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Paarden helpen zorgboer 

Paarden zijn machtige en elegante dieren die rust en zekerheid uitstralen. Bij uitstek dieren die 

hulp kunnen bieden aan mensen die op zoek zijn naar fysieke en emotionele houvast. Donderdag 3 

november organiseerde de stichting ‘Zorg-PK’s’ een congres  over het project ‘Meer paarden in de 

zorg’. Het was een drukbezochte bijeenkomst waaruit bleek dat zorgboeren zich kunnen en willen 

onderscheiden.  

Equitherapie staat voor Equine Assisted Therapy, oftewel 

Therapeutisch Paardrijden. Volgens Andries van Weperen, 

projectleider van de stichting Zorg-PK’s, kan deze vorm van 

zorg veel betekenen voor zorgcliënten in Nederland: ,,Voor 

mensen met een fysieke, psychische of emotionele 

beperking kan equitherapie een uitkomst bieden. Mensen 

met cerebrale parese bijvoorbeeld hebben veel baat bij 

paardrijden onder begeleiding. Het ontspant de rug en de 

mensen krijgen weer controle over spieren. Mensen met 

bijvoorbeeld ADHD of een psychische beperking worden 

door de omgang met paarden rustiger en krijgen meer 

zelfvertrouwen. Een paard kan gebruikt worden als spiegel 

voor de eigen ik.”  

Van Weperen ziet dat de belangstelling voor paarden in de 

zorg toeneemt: ,,Er kwamen ongeveer 150 mensen naar de 

bijeenkomst. Je ziet ook dat GGZ mensen nu vaker 

doorverwijzen naar equitherapeuten. Die zien goede 

resultaten.”  

Versnipperd  

Om die potentie verder te ontwikkelen is het goed krachten te bundelen. Zorgboeren met paarden of 

maneges die zorg verlenen bestaan al langer, maar de sector was tot voor kort nogal versnipperd. 

Met subsidie van de provincie Friesland en met de hulp van de Taskforce Multifunctionele Landbouw 

heeft de Stichting Zorg PK’s een aantal centrale speerpunten neergezet om verder te ontwikkelen. 

Onder andere onderzoek naar de effecten van equitherapie, de mogelijkheden voor samenwerking 

tussen partijen en  het vinden van financieringsvormen staan op de agenda. 

De stichting bundelt de krachten van de verschillende initiatieven op het gebied van equitherapie en 

http://www.zorgpks.nl/
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zorgt er voor dat zij samen het zorgtoerisme en therapie met paarden verder ontwikkelen,  

onderzoeken en promoten. Zo organiseerde de stichting in 2011 een congres over zorgpaarden en 

begeleid zij pilotprojecten waarin equitherapie centraal staat. 

De noodzaak voor de bundeling van krachten en ook een centraal onderdeel van het congres betreft 

de financiering van equitherapie. Door de veranderingen binnen het persoonsgebonden budget (pgb) 

voor mensen met een zorgvraag valt deze vorm van zorg misschien buiten de boot. De stichting en 

haar betrokkenen zijn daarom bezig om de waarde van equitherapie op een wetenschappelijke 

manier aan te tonen, zodat het opgenomen kan worden als regulier zorgalternatief. Samen met de 

regionale hogescholen wordt nu onderzocht wat de positieve effecten van equitherapie precies zijn. 

Handboek 

De Taskforce Multifunctionele Landbouw heeft een handboek  opgesteld voor zorgboeren en –

maneges waarin zij handige informatie en adviezen kunnen vinden over het combineren van paarden 

en zorg.  
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