitherapie

Zij tr acht haar doel onder meer te v erwezenlijk en door:



Het voeren van overleg met int ernat ionale orga nisa ties op



het g ebied van therapeutisch paar drij den
Het voeren van overleg met de over heid, verz ekeringsmaat-

SHP-E(NL)

schappijen, zorgverzekera ars en ziekt efondsen




Het g even van voorlicht ing
Beheren van een f onds om v oor socia al zwakk e cliënten

Post a dres:
D e Bult 2
N L 6027 RG S o e r e ndo nk
Te l 0031 ( 0) 495 45 37 5 7
Fa x 0031 ( 0) 495 45 28 52
h e l p e n - m e t - p a a r d e n @i a e . n l

Equither apie t e kunnen f ina ncier en



Deelname aan inter nationa le proj ecten op het terr ein van
Equither apie en opleiding en t ot Equitherapeut

Het doel van de opric hting van SHP- E(NL) was om ook in N ederla nd,
net zoals in ander e landen z oals Duitsla nd, Oostenr ijk en Zwitserland te komen tot een soor t “kwa liteitsk eurmerk voor Equit herapeut ische act iviteiten”. Dit is erg belang rijk omdat v erzeker ingsmaatschappijen eer der de kost en zullen vergoeden en de cliënten
kunnen r ekenen op pr ofessionele thera pie.
SHP-E(NL) is bij de v olgende inter nationa le organisaties aang esloten/ver tegenwoor dig d:
Riding D isabled inter nationa l (FRDI)
Educat ion and Training Committee (FRDI)
Forum der Ausbildungst räger einer Thera pie mit dem Pferd
(FATP)
Int. Fachgruppe Psychot her apie mit dem Pfer d (FAPP)

Deskundige equitherapeutische begeleiding
door een opgeleidde Equitherapeut SHP-E
(NL) en zijn “4 hoevige” co-therapeut.
U kunt meer informatie over Equitherapie
en een lijst met gediplomeerde en geregistreerde Equitherapeuten SHP-E(NL) alsmede de opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL)
vinden op de homepage van de Nederlandse
Stichting Helpen met Paarden– Equitherapie

www.equitherapie.org

Nederlandse
Stichting Helpen met Paarden

Equitherapie

Equither apie is ontwikk eld in de Duitsta lige Europese la nden (Duit sland, Oost enrijk en Zw itserland) en w ordt al
meer dan 40 jaar succesvol t oegepast voor kinder en en
volwassenen. In Neder land wordt Equit hera pie sinds 200 1
ook toegepast door g ediplomeerde SHP-E(NL) Equitherapeut en.

Wat is Equitherapie?
Bij Equitherapie, het therapeutische pa ardr ijden, gaa t het
om het paardrij den, het c ontact en het beweg en met het
paard doelmat ig t e gebruiken. Dit om therapeut ische effecten te ber eik en op lichamelijk maar ook psychisch v lak.
Equither apie houdt in, dat het pa ard met zij n specif ieke
sociale- leer- en bewegingsmogelijkheden meew erkt als
“co-ther apeut” om mensen (kinder en, j eugd en v olwassenen) met psychische en/of lichamelijke pr oblemen syst ematisch t e helpen of hen in hun ontwikkeling te bev orderen.
Welke vormen van Equitherapie bestaan er?



Orthopedagogische begeleiding






Psychosociale beg eleiding
Ontwikk elingsbevordering
Revalidatie
Psychot herapie met het paard

Bij deze versc hillende v ormen kan zowel individueel als in
groepen g ewerkt wor den.
Als hippische tec hnieken wor dt met rij den en/of v olt igeren
gewerkt met hiervoor opgeleide en getr ainde paar den. De
Equither apeut w erkt met een vaste str uctuur in een dr iehoekssituatie waar bij binnen een v eilige sfeer de cliënt
uitgenodigd w ord met paar d en t her apeut een relatie aa n
te gaan. Vanuit dez e driehoekssit uatie ka n de c liënt zic h
ontwikk elen

Waarom het paard?
Het is geen nieuws voor pa ardenlief hebber s, dat het omgaan
met onze hippische partners ons
vaak veel meer waa rd k an z ijn
dan alleen maar een sportieve of
recreat ieve bez igheid. Paar den
kunnen g oed aa nvoelen wat er
in ons omgaat en het contact en
werken met hen kan ons helpen
bij ons z elf t e k omen. Op dez e
manier k unnen pa arden ook een st erk opvoedend effect op
kinderen en jeugd hebben. Dez e fa ntast ische mogelijkheden
in de r ela tie van Mens en Pa ard kunnen ook gebruik t wor den
om de mens uit een aanta l problemen t e helpen of hem in zij n
ontwikk eling te bevorderen.
Welke functies heeft het paard?
Het paar d heeft een a anta l functies die van groot bela ng zijn
bij Equither apie namelijk:
Beweging
Driedimensiona le beweg ingen va n het paar d heef t in a lle dr ie
de ga ngen een specifiek e w erking op het menselijke lic haam
en g eest.
Sociale vaar digheden
Door zijn na tuur lijke eig ensc hap als kuddedier besc hikt het
paard over uitzonder lijke sociale vaar digheden, ook naar de
mens toe.
Analoge communica tie
Het paar d communiceer t via minima le licha amssignalen, is in
zijn communic atie eerlijk en begrijpt geen dubbele boodschappen.
Acceptatie
Het paar d acc ept eert iedereen zoals die is, mot iveer t t ot
contact maar stelt ook duidelijk e gr enzen.
Aantrekkingskrac ht
Op v eel mensen oefent het pa ard een grote aantr ekkingskracht uit, w aardoor z ij in het c ontact met het pa ard makkelijker hun gr enzen kunnen verlegg en.

Door wie wordt Equitherapie gegeven?
Therapie met het paar d kan wonderbaar lijke eff ecten hebben,
maar moet w el deskundig worden toeg epast. Equitherapeuten
hebben daarom een grot e ver antwoording t egenover hun c liënten
en hun therapiepaarden. Ze moet en daar om ook deskundig opg eleid zijn. Het is dan ook erg belangrijk goed na t e gaan of de
Equither apeut g ediplomeer d is en welke kwalif icaties hij/zij
precies heeft. Equitherapeut en SHP-E(NL) v ertellen duidelijk aan
hun cliënten wat hun basisberoep is en w at hun hippische en
Equither apeutisc he kwalif icaties zij n. Zij gev en aan op w elke
therapiev ormen en doelgroepen z ij zich richten en welk concept
zij toepassen. Zij bespreken, tijdens een intak egesprek met c lienten de na t e streven doelen en gev en aan hoe ze dez e te bereiken tr acht en met hulp van het paar d. Een g ediplomeerde Equitherapeut SHP- E(NL) heeft een tw eejar ige ber oepsaanv ullende
opleiding van t otaal 30 0 opleidingsuren met prakt ijkproj ect en
examen achter de r ug, heeft een hippisc h- en EHBO-diploma. Hij
schoolt zic h ger egeld bij, heef t supervisie en hij verbind zich
tevens aan de ethische code van SHP-E(NL). Een lij st met gediplomeerde en ger egist reer de Equit herapeuten SHP-E( NL) wor dt g epubliceerd door SHP-E(NL).
Door Equither apeuten SHP-E(NL) w ord gewerk t in:




Eigen praktijken



Inricht ing en

Instellingen

Wat zijn de kosten voor Equitherapie?
De kost en zijn afhank elijk van de vorm, de int ensiviteit en de
therapeut. In Neder land zij n er helaas nog weinig verzek ering en
die de kost en voor Equit herapie standaard vergoeden. De Stic hting is hard bezig om dit te veranderen. SHP-E(N L) is bezig een
fonds op te ric hten voor soc iaal zwakke cliënt en. Zodat zij ook
gebruik kunnen mak en van deze vorm van therapie. Donaties voor
dit f onds zijn zeer welkom.

