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Animal Mediated Assistance & Therapy (AMAT)

Gedurende een termijn van twee jaar is er samengewerkt tussen 6 verschillende landen.
Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen, Slowakije en België
In samenwerking met Handhippo (een Belgische vereniging voor Hippo en Equitherapie)
hebben wij de kans gekregen om deel te nemen aan dit project.
Eén van de aanleidingen voor dit project is de opkomende hype betreffende het werken met
dieren in de therapie.
Aangezien Animal mediated assinstance therapy geen beschermende titel heeft, is het
belangrijk om een framework te creeren die duidelijk maakt waar deze vorm van therapie
moet aan voldoen. Het kaf van het koren scheiden is een uitdrukking die hier tot zijn recht
komt. Dit in eerste instantie om de cliënten de kwaliteit te kunnen garanderen waarvoor ze
betalen. Maar zeker niet minder belangrijk, de dieren waarmee gewerkt wordt een goede
gezondheid en levensvreugde kunnen garanderen.
Dit framework werd internationaal bekeken. Algauw werden cultuurverschillen duidelijk. De
financiële mogelijkheden binnen healtcare, de agrarische mogelijkheden, de manier van
werken binnen therapie, … Dit maakte deze rit niet zonder horten of stoten.
Doormiddel van een questionair (vragen die in deze verschillende landen werden gesteld aan
mensen die werken met dieren in de therapie) is er gekomen tot de kleinste
gemeenschappelijke deler om tot een framework te komen. In bijlage vindt u hierover een
verslag.
Ook werden er manieren gezocht om de aandacht van politiekers te krijgen, om duidelijk te
maken waar AMAT (en specifieker Equitherapy) om draait. Hieruit is een Brochure ontstaan
met foto’s en teksten die sfeerbeelden geven van wat er in een Equitherapie tot stand kan
komen. Deze brochure vindt u in bijlage
In juni 2012 werd in Strassbourg een side-event georganiseerd om de mensen van het
Parlement een beeld te geven over AMAT en de nood aan terugbetaling van deze efficiënte
therapievorm.
Verder werd er gekeken naar de terminologie. Wat is Equitherapie, wat is Hippotherapie, wat
is Equicoaching, wie spreekt er van Animal Assitance therapy enzo..

Een groter doel van dit alles is het kunnen bekomen van terugbetaling van de Equitherapie,
wat in tijde van crisis en bezuiniging geen evidente zaak is. Maar niets is echter onmogelijk.
Ook binnen Equilibrium blijven we streven naar samenwerking, nationaal en internationaal.
Dit om sterker te staan als therapievorm, te kunnen blijven evolueren in ons werkgebied, de
overheid als groep te kunnen aanspreken rond terugbetaling, en dit alles om onze cliënten en
paarden de beste zorg te kunnen geven.
Alvast bedankt voor uw interesse en moest je hierover vragen hebben dan mag je ons er
gerust over aanspreken.

Paardvriendelijke groeten,
Ann en Karen

