
 

T

 
“Therap
verstaat 
eerst ged
zorgverl
populair
bestond 
TAD ve
De eerst
2003 en
inhoude
o.a. dat m
gebruikt
resultate
gemotiv
cliënten 
therapeu
dan ook
komen a
dier com
dieren d
voelen i
Tenslott
doorstro
wijze ee
o.a. deze
waaruit 
men het
filosofis
bij voork
compete
noden en
 
Met dan
De wete
uitgevoe
(UGent)
(ERWF)
worden.
www.ler

Th
Toepas

L.

pie met Assis
men er eige

definieerd w
leners verbo
re pers reeds
er nog geen

eld-- onder d
te resultaten

n 2011, toond
elijke beteke
men de zeke
t voor werkv
en gaven aan
veerde dieren

en verwach
utische voor
k niet zelden 
aan de zorgv
mpleet passe
die ingezet w
n de situatie
te zien we da
omen naar he
en onderwerp
e inzichten, 
geïnteressee

t niveau van 
sche hypothe
keur opgeze
enties van de
n vooruitgan

nk aan… 
enschappelij
erd tussen 20
). Ze werden
) van de Stic
. Het verloop
renmetdiere

herapie
ssinge
. Meers1,2, G

stentie van D
enlijk onder?
werd in de ja
onden aan hu
s herhaaldeli
n vergelijkba
deze term ve
n van een fol
den aan dat 
nis leek ove
erheid verlo
vormen die n
n dat een me
nliefhebbers
htten hiervan
ropleiding (b

dat deze go
vraag van hu
eerden door e
worden in TA
e waarin ze w
at de huidig
et zorgnivea
p kunnen vo
werd er in d
erden leren h
de vaak cul

eses overstij
et worden al
e TAD organ
ng van de cl

k studies wa
004 en 2011
n hierin finan
chting Prins 
p hiervan ka

en.be 

e met 
en in h
G. Lievens1, 

Contact: in
Website:

Dieren” (TA
? Diverse stu

aren ’80 in d
un eigen TA
ijk melding 
are studie di
erstonden. 
llow-up onde
in Vlaander

ergenomen te
or omtrent d
niets met the
eerderheid v
s. Zij wilden
n zelfs therap
bv. fysiother
oed bedoelde
un cliënten o
een antropom
AD enkel ee
worden tewe
e wetenscha

au waarbinne
ormen voor v
de afgelopen
hun eigen TA
ltureel geïns
gt. Als alter
s een cyclisc
nisatoren, de
liënten. 

aaruit boven
1 door mede
ncieel gesteu
Laurent. De

an geconsult

�

assiste
et Vlaa
S. Molenber
nfo@therapi
 www.leren

AD) klinkt ve
udies geven 

de Verenigde
AD programm

maakte van 
e naging wa

erzoek, uitg
ren de Amer
e zijn. De co
de term “the
erapie te ma

van TAD pro
n niets liever
peutisch effe
rapie, psycho
e initiatieven
of omgekeer
morfistische

en meerwaar
erkgesteld.
appelijk inzi
en ze verder
verdere wet

n jaren een o
AD project 
pireerde me

rnatief zien w
ch project da
e levenscycl

nstaande con
werkers van
und door he
e integrale s
teerd worden

 
 
 

entie v
amse Z
rghs1,3, A. V
iemetdieren.

nmetdieren.b

ele bekend i
aan dat de t

e Staten op b
ma. Tot 2004
positieve T

at onze zorgv

evoerd aan d
rikaanse term
onsequentie 
rapie”. Deze

aken hadden
ojecten gelei
r dan hun die
fect. Vaak be
otherapie, er
n er niet in s
rd dat men d
e houding. H
rde kunnen h

chten omtre
r zouden kun
enschappelij

opleidingsmo
te ontwikke

ethodieken, r
we een groe
at men laat a
li van de die

nclusies werd
n het Labora
et Equine Re
tudies zullen
n via www.a

van die
Zorgla
Vos1, F.O.Öd
.be  

be 

in de oren. M
term waarsc
basis van inh
4, een mom

TAD effecten
verleners --w

de Universit
m vaak zond

van deze w
e werd vaak

n. Sterker no
id werden do
erenliefde de
eschikten zij
rgotherapie,
slaagden om
de noden van
Het spreekt v
hebben indie

ent TAD zeld
nnen groeien
jke studies. 
odel ontwikk

elen en te eva
receptenboe
i van TAD c
aansturen do
eren en de th

den gedistill
atorium voor
esearch & W
n in de loop
aatbelgium.o

eren  
andsch

dberg2 

Maar wat 
hijnlijk voo
houden die 
ent waarop d
n in Vlaande
werkzaam in

teit Gent tus
der enige 
erkwijze wa

k ten onrecht
g, de eerste 
oor zeer 
elen met 
j niet over ee
 ….). Het w

m tegemoet te
n het ingezet
voor zich dat
en zij zich go

den 
n en op die 
Op basis va
keld van 
alueren zoda

eken en 
concepten d
oor de 
herapeutisch

leerd zijn 
r Ethologie 

Welfare Fund
 van 2011 g
org of 

hap 

r het 

de 
eren, 
n het 

ssen 

as 
te 

en 
was 
e 
tte 
t 
oed 

an 

at 

ie 

he 

d 
gepubliceerdd 


