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Therapie met 
assistentie van dieren

In de verte een bosrand. Daarvoor ettelijke hectaren grasland 

dat doorkruist wordt door een glinsterend waterlint. Hier, aan de 

rand van het Leudal in Heythuysen, overbrugt de Tungelrooyse 

beek zo abrupt een hoogteverschil dat het vissen onmogelijk is 

tegen de stroming in te zwemmen. Toch lukt het hun: een getrapt 

aangelegde waterweg - een vispassage - loopt als een slinger 

door het land waar Sandra Wagemans-Peeters onlangs onder de 

naam Leudalpassage haar centrum voor dierondersteunde 

activiteiten, therapie en re-activering voor mensen met een hulp-

vraag startte. 

Wijzend op de natuur om haar heen 
trekt zij een parallel tussen de vissen en 
hun passage en de mensen voor wie zij 
en haar team klaarstaan. “Mensen met 
een traumatische ervaring blokkeren 
ook vaak. Het stapsgewijs bewandelen 
van een omweg kan moeilijk zijn, maar 
erna sta je bewuster in het leven. Je ziet 
kleine, mooie dingen die je eerder niet 
zag en krijgt innerlijke rust.” Terwijl we 
in de richting van de gerestaureerde 
boerderij lopen waar Sandra samen met 
man en kinderen woont, houdt het ‘vier-
hoofdige’ therapieteam ons vanachter 
een omheining in de gaten; de ogen 
mooi glanzend, de oren fier omhoog. 

Zojuist, tijdens de kennismaking, liet 
Sandra zien hoe deze opmerkelijke me-
dewerkers graag begroet worden: neus 
tegen neus en zachtjes briesen maar... 

Binnen drinken we thee. Sandra zit aan 
de keukentafel en bladert door multo-
mappen vol studiemateriaal. Ze vertelt 
over de tweejarige postgraduaatoplei-
ding in België die ze eind 2009 afrond-
de.Therapie met Assistentie van Dieren 
(TAD), een opleiding die we in Neder-
land niet kennen, maar die wat Sandra 
betreft een schot in de roos was. TAD 
is bedoeld voor mensen die werkzaam 
zijn in de zorg. Als sociaal pedagogisch 

hulpverlener had Sandra het geluk dat 
ze mocht beginnen, er worden namelijk 
maar twintig mensen per jaar aangeno-
men. “Als kind was ik al dol op dieren. 
Vooral op paarden. Ik was niet bij zeweg 
te slaan. Ik dacht erover de paardenop-
leiding in Deurne te gaan doen.” Het 
liep een beetje anders. En toch zou je 
kunnen zeggen dat de cirkel nu rond is. 
Samen met paarden Troy, Rebbel, Finch 
en Sunny wil Sandra zich inzetten voor 
mensen die kampen met een trauma-
tische ervaring. “Dat dieren je kunnen 
helpen, is voor mij duidelijk. Rond 2000, 
2001 stond er een artikel in de krant over 
een paardenman die een meisje had 
misbruikt dat voor zijn dieren zorgde. 
Het meisje had aangifte gedaan, maar 
het was zijn woord tegen het hare. Ik 
kende die man. Toen ik een jaar of 15, 16 
was mocht ik zijn paarden verzorgen. En 
wat het meisje was overkomen, was ook 
mij gebeurd. Ik besloot haar te helpen 
en kwam met mijn verhaal naar voren. 
Na mij deden nog enkele anderen aan-
gifte. Er kwam een rechtszaak van. De 
man werd aanvankelijk veroordeeld tot 
zes jaar gevangenisstraf. Het strafrech-
telijke gedeelte is allang afgerond, het 
civielrechtelijke gedeelte loopt echter 
nog steeds.” Met een glimlach: “Soms 
moet je een lange adem hebben.” 



laatste twee door elkaar. Ze verduide-
lijkt ze met: “Paarden veroordelen niet. 
Ze blijven - letterlijk - bij je.” Dan komt 
de term transitioneel object voorbij. Een 
dergelijk object heeft een rustgevende 
functie en kan de overgang naar een 
nieuwe fase vergemakkelijken. Sandra: 
“Je zou van paardenharen een knuffel 
kunnen maken en op die manier de vei-
ligheid die je hier hebt opgebouwd mee 
naar huis kunnen nemen.” Ook neotonie 
speelt een rol bij TAD. Hierbij gaat het 
om het behoud van juveniele kenmer-
ken bij volwassenen. Het is echter ook 
van toepassing op dieren. Die worden 
vaak gefokt op hun aandoenlijke uiter-
lijk. Sandra: “Met hulp van paarden kun 
je het kind in jezelf naar buiten laten 
komen; omdat ze er zo schattig uitzien 
krijgen ze vaak menselijke eigenschap-
pen toegedicht. Daarbij is het wel zaak 
paarden als paarden te blijven zien. Ik 
ben erg voor natural horsemanship: als 
je met paarden omgaat is het van be-
lang dat je hun ‘taal’ en behoeften kent. 
Bij TAD kijken we welke diersoorten ge-
schikt zijn om in te zetten. We gaan uit 
van de eigenschappen van de dieren en 

van hun natuurlijke omgeving. Doe je 
dat niet, dan schiet je je doel voorbij. 
Een dier tot iets dwingen kan funest zijn 
voor een deelnemer die in zijn leven on-
der dwang dingen moet doen. Een bang 
konijn bijvoorbeeld is totaal ongeschikt 
om mee te werken. ‘Ont-moeten’ is van 
belang bij de interactie tussen mens en 
dier, geen moeten dus, maar een weder-
zijds willen.” 

Ter verdere illustratie haalt Sandra het 
voorbeeld aan van een hond die werd 
meegenomen naar een bejaardenhuis 
om de bewoners de gelegenheid te ge-
ven met het dier in contact te treden. De 
hond werd een zaaltje binnengebracht 
en overladen met attenties. Sandra zegt: 
“Hij trok zich zo ver mogelijk terug en 
zat de hele middag onder een tafel. Wa-
ren ze met hem naar buiten gegaan - in 
kleine groepjes - om met hem te wande-
len en te spelen, dan was dat niet alleen 
voor de hond beter geweest, maar ook 
voor de bewoners. 

“Mensen spiegelen zich aan dieren. 
Tijdens de opleiding kwam ik in con-

tact met een jongen die in een jeugd-
gevangenis had gezeten en nu op een 
zorgboerderij verbleef. De paarden daar 
stonden in boxen. De jongen leefde zich 
in hen in. Als hij over ze praatte, had hij 
het in feite over zichzelf.” 

Model nummer acht ten slotte is spel. 
“Je hoort nogal eens dat therapieën 
zwaar en serieus zijn. Terwijl ik vind dat 
actief bezig zijn en plezier maken er echt 
bij horen. Dat komt tot uiting in het the-
oretisch project dat ik als afsluiting van 
de opleiding moest uitschrijven, in feite 
een blauwdruk voor therapeutische be-
handeling. Spelvormen maken er een 
belangrijk deel van uit. Als student koos 
je zelf de doelgroep. Die stond mij hel-
der voor ogen. En uiteraard hoefde ik 
ook niet na te denken over de dieren 
waarmee ik wilde werken.” 

Stralend haalt Sandra haar eindwerk 
tevoorschijn. Het draagt de titel TIP 
Therapeutische Interacties met Paarden 
voor mensen met het posttraumatische 
stress stoornis. “De therapie zoals ik 
die aanbied omvat vier fasen. Begon-

‘Theoretische 
modellen  

en natural  
horsemanship’

Om verantwoord aan de slag te kunnen 
maakte Sandra zich in België de theo-
rieën eigen die gebruikt worden bij het 
therapeutisch werken met assistentie 
van dieren. “De therapie is gegrond-
vest op acht theoretische modellen die 
samen een geheel vormen en in elkaar 
overlopen. Uitgangspunt is de biophilia 
hypothese waarin wordt uitgegaan van 
de aangeboren voorliefde die de mens 
heeft voor de natuur. De opleiding start-
te met een blok van een half jaar waarin 
de relatie tussen mensen, dieren en de 
natuur uitvoerig werd onderzocht. Daar-
bij was veel aandacht voor de verschil-
len tussen vroeger en nu.” Sandra denkt 
even na. “Dat brengt me op het onder-
scheid tussen reguliere therapieën en 
TAD. In reguliere therapieën wordt de 
focus direct naar binnen gelegd. Bij TAD 
gaat de focus eerst naar buiten, naar 
het werken met de natuur; het draait er 
niet om het voeren van gesprekken. Al-
lereerst creëren we een gevoel van vei-
ligheid. Dat is voor de deelnemer - cliënt 
klinkt me wat te afstandelijk - minder 
bedreigend.” Ze vervolgt: “In het contact 
met een paard gaan we uit van het prin-
cipe van de leertheorie. Degene die hier 
komt, werkt met het dier en leert het 
ook echt iets; elke actie roept immers 
een reactie op.” 

Het derde model heeft net als het eerste 
betrekking op de natuur. “Als je goed kijkt 
zie je dat veel vormen herhaald worden. 
Neem bijvoorbeeld een sneeuwvlok. 
Die kun je opsplitsen in steeds kleinere 
stukjes die allemaal dezelfde structuur 
hebben als het origineel. We noemen 
zo’n herhaling van vormen fractalen. 
Wie er oog voor heeft, zal merken dat 
er rust van uitgaat.” Andere belang-
rijke modellen behandelen liminaliteit 
(overgangsfases) en de hechtings- en 
systeemtheorie. Sandra gebruikt de 
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nen wordt met de zorg voor het paard. 
Paarden zijn kuddedieren, buitendieren. 
Ze lopen en eten de hele dag. Behoeften 
waaraan je kunt voldoen door ze veel in 
de wei te laten verblijven en ze beperkt 
brokken te geven en hooi zoveel ze wil-
len. Door ze te observeren weet je hoe 
het met ze gaat. Zijn ze ontspannen of 
juist gestrest? De deelnemer leert de 
signalen te herkennen. Een volgend 
stapje is het benaderen van het dier. We 
houden rekening met het individuele 
paard - wat wil ‘ie wel, wat niet. Daar 
is geen standaardrecept voor. Of toch: 
niet in hokjes denken. Vervolgens gaan 
we, als onderdeel van sociaal contact, 
over tot het poetsen van het paard. Voor 
mensen met een trauma zijn aanrakin-
gen belangrijk. Daarmee bouw je aan 
veiligheid en hechting.” 

In de tweede fase staat ‘de zorg voor 
jezelf’ centraal. De deelnemer voert sa-
men met het paard oefeningen uit. Ac-
tieve, plezierige bezigheden die hand 
in hand gaan met goed communiceren. 
Sandra: “Ik noem deze fase ook wel de 
spiegelfase omdat de deelnemer zich 
‘via’ het paard bewust wordt van zijn 
of haar eigen stresssignalen. Leer je die 
herkennen voordat de stress daadwer-
kelijk toeslaat, dan kun je problemen 
voorblijven. Mocht de stress toch oplo-
pen, dan gaat het erom dat je weet hoe 
je kunt ‘ontladen’. Het is de fase waarin 
de deelnemer het belang inziet van dui-
delijk communiceren en eigen grenzen 
bewaken.”

Sandra vindt het belangrijk dat een 
deelnemer het geleerde doorgeeft aan 
iemand die met de therapie gaat begin-
nen. Daarom staan fasen drie en vier in 
het teken van ‘de zorg voor een ander’. 
“Het lijkt misschien alsof ik me op glad 
ijs begeef, maar concreet betekent het 
dat een deelnemer een nieuwkomer 
begeleiding en ondersteuning biedt bij 

de zorg voor het paard. De deelnemer 
begint dus zelf ook aan iets nieuws; de 
leerling wordt meester - het heeft alles 
te maken met liminaliteit. Natuurlijk 
wordt de begeleiding goed voorbereid; 
‘de ander’ is het uitgangspunt. Pas als 
alles goed is doorgespit start de uitvoe-
ring.”

Sandra, druk bezig met de opstart van 
haar praktijk, heeft, zoals ze zelf zegt, al 
het een en ander op gang gebracht. Ze 
adviseert bedrijven en instellingen op 
het gebied van dierondersteunde activi-
teiten of therapie. Er lopen wat lijntjes 
naar de gemeente, het UWV en de GGZ 
en binnenkort benadert ze het Clas pro-
ject van Rubicorn in Horn, het Riagg en 
Bureau Slachtofferhulp. “Ik bied mensen 
de mogelijkheid te werken aan zichzelf. 
Tegelijkertijd werken ze aan de ‘aard’ van 
het paard.” Lachend: “Het zou mooi zijn 
als ze na afloop én sterk de wereld ingaan 
én als een soort kleine ambassadeurtjes 
het paard vertegenwoordigen.” ■   

Voor meer informatie kijk op   
www.leudalpassage.nl

Tekst: Marian Louwers, schrijfkamer.n l
Fotografie: Focus22


