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Interventies met assistentie van paarden
Interventies met assistentie van paarden (IAPa) kunnen gesitueerd worden binnen
de ruimere term van “Interventies met Assistentie van Dieren” (IADs) (Samuels et al.,
2006). Echter, omdat
dat dit ruime concept weinig bekend is bij het grote publiek
zouden we deze lezing dan ook graag starten met een kort overzicht van het
wetenschappelijk theoretisch kader gevolgd
gevolgd door enkele inzichten over hoe IAPa
I
de
laatste jaren gegroeid zijn: namelijk tot een veld dat zich kenmerkt door een
ee
diversiteit aan terminologie, een diversiteit aan praktijken en een diversiteit aan
jobinvullingen van de dieren die erbij betrokken zijn.
Deze wetenschappelijke inzichten gaan we vervolgens vergelijken met onze 2de bron
van informatie namelijk een follow-up
up onderzoek dat in de periode van 2003 tot 2014
in Vlaanderen gevoerd is onder leiding van UGent en het BIAAT.
Zo komen we dan tot ons
o tweede topic meer bepaald over de ethologie als
wetenschap.
Ten derde gaan we de link tussen de eerste 2 topics bespreken meer bepaald
hoe men vanuit de ethologische visie op observeren,
bserveren, kan kijken naar het welzijn van
paarden die ingezet worden in diverse vormen van
n IAPa. In dit derde topic gaan we
aan de hand van foto en video’s enkele toepassingen geven om het analyseren
van welzijnsvraagstukken wat levendiger toe te lichten aan de groep. Het is de
bedoeling om hier interactief te gaan en deelnemers
deelnemers van de lezing te laten
meedenken over ethische keuzes die kunnen gemaakt worden willen we een goed
welzijn voor onze paarden nastreven
Ten vierde gaan we dan over naar enkele conclusies en handvaten om
welzijnsbepalingen bij de eigen dieren door te voeren
voer
En afsluiten doen we met het laatste punt namelijk het geven van enkele linken voor
deelnemers die de smaak te pakken hebben en die zich verder willen ontplooien in
het onderwerp dierenwelzijn
welzijn.
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