
Doelstellingen  - Cel Mens en Paard 

1. Het oprichten van een digitaal platform waar volgende zaken zullen verzameld en ter 

beschikking gesteld worden, deels vrij toegankelijk, deels voor leden: 

 

o Nuttige informatie en resultaten van onderzoeken voor: 

 Wetenschappers 

 Therapeuten en coachen 

 Cliënten/patiënten 

o Inventaris met hippotherapeuten en equicoachen, geordend volgens specialisatie . 

Door middel van een zoekfunctie zullen cliënten gemakkelijker de contactgegevens 

vinden van de (meest geschikte) hippotherapeut of equicoach. De lijst zal voor 

iedereen toegankelijk zijn (voor zowel leden als niet-leden). Ook zullen 

hippotherapeuten op deze manier een cliënt gemakkelijker kunnen doorverwijzen 

naar een collega. 

(therapeuten die in de lijst wensen opgenomen te worden, betalen een jaarlijkse 

bijdrage: bijv. € 20) 

o Oplijsting van opleidingen (kalender), bijscholingen, nascholingen, workshops, 

congressen, voordrachten, … 

o Vermelding ‘intervisiemomenten’: Een aantal maal per jaar (4 x/jaar ?)  wordt een 

moment gepland waarop geïnteresseerde therapeuten uitgenodigd worden en de 

kans krijgen om bepaalde bekommernissen te bespreken met collega’s. 

o Bibliotheek met interessante boeken, artikels, studies, … 

o Links naar interessante websites 

o Sponsors: vermelding van hun logo op de website in ruil voor een geldelijke 

sponsoring 

 

 

2. Het opbouwen en uitbreiden van een Europees netwerk: 

 

De Onderzoeksgroep Dier heeft reeds heel wat contacten binnen Europa. De intense 

contacten met de Stichting ZorgPK’s, haar bereidheid om samen te werken en haar werking 

en expertise over te dragen, kan een belangrijke basis voor deze doelstelling betekenen. 

Deze samenwerking zou pas helemaal tot zijn recht komen als dit Europees kan worden 

verder gezet (contacten met o.a. Engeland, Italië, ….). 

Pistes die hiervoor worden onderzocht zijn o.a. via 

a. Erasmus+ project 

b. COST-project 

c. Consortium met vaste projectpartners 

d. …. 

 

 



3. Het ontwikkelen van een “accreditatiesysteem” voor hippotherapeuten:  

 

o Kwaliteitsbeoordelingssysteem (soort “sterrensysteem”)  uitwerken om 

hippotherapeuten (en hun handelingen) te evalueren (definiëren van de 

competenties, vaardigheden, noodzaak aan opleiding,…) en te laten honoreren. 

o Er wordt naar gestreefd dat enkel therapie aangeboden door geaccrediteerde 

therapeuten in aanmerking kan komen voor eventuele terugbetaling door de 

mutualiteiten of het persoonlijk assistentie budget. 

o Afwegen van de noodzaak om  een puntensysteem uit te werken: om accreditatie te 

behouden, dienen per jaar (of 2 jaar) een aantal punten verzameld te worden door 

de hippotherapeut. Deze punten worden per nascholing, workshop, lezing,… 

toegekend (aantal punten afhankelijk van duur en soort nascholing,…).  

 

 

4. Het verder uitbouwen van de erkenning van het beroep : 

 

o Lobbyen bij overheden, welzijnsinstellingen, mutualiteiten, … 

o Uitwerken PR om de therapie en het coachen nog meer bij het grote publiek kenbaar 

te maken. 

 

 

5. Het inventariseren en inrichten van opleidingen over hippotherapie, in samenwerking met 

verschillende (o.a. Nederlandse en Belgische) partners (hogescholen, universiteiten). 

 

 

6. Het ondersteunen en verder uitbouwen van wetenschappelijk onderzoek door: 

 

a. Het adviseren bij en aanvragen van pilootprojecten rond hippotherapie en 

equicoaching 

b. Het ontwerpen van protocollen voor uniformisatie van het wetenschappelijk 

onderzoek zodat dit ook statistisch significante resultaten kan opleveren: 

i. Geordend per doelgroep, identieke werkwijze 

ii. Standaardisatie voor- en nascreening 

c. Het in kaart brengen van de economische meerwaarde van hippotherapie (bijv. 

dankzij het volgen van hippotherapiesessies daalt het medicatieverbruik)  

 

 

7. Het organiseren van een twee-jaarlijks congres met : 

a. Workshops 

b. Voordrachten 

c. Interessante ontwikkeling in het onderzoek, werkveld, … 

d. Voorstellen nieuwe ‘therapieën’/werkvormen 

e. Netwerkmoment 

f. Discussiemoment 


