De meerwaarde van de inzet van

EZELS

in kinder- en jeugdtherapie
Annet Lekkerkerker
Eindscriptie kinder- en jeugdtherapie juni 2013
BGL en Partners Driebergen 7725
Scriptiebegeleider Keti Ruwhof

2

Voorwoord
Het is nu zo’n 3 jaar geleden dat alle puzzelstukjes op z’n plek vielen. Diverse ervaringen
zorgden ervoor dat mij duidelijk werd wat ik graag zou willen, namelijk onze boerderij
en onze dieren inzetten bij de begeleiding van kinderen. Om dat te bereiken ging ik op
zoek naar een kwalitatief goede opleiding en dat werd de opleiding tot kindercoach en
de vervolgopleiding tot kinder- en jeugdtherapeut bij BGL (Best Guide in Learning). En
nu is het moment aangebroken dat ik deze opleiding tot kinder- en jeugdtherapeut mag
gaan afronden. Bij BGL werd mijn rugzak gevuld met allerhande kennis, inzetbare
technieken, goede adviezen en bovenal het inzicht het kind centraal te stellen.
Toch was dat niet het enige wat in mijn rugzak belandde. De opleiding asinotherapie en
een workshop coachen met ezels bij Brigitte Wijnen (ezelstal Hans en Grietje) leverden
kennis en mooie inzichten op. Diverse workshops coachen met paarden deden daar nog
een schepje bovenop.
Na afloop van het 1e opleidingsjaar ben ik direct gestart met mijn praktijk Koeching
(kinder)coaching op de boerderij. Intussen hebben al veel kinderen en jongeren hun weg
gevonden naar Koeching. En ondanks dat ik weet wat dieren kunnen betekenen, merk ik
ook dat ik telkens weer onder de indruk ben. Enorm verwonderd over wat dieren kunnen
‘vertellen’ aan kinderen en jongeren (en natuurlijk ook aan volwassenen, maar dat laat ik
in deze scriptie buiten beschouwing). Dat maakt dat ik elke dag opnieuw geniet. Geniet
van de kinderen/jongeren en het werken aan hun hulpvraag in combinatie met de dieren
die mij daar zo vaak bij ondersteunen.
Over de inzet van paarden in coaching en
therapie is intussen al meer geschreven.
Ezels daarentegen staan (nog) niet zo in de
belangstelling. In mijn idee is dat niet
terecht, vandaar dat ik in deze scriptie
graag de aandacht wil richten op de ezel.
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Om de scriptie te kunnen schrijven, had ik input nodig van mijn collega’s die met ezels
werken. Het was fijn om enthousiaste reacties van collega’s te mogen krijgen, daarom
wil ik graag de volgende mensen bedanken:
- Hedie Cooiman en Tessa van Lammeren van Ezelkunsten in Maarsbergen
- Sara Demaret en Geertrui Vanderweyden van de Balkende Hoeve in Aarschot
(België)
- Maatje Bon van Bon Spirit in Merksplas (België)
- Judith Engelhart van praktijk De Weide in Helmond
- Jacqueline Smidt van Ezel-Balk in Biddinghuizen
- Karen Baert van De Vliertuin in Ramsel (België)
- Pat Vanderscheuren van Ezelpad in Poperinge (België)
- Heidy Mallee van Hartpad in Dinxperlo
Graag wil ik ook mijn scriptiebegeleider Keti Ruwhof bedanken. Haar vertrouwen, steun
en opbouwende feedback waren belangrijk voor mij om de scriptie te kunnen schrijven.
Mijn man Kees en onze kinderen Tamara, Mark en Annieke wil ik bedanken voor hun
steun, hun feedback en hun interesse.
Cliënten en hun ouders hebben hun ervaringen met en gevoel voor de ezel(s) in woorden
omgezet, zodat ik hun ervaringen kon meenemen in deze scriptie. Een waardevolle
toevoeging waarvoor ik hen dan ook wil bedanken.
En natuurlijk wil ik een speciaal dank je wel richten aan alle dieren, aan onze dieren die
zo vaak hun gaven en talenten inzetten voor alle cliënten die bij Koeching komen, maar
ook aan alle dieren die waar dan ook zo dienend zijn aan de mens. Een waardevol iets
waar we als mensen verwonderend bij stil mogen staan. Ik wens dat een ieder die deze
scriptie leest, iets van die verwondering mag ervaren.
Annet Lekkerkerker
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Inleiding
Zelf had ik het geluk op te groeien op een boerderij met volop natuur en dieren om mij
heen. Zo heb ik al jong ervaren wat dieren kunnen betekenen voor kinderen. Dieren
kunnen een kameraadje zijn waar je mee kunt spelen, maar ze kunnen ook liefde, warmte
en troost bieden. Dieren zijn oordeelloos en onvoorwaardelijk in hun liefde en een dier
accepteert je zoals je bent.
In de huidige tijd staan boerderijen, dieren en natuur niet altijd meer dicht bij het
kind. Dat hebben we ook duidelijk gemerkt op de momenten dat hele klassen bij ons op
de boerderij op bezoek kwamen in het kader van boerderij-educatie. Maar daarbij
merkten we ook dat veel kinderen wel “iets” hadden op de boerderij wat hen trok. De
één liep zo een halve dag met de kat rond, de volgende was niet weg te slaan bij de
kuikentjes (of andere dieren) en anderen hadden het nodig om gewoon even te rennen
(weiland genoeg). Een boerderijbezoek met 25 tot 30 kinderen tegelijk is een
oppervlakkig contact maken met dieren. Daarom vind ik het zo fijn om nu individueel te
kunnen werken met het kind of de jongere. In de therapie zet ik vooral de ezels en de
pony’s in, hoewel de omgeving en alle aanwezige dieren natuurlijk ook een rol spelen.
De inzet van paarden in coaching en therapie wordt steeds meer gemeengoed. Er komen
steeds meer coaches en therapeuten die met paarden werken, er worden opleidingen
paardencoaching verzorgd, er worden boeken over geschreven en onderzoeken naar
gedaan. Op het gebied van ezels ligt dat anders. Er zijn wel boeken over ezels te
verkrijgen m.b.t. verzorging of zelfs een enkele over wandelen met ezels, maar over
coaching of therapie met ezels heb ik nog niets kunnen vinden. Er zijn nog geen
opleidingen beschikbaar tot ezelcoach en er wordt ook nog geen onderzoek gedaan naar
resultaten. Sterker nog, er zijn weinig collega’s te vinden die de ezel op deze manier
inzet in coaching of therapie. Aangezien ik onder de indruk ben van datgene wat ook de
ezels kunnen bieden, heb ik de keuze gemaakt om mijn scriptie te wijden aan de ezel.
Aangezien er weinig literatuur beschikbaar was over inzet van ezels in de therapie, heb
ik de literatuurlijst moeten vullen met boeken die geschreven zijn over het paard. Er
zijn zeker overeenkomsten te noemen tussen paard en ezel. Er zijn echter ook
verschillen, die zal ik ook benoemen in deze scriptie. Verder is in deze scriptie
informatie te vinden over de achtergronden en geschiedenis van de inzet van dieren in
therapie. Om te kunnen werken met ezels in de therapie moet je het één en ander weten
van deze dieren. De informatie is zeker niet volledig, maar met de informatie die ik
beschrijf, krijg je al wel beeld wat voor dier de ezel nu eigenlijk is.
Natuurlijk wordt er een hoofdstuk gewijd aan de meerwaarde van de ezel in de therapie.
Vervolgens beschrijf ik de interventies beschreven in boeken en vanuit de opleiding, met
daarbij de mogelijke resultaten die door deze interventies behaald kunnen worden. Als
laatste beschrijf ik mijn eigen manier van werken en op welke manier collega’s de ezel
inzetten. In de lichtblauwe vlakken staan ervaringen van cliënten of hun ouders, de
tekst
is
door
hen
zelf
geschreven en dat is de reden dat ik
spellingfouten e.d. niet heb
aangepast.
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1. Ontstaan en uitleg dierondersteunende zorg/therapie
1.1 Animal assisted therapie: het verleden

(James. A. Serpell, Universiteit Pennsylvania, VS)

Bij de jagende volken van vroeger kwam een geloof voor dat nu “animisme” wordt
genoemd. Deze volken geloofden dat alle levende wezens een ziel hadden. Levende en
(ge)dode dieren werden met respect behandeld omdat anders hun ziel wraak zou kunnen
nemen. Ziekte en ongeluk kwamen voort uit een aanval op de ziel door andere
kwaadaardige zielen, die uit zichzelf handelden of gestuurd worden door een heks of
sjamaan.

In de middeleeuwen, in opdracht van de Rooms-katholieke kerk, werden alle praktijken
die met animisme van doen hadden, radicaal uitgeroeid. Een voorbeeld is de heksenjacht,
waarbij mensen verbrand en verdronken werden omdat zij contact zouden hebben met
de duivel. De natuur en de dieren werden tot vijand van de mensheid verklaard.
Tijdens de Verlichting werden dieren weer verwelkomd als huisdier. Men geloofde dat,
door kinderen huisdieren te geven, zij voor anderen leerden zorgen en ethisch te
handelen en dat ze hun eigen dierlijke drijfveren leerden beteugelen.
In de 18e en 19e eeuw werden dieren veel ingezet in instellingen waar mentaal
gehandicapte mensen verbleven. Er werd aangenomen (door o.a. Florence Nightingale)
dat dieren een positief effect op deze mensen hadden. Begin 20e eeuw werden dieren
verbannen uit de instellingen en de geneeskunde. Het was de tijd van de ideeën van
Freud, dat neuroses in mensen ontstonden door het slecht kunnen onderdrukken van en
omgaan met hun dierlijke driften. Bijzonder om te noemen is het feit dat Freud zelf wel
een hond inzette tijdens zijn therapiesessies. Freud maakte gebruik van zijn hond, een
Chow Chow genaamd Jo-Fi. Hij ervaarde dat zij over de vaardigheid beschikte om de
gemoedstoestand van Freuds cliënten aan te voelen. Daarnaast merkte Freud op dat de
aanwezigheid van Jo-Fi een kalmerende invloed leek te hebben op zijn cliënten (Coren,
1999).
In 1970 betoogde psychoanalyticus Boris Levinson (USA), de grondlegger van de “petfacilitated therapie” dat het samenleven en een goede verstandhouding met huisdieren
zou zorgen voor een emotioneel welbevinden. De ontdekking van het laten assisteren van
een dier binnen een hulpverleningssetting gebeurde eigenlijk per ongeluk. Boris M.
Levinson behandelde een kind dat niet goed reageerde op de psychotherapie (rond
1960). Toen het kind toevallig met de hond van Levinson, Jingles, werd geconfronteerd,
was Levinson verbaasd over de reactie van het kind op de hond. Hij realiseerde zich dat
hij een manier had gevonden om door de muur van het kind te breken, met zijn hond,
Jingles, als medetherapeut. Vervolgens kwam hij erachter dat veel kinderen die in
zichzelf gekeerd waren en moeite hadden met communiceren goed reageerden op
Jingles en dat hij veel meer vooruitgang boekte met deze kinderen als Jingles de
sessies bijwoonde. (Pavlides 2008, p.22)
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In 1980 werd het eerste serieuze wetenschappelijk onderzoek gedaan dat liet zien dat
hartpatiënten langer leefden wanneer zij eigenaar waren van een huisdier.
Vervolgonderzoek toonde aan dat huisdieren een fysiek ontspannend effect hebben op
mensen omdat zij de aandacht van mensen trekken en vasthouden. Hartslag en
bloeddruk dalen als mensen in contact zijn met huisdieren. Daarnaast hebben huisdieren
een stressverminderend effect vanwege de sociale steun die zij bieden.
Dieren geven mensen het gevoel dat ze nodig zijn en geliefd. Deze gevoelens zorgen
ervoor dat stress verminderd wordt, met positieve gevolgen voor de gezondheid.
De medische wetenschap staat nu nog steeds sceptisch tegenover het idee dat dieren
een bron van sociale steun kunnen zijn. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het moeilijk
om aan te tonen dat de lichamelijke verschijnselen die een mens vertoont, zoals het
dalen van de bloeddruk, daadwerkelijk veroorzaakt worden door de aanwezigheid van
het dier en niet door iets anders. Ook wordt als kritiek genoemd dat het al lang bekend
is dat plezierige activiteiten die de aandacht afleiden er voor zorgen dat stress
gereduceerd kan worden. Dus dat dieren alleen maar een middel zijn om tot een doel te
komen dat net zo goed, of misschien wel beter met andere middelen te bereiken is.
Hier een verslagje van een mama van een van onze kids (van Sara van de Balkende
Hoeve)
Kobe is 10 jaar en echt zot van de ezels. Hij kan niet praten, maar je ziet het aan
alles: hoe enthousiast hij is als hij bij Sara komt, hoe hij met de ezels bezig is en hoe
moeilijk ik hem altijd terug mee naar huis krijg.
Thuis is hij nadien heel lief. Het lijkt wel alsof zijn batterij terug opgeladen is!
Dat betekent ook dat ik afrit Aarschot niet kan nemen of Kobe denkt- als we Sara’s
straat passeren- dat hij naar zijn vriendjes mag gaan. Dan begint hij te wijzen, te
lachen, te dansen,… Als ik dan verder rij, zie je zo zijn gezicht betrekken en dan
wordt hij soms wel kwaad of verdrietig. Wij zijn zo blij dat we Sara en haar ezels
hebben gevonden! Eindelijk een plekje, speciaal voor Kobe, waar hij doodgraag is en
waar hij zich helemaal kan uitleven en waar hij helemaal begrepen wordt. Want
tussen de ezels, merk je zelfs niet dat hij niet kan praten. Hij maakt ze op zijn
manier wel duidelijk wat hij wil en blijkbaar verstaan ze hem!
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1.2 Wat zijn Animal Assisted Interventions (AAI)
Animal Assisted Interventions hebben betrekking op activiteiten en werkzaamheden
waarbij dieren een ondersteunende of assisterende rol hebben in de zorg, in onderzoek
en in het onderwijs.
Daarbij kan worden gedacht aan dierondersteuning en -assistentie in het werk van
psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten,
logopedisten, maatschappelijk en sociaal werkenden, onderwijsgevenden en vrijwilligers
in de zorg en het onderwijs.
Door middel van het op ondersteunende wijze inzetten van dieren, zoals bijvoorbeeld
honden, paarden, ezels en dolfijnen, vindt er optimalisering van therapeutische
processen, begeleidende activiteiten en leerprocessen plaats.
(Definitie zoals geformuleerd door AAIZOO)

Animal Assisted Interventions (AAI) is het grote verzamelbegrip, dit valt onder te
verdelen in Animal Assisted Therapy (AAT), Animal Assisted Activities (AAA) en Animal
Assisted Education (AAE):

Animal Assisted
Interventions (AAI)

Animal Assisted
Therapy (AAT)

Animal Assisted
Activities (AAA)

Animal Assisted
Education (AAE)
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1.2a Animal Assisted Therapy (AAT): AAT is een oplossingsgerichte interventie
waarin een dier, dat aan specifieke criteria voldoet, een fundamenteel onderdeel
uitmaakt van het behandelingsproces. AAT wordt begeleid en/of gegeven door een
professional uit de psychosociale zorg of begeleiding, die gespecialiseerde expertise
bezit en blijft bij het beoefenen van AAT binnen het domein van zijn/haar eigen
professie. Hoofdkenmerken zijn, onder andere, specifiek geformuleerde doelen voor elk
individu en gemeten vooruitgang (Fine, 2007).
Bij dierondersteunde interventies worden in Nederland vooral paarden ingezet, gevolgd
door de honden en dolfijnen. Een opkomende dierondersteunde therapievorm is die met
ezels, ook wel asinotherapie genoemd.
1.2b Animal Assisted Activities (AAA): AAA zijn activiteiten met dieren voor
verbetering van het welzijn van onder andere ouderen, verstandelijk gehandicapte
mensen en kinderen met een ontwikkelingsstoornis of handicap. Activering is gericht op
het verhogen van de kwaliteit van het leven en niet direct gekoppeld aan een beperking
of ziekte. Bij AAA spelen vooral huisdieren een rol en de activiteit bestaat vaak uit een
bezoek van een huisdier en begeleider. De cliënt kan het dier knuffelen, verzorgen of er
mee gaan wandelen. Er zijn diverse mogelijkheden en deze zijn in belangrijke mate
afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt.
Dierondersteunende activiteiten kunnen therapeutische effecten hebben of
therapieondersteunend zijn, maar dit is niet het hoofddoel. Bij AAA is er dus geen
specifiek behandeldoel en geen verplichting van schriftelijke verslaglegging voor de
vrijwilligers of activiteitenbegeleiders. Er is een spontane invulling van het
huisdierenbezoek.
Voorbeelden van AAA zijn bezoekprogramma’s waarbij honden cliënten bezoeken onder
begeleiding van een trainer, snoezelsessies voor verstandelijk gehandicapten of
dierenopvangprojecten in psychiatrische instellingen. Er zijn ook zorgboerderijen waar
cliënten taken verrichten en dieren verzorgen. (Wijnen, opleiding asinotherapie)
1.2c Animal Assisted Education (AAE): AAE houdt in dat een therapiedier ingezet
wordt om een cliënt te motiveren om iets te leren. Het therapiedier is dan als het ware
een beloningsmiddel. Een voorbeeld van AAE kan zijn dat een kind moeite heeft met
lezen en een leerachterstand heeft. Een therapiehond (of een ander dier) kan dan
ingezet worden in een spel met het kind waarbij het kind gestimuleerd wordt om iets te
lezen. AAA en AAE zijn in vergelijking met AAT iets informeler. (Wijnen, opleiding
asinotherapie)
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1.3 Theoretische onderbouwing van AAT
De effecten en werkzame componenten van het werken met assistentie van dieren in
coaching, training en therapie zijn in verscheidene onderzoeken en studies
gedocumenteerd. Hieronder volgt een samenvatting van deze effecten, waarbij het
“Handbook on Animal-Assisted Therapy: Theoretical Foundations and Guidelines for
Practice” van Aubrey H. Fine (2007) als leidraad is gebruikt. Evelien J. Tewes heeft
deze informatie op een duidelijke en overzichtelijke manier beschreven in het artikel:
Theoretische onderbouwing voor het werken met assistentie van dieren in coaching,
training en therapie (2010).
1.3a Cognitieve en sociaalcognitieve leertheorieën
De cognitieve en sociaalcognitieve leertheorieën zijn gebaseerd op de overtuiging dat er
een continue wederkerige relatie is tussen iemands cognities (gedachten, herinneringen,
kennis), gedrag en omgeving. (Fine, 2007) Als iemand bijvoorbeeld denkt dat hij een
slecht mens is, zal hij zich ook gedragen als een slecht mens en zullen mensen om hem
heen hem ook behandelen als een slecht mens. Door middel van coaching, training en/of
therapie kunnen positieve veranderingen aangebracht worden in iemands zelfperceptie –
en daarmee dus ook in iemands gedrag – door bijvoorbeeld te observeren, imiteren,
instrueren en/of associëren. Dieren kunnen hierbij een zeer krachtig hulpmiddel zijn.
Dieren kunnen daarnaast mensen leren over geschikte sociale handelingen en het
oorzaak-en-gevolg van hun gedrag (Brooks, 2001; Nebbe, 1991). Dieren zijn in staat om
ondubbelzinnige, eerlijke en directe terugkoppeling te geven.
De sociaalcognitieve leertheorie bevat ook het aspect van eigeneffectiviteit.
Eigeneffectiviteit is de inschatting van een persoon over de haalbaarheid van het
uitvoeren van een bepaalde gedraging; “denk ik dat ik dit kan?”. Bandura (Delfos,
Ontwikkeling in vogelvlucht) denkt dat het succesvol uitvoeren van een taak of een
bepaalde gedraging die voorheen gevreesd werd, de meest efficiënte manier is om
gevoelens van eigeneffectiviteit te vergroten. Het werken met dieren in coaching,
training en therapie is vaak gericht op het aanleren van dit soort vaardigheden om
gevoelens van eigeneffectiviteit en het persoonlijk leiderschap te vergroten. Het dier
beïnvloedt hierbij de cliënt op een positieve manier met zijn rustgevende werking,
krachtige feedback, niet-beoordelende empathie en als model om van te leren en/of te
imiteren. (Allen, 2000)
1.3b Roltheorie
Binnen de roltheorie is een rol gedefinieerd als “een bepaalde verzameling van
gedragingen dat een sociaalgeaccepteerde functie en een bepaald normenpatroon heeft”
(Biddle, Biddle en Thomas als geciteerd in Newman en Newman, 1995). Volgens deze
theorie veranderen mensen, als zij een nieuwe rol aannemen, hun gedrag om zo te
conformeren aan de rolverwachtingen (Newman en Newman, 1995). Of deze
veranderingen in gedrag positief dan wel negatief zijn, hangt af van de aangenomen rol
en de context waarin deze rol is aangenomen.
Binnen coaching, training en therapie kan gewerkt worden aan gedragsverandering door
cliënten te vragen om een nieuwe rol aan te nemen (Fine, 2007).
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Dit geeft de mogelijkheid om te leren en positieve veranderingen aan te brengen.
Hierbij kunnen wederom dieren worden ingezet. De persoon kan met behulp van het dier
bijvoorbeeld de rol van leraar, verzorger of leider aannemen (Brickel, 1995).
1.3c Ervaren van niet-beoordelende empathie en onvoorwaardelijke liefde
Twee begrippen uit de theorieën van de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers zijn
herkenbaar in het werken met dieren: niet-beoordelende empathie en onvoorwaardelijke
liefde. Dieren lijken “empathisch” te zijn; in staat om de gevoelens en emoties van
mensen op te pikken en hierop te reageren, zonder de persoon te beoordelen of
veroordelen (Fine, 2007). Daarnaast waarderen velen de onvoorwaardelijkheid van het
dier. Het is mogelijk dat de onvoorwaardelijke liefde die het dier uitstraalt, ervoor
zorgt dat de cliënt milder en meer gemotiveerd wordt.
1.3d Sociale bemiddeling
Dieren kunnen daarnaast dienen als katalysators of bemiddelaars van sociale interactie
tussen mensen. Zij vormen een neutraal onderwerp om over te praten en stimuleren
interactie tussen (vreemde) mensen met hun aanwezigheid en hun directe,
onbevooroordeelde gedrag (Fine, 2007; Levinson, 1969). Onderzoeken naar de sociaalfaciliterende effecten van dieren hebben positieve resultaten opgeleverd bij een aantal
verschillende doelgroepen. Cliënten zijn in staat om te praten over moeilijke gedachten,
gevoelens, motivaties, conflicten of gebeurtenissen door deze te projecteren op het
dier (Mason en Hagan, 1999; Reichert, 1998; Reimer, 1999; Wells et al., 1997; Serpell,
2000). Daarnaast kan een dier het opbouwende proces van rapport tussen therapeut en
cliënt versnellen. Dit zorgt ervoor dat de cliënt zich sneller op zijn gemak voelt en
gemakkelijker over zijn of haar problemen kan praten. (Fine, 2000; Levinson, 1969;)
1.3e Reduceren van gevoelens van angst en opwinding
Uit onderzoek is onder andere gebleken dat dieren gevoelens van angst en opwinding bij
mensen kunnen verminderen (Fine, 2007). Zelfs een onbekend dier kan dit rustgevende
effect op korte termijn geven, blijkt uit onderzoek. Brickel (1985) geeft als toelichting
dat het dier wellicht als een buffer dient en de aandacht van zorgwekkende prikkels
afleidt. Het dier kan er dus voor zorgen dat de cliënt minder stress ervaart in de
eerste fase van coaching, training en therapie door een troostende en afleidende rol te
spelen totdat de therapeut en cliënt een solide relatie met elkaar hebben ontwikkeld
(Fine, 2007).
Samenvatting en visie
Langzaamaan komt er meer bekendheid voor de toegevoegde waarde van dieren in
therapie. Ondanks dat de inzet van dieren in therapie nog pionieren is, worden er ook al
steeds meer linken gelegd met theorieën die al wel wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Zelf zie ik telkens mooie resultaten van de inzet van dieren in de begeleiding van
cliënten in mijn praktijk. Voor mij persoonlijk zijn de wetenschappelijke ‘bewijzen’ niet
nodig, toch is het goed om te beseffen dat de inzet van dieren niet ‘zomaar iets’ is, er
ligt zeker wel het één en ander aan theorie onder.
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2. Vormen van dierondersteunde zorg/therapie

Diverse dieren zijn geschikt om in te zetten in dierondersteunde zorg en therapie. In
Nederland zijn de honden, paarden, dolfijnen en ezels de dieren die het meest worden
ingezet. In dit hoofdstuk zal ik een korte uitleg geven over de therapieën met deze
dieren:
2.1 Canine Assisted Therapy
Dierondersteunde therapie met de inzet van een hond wordt ook wel kynotherapy of
Canine Assisted Therapy (CAT) genoemd. De hond kan zich goed aanpassen aan
verschillende situaties. Honden zoeken contact en kunnen door middel van lichaamstaal
en mimiek communiceren. Ze genieten van gemeenschappelijke activiteiten met mensen.
Het is een groepsdier. Honden kunnen uitnodigend zijn naar mensen zodat mensen iets
met de hond gaan doen. Kortom de hond is een zeer geschikt dier om in te zetten bij
dierondersteunde therapie (Bos, 2009).
Om leiding te kunnen geven aan een hond, heeft de cliënt een aantal vaardigheden nodig.
De cliënt moet zelfverzekerd over kunnen komen, geen sporen van twijfel vertonen,
kunnen spelen met lichaamshoudingen en deze kunnen afstemmen op de ander. Het is
belangrijk om vriendelijk en toch kordaat te zijn. Naast deze vaardigheden is het ook
belangrijk dat de cliënt op een goede manier leert zijn of haar stem te gebruiken.
Hierbij spelen volume en intonatie een grote rol. Daarnaast is het kunnen geven van
duidelijke opdrachten, een consequente houding en het verantwoord belonen en
corrigeren van belang. Honden motiveren de cliënt om op een laagdrempelige manier
deze vaardigheden te leren of te versterken. De cliënt ervaart dat hij grip op het
gedrag van de ander heeft door zijn of haar eigen gedrag aan te passen (Linden van der,
2008).
Therapiemogelijkheden met een hond
Ondersteuning bij oefentherapie, hieronder valt het wandelen met de hond, aaien,
borstelen en spelletjes doen. De hond kan een extra motivatie voor de cliënt zijn om de
bewegingsoefeningen uit te voeren.
• Psychotherapie, een therapeut in het gezelschap van een dier wordt als
vriendelijker en minder bedreigend ervaren (Fine, 2006, p. 173; Schneider &
Hardey, 2006). Vaak fungeert het dier als symbool in de gesprekken en de
interpretaties van de therapeut.
• Kinderfysiotherapie, hierbij wordt de hond gebruikt ter ondersteuning van de
fysiotherapieoefeningen.
• Syndroom van Down, de hond kan ingezet worden om de cliënt bijvoorbeeld te
leren zorgzaam te zijn en te delen. Of het leren spelen met andere kinderen
en vertrouwen te hebben in zichzelf.
• Cliënten met autisme, de hond kan helpen gemakkelijker contact te maken
met de buitenwereld, ook heeft de hond een rustgevend en ontspannend
effect. Honden moedigen van nature aan tot interactie en communicatie, twee
zaken die bij personen met autisme verstoord zijn.
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2.2 Hippotherapie of Equine Assisted Therapy
Hippotherapie, hippotherapie wordt uitgevoerd door ergotherapeuten, fysiotherapeuten
en logopedisten die speciaal opgeleid zijn om gebruik te maken van de bewegingen van
het paard om deze te benutten voor medische vooruitgang van hun cliënt. Het omvat
niet het leren paardrijden van de cliënt. De therapeuten maken gebruik van gangbare
methoden voor neurologische stimulans en sensomotorische ontwikkeling, waarbij de
beweging van het paard een extra dimensie toevoegt. Hippotherapie richt zich op het
verbeteren van balans, coördinatie, houding, fijne motoriek, verbetering van de spraak
en verbetering van cognitie. (Aha, 2005 in Fine, 2006; Annet Geerling, Het paard als
partner 2011)
Equine Assisted Therapy houdt in dat het paard met zijn specifieke sociale-, leer- en
bewegingsmogelijkheden meewerkt als “co-therapeut”. Dit om mensen (zowel kinderen
als volwassenen) met psychische en/of lichamelijke problemen systemisch te helpen of
ze in hun ontwikkeling te bevorderen. (www.equitherapie.org)
Paardencoaching
"Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op
interactieve wijze de cliënt aanzet tot effectief gedrag door:
• bewustwording en persoonlijke groei
• het vergroten van zelfvertrouwen en
• het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden
De coach en de cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces”
(www.nobco.nl)
Paardencoaching is een bijzondere vorm van
coaching waarbij paarden worden ingezet bij
persoonlijke of teamvraagstukken. Het doel is het
realiseren van inzichten in vaak onbewuste patronen
of gedragingen. De cliënt gaat niet op het paard
zitten maar heeft wel interactie met één of
meerdere paarden in een afgesloten ruimte. De
interactie vindt plaats op basis van een meer of
minder gestructureerde opdracht die de cliënt
meekrijgt van de begeleider. De herkenning en de
inzichten die de interactie met het paard meebrengen scheppen ruimte voor verandering
en overdracht naar het dagelijks leven en werk. De aanleiding voor de coachingssessie
met paarden is vaak wel een vraag of een thema bij de cliënt; echter door de sessie zelf
kan de vraag en daarmee de doelstellingen van de coaching wezenlijk veranderen. De
begeleider heeft vooral de functie om het kader te scheppen waarbinnen een dergelijke
inzichtgevende ervaring mogelijk is. (Robijns & Van Passen, 2010; Knaapen, 2013)
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2.3 Dolphin assisted therapy
Dolfijntherapie wordt wereldwijd gegeven aan kinderen en volwassenen met
verschillende achtergronden. Sinds 2001 wordt deze therapie in Nederland gegeven
door Stichting Sam in samenwerking met het Dolfinarium. In Nederland komen onder
andere de volgende kinderen in aanmerking voor dolfijntherapie:
Kinderen met het syndroom van Down en aanverwante chromosomale syndromen of
kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum zoals klassiek autisme, Asperger,
MCDD, PDD-NOS en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum met een
normale of hoge intelligentie (begaafdheid).
Ook kinderen met een ontwikkelingsachterstand op basis van een vertraagde spraak-taal
ontwikkeling en/of stoornissen op dit gebied zoals bijv. dysfasie, verbale dyspraxie en
dysartrie kunnen in aanmerking komen, net zoals kinderen met een ontwikkelingsachterstand o.b.v. een verstandelijke beperking. (gedragsmatig en/of emotioneel)
(http://www.stichtingsam.nl/de-doelgroep-van-dolfijntherapie)
Tijdens de therapie kan gewerkt worden aan de
ontwikkeling van emotionele, cognitieve, sociale en
fysieke vaardigheden. De dolfijntherapie is ontwikkeld
door de Amerikaan Dr. Dave Nathanson. Hij ontdekte
dat de interactie tussen dolfijnen en kinderen met een
beperking effecten heeft op de ontwikkeling van het
kind. Zo zag hij dat kinderen veel meer geduld kregen
en vaardigheden verder ontwikkelden door de
dolfijntherapie. Uit verdere bevindingen van Dr. Dave Nathanson komt naar voren dat
tijdens en na een interactie met dolfijnen verbetering in spraak te bemerken was, de
grove en fijne motoriek verbeterden en een beter bewustzijn van de omgeving
ontwikkeld werd. (Nathanson et al. 1997, Wijnen, opleiding asinotherapie)
Er zijn wereldwijd intussen ook al therapieën met andere dieren beschreven, zoals
therapie met de
• Schildpad (Tribulato, 2005)
• Olifant (Swanepoel & Odendaal, 2005)
• Vissen (Edwards & Beck, 2002)
• Lama’s (Sams e.a., 2006)
Omdat in Nederland met name gebruik gemaakt wordt van paarden, honden, dolfijnen en
ezels, zal ik in deze scriptie niet verder in gaan op deze dieren.
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2.4 Asinotherapie
Asinotherapie is een ander woord voor ezeltherapie, de therapeutische inzet van ezels.
De asinotherapie is een behandeling voor kinderen en volwassenen. Door asinotherapie
worden verschillende verbeteringen geboekt, zoals een beter gevoel voor eigenwaarde
en in staat zijn om nieuwe uitdagingen en sociale relaties aan te gaan. Mensen met
verlamming blijken bepaalde spieren beter te kunnen ontspannen en zwakke spieren aan
te sterken. (Wijnen, opleiding asinotherapie)
Waar de ezel vooral een therapieondersteunende rol
heeft in de omgang met kinderen en volwassenen met een
beperking, kan hij net zo goed een pedagogische rol
spelen voor kinderen zonder beperking. (Klotz, Esel und
Mensch)
In de hoofdstukken 4 en 5 zal ik uitgebreider ingaan op
de mogelijkheden van de inzet van de ezel tijdens
therapie en coaching.
Samenvatting en visie
Meerdere dieren zijn geschikt om in te zetten tijdens therapie. Zelf werk ik nu vooral
met pony’s en ezels. Een aantal interventies kan ik al toepassen, ik wil me graag nog meer
verdiepen in therapie met paarden en ezels. Zo wil ik graag de interventies gaan
uitproberen die collega’s toepassen, maar ook de opleiding systemisch werken met
paarden gaan volgen, om die vervolgens ook toe te passen met ezels.
Met alle opgedane kennis en ervaringen wil ik in de toekomst graag op onderzoek gaan
naar wat koeien kunnen betekenen in therapie.
leifen annet,
de eesels sijn heel leif. ik font het leuk om op de eesels te siten.
greotjes van I (meisje van 7 jaar)

mijn ervaring met de ezels Noud en Floor:
1: Wat ik fijn vind aan het samen zijn met de ezels is: dat Noud en Floor heel rustig
op mij reageren en dat ik op hun kan gaan liggen, daar word ik ook rustig van
2: Als ik met de ezel(s) aan het werk ben, komen soms mijn emoties naar boven, hier
moet ik wel aan wennen, vind het moeilijk om daarmee om te gaan
3: Door het werken met o.a. de ezels, ben ik niet zo bang meer voor dieren.
M, meisje van 9 jaar
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3. De ezel
Om de ezel te kunnen inzetten, is het van belang om meer over de ezel te weten. Een
aantal onderwerpen die van belang zijn om als kinder- en jeugdtherapeut de ezel in te
kunnen zetten, zal ik benoemen. Het gaat te ver om alle van belang zijnde informatie
m.b.t. ezels te vermelden. Op het moment dat een kinder- en jeugdtherapeut overweegt
om ezels aan te schaffen, adviseer ik om een opleiding te volgen en er meer over te
lezen. In dit hoofdstuk kun je lezen over rassen die geschikt zijn om in te zetten in
therapie, over sociale structuur en gedrag, hun karaktereigenschappen, over verzorging
van de ezel en over hun zintuigen.
3.1 Achtergrond van de ezel en geschikte rassen
De ezel behoort tot de familie equidae, net als het paard en de zebra. De tegenwoordige
huisezel (Equus asinus) is een afstamming van de wilde ezel. Wilde ezels kwamen
oorspronkelijk voor in Afrika en Azië. Door toedoen van de mens, die de ezel
domesticeerde en meenam naar andere gebieden, werd de ezel verspreid over de hele
wereld tot in Amerika toe. Tijdens deze reizen ontstonden er vele nieuwe types als
gevolg van paringen tussen de gedomesticeerde ezel en andere soorten wilde ezels die in
deze gebieden leefden. (DM – diergeneeskundig memorandum 2009-3).
In Europa zijn ongeveer 57 rassen beschreven, daarvan worden enkele rassen gebruikt
voor de asinotherapie:
• De Poitou, een Franse reuzenezel. Het is een groot, bruin ras van ongeveer 1.40 m
hoog met een verviltende vacht. Ze zijn zeer zachtaardig en aanhankelijk van
karakter.

•

De Grand Noir du Berry eveneens een Franse reuzenezel, is ook zo’n 1.40 m hoog
met gladde vacht. Ook deze ezels zijn zachtaardig van karakter en gemakkelijk in
de omgang.
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•

De tamme ezel of huisezel stamt oorspronkelijk af van de wilde Nubische ezel.
De meeste ezels hebben, gemeten vanaf de schouder, een hoogte van 1.20 m. Dit
wordt de schofthoogte genoemd. Tamme ezels variëren in kleur en grootte. De
kleur schommelt tussen grijs, bruin en zwart. De huisezel is een zachtaardige,
rustige ezel die zeer geschikt is als huisdier, maar ook om mee te mennen.

•

Mini-ezels
De mini-ezel is sterk en stevig. Het Amerikaanse stamboek accepteert een
maximum schofthoogte van 91,44 cm. Mini-ezels zijn er in alle kleuren, maar
grijs/beige en donkerbruin komen het meeste voor. Mede dankzij hun handzame
formaat en hun zachte karakter zijn ze geschikt voor therapie en als huisdier.

(www.levendehave.nl/kennisbank/ezels/ezelrassen)

De stoïcijnse hardwerkende ezel wordt wereldwijd vaak verkeerd begrepen en in de
westerse wereld wordt hij vaak ten onrechte gezien als een paard met lange oren.
Hoewel er genetisch gezien grote overeenkomsten bestaan tussen ezels en paarden is
het niet terecht de bestaande verschillen te negeren. Kennis van het leefpatroon en de
verschillende behoeften is een vereiste om inzicht te verkrijgen in de vele aspecten die
van belang zijn bij het houden van ezels.
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3.2 Sociale structuur
Wilde equiden (paarden, zebra’s, ezels) zijn sociale dieren die zelden alleen leven, ze
leven in families of in groepen van vrijgezelle dieren.
Een belangrijke eigenschap van equidengedrag, en van ezels in het bijzonder, is het
vormen van paren. Een paar dat door vriendschap of door een familieband met elkaar is
verbonden, leeft nauw met elkaar samen als ‘levenspartners’; ze eten en rusten samen,
en zullen elkaar herhaaldelijk ‘groomen’ (wederzijds kroelen en bijten in de manen of op
de rug om jeuk te verminderen). Naast een altijd beschikbare groompartner, heeft
paarvorming nog een ander voordeel, namelijk sociale ondersteuning in een (voor één van
beide) moeilijke situatie of lastig moment, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van toegang
tot een bepaalde bron of bij verdediging.
Het sociale karakter, zoals bij wilde ezels, wordt gezien en het aangaan van een hechte
band met elkaar heeft een aantal praktische gevolgen voor wat betreft het houden van
ezels. Ezels zijn zeer sociaal en dus niet geschikt om alleen gehouden te worden.
Indien een sterk aan elkaar gehecht paar ezels van elkaar wordt gescheiden, bestaat er
een grote kans dat beiden vervolgens weigeren te eten en apathisch gedrag gaan
vertonen. Ook kan het voorkomen dat de achtergebleven ezel doelloos heen en weer
gaat lopen voor de afrastering, kijkend naar de richting waarin de ander is verdwenen.
Beide ezels lopen als gevolg van de stress een verhoogd risico op ziekten.
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3.3 Diverse soorten gedrag van ezels
Gedrag van ezels valt in te delen in normaal gedrag en abnormaal gedrag. Eerst benoem
ik normaal gedrag, daarna kun je lezen over abnormaal gedrag.
Onder het normale gedrag valt bijv.:
3.3a Territoriaal gedrag
Wilde ezels zijn veel meer gericht op het verdedigen van een territorium dan paarden;
de gedomesticeerde ezel kan daarom thuis ook territoriale trekjes gaan vertonen. Dit
zou kunnen leiden tot agressief gedrag, met name tegenover kleinere dieren als schapen
en geiten indien zij het territorium betreden, maar ook tegenover mensen.
Om de ezel te laten wennen aan nieuwe kameraadjes en een nieuwe omgeving kan het
helpen om de ezel, eventueel aan de hand, te introduceren in het veld waar de schapen
of geiten al lopen. De ezel zal op deze manier eerder accepteren dat hij de omgeving zal
moeten delen dan als de nieuwe dieren bij de ezel in de wei worden geïntroduceerd.
Vreemde honden kunnen ook een aanleiding tot agressief gedrag vormen. Het verdient
de voorkeur de familiehond niet los het veldje van de nieuwe ezel in en uit te laten
lopen, direct na aankomst van de ezel, maar de eerste dagen aan een touw te begeleiden
totdat ze aan elkaar gewend zijn.
3.3b Sociaal gedrag
Sociaal gedrag bij ezels maakt maar een klein gedeelte uit van de dagelijkse bezigheden
maar het bepaalt voor een belangrijk deel de onderlinge structuren en relaties binnen
een groep. Vanwege de lange levensduur (in het wild 15 jaar, als huisdier tot wel 40 jaar)
is het belangrijk voor de ezel bepaalde onderlinge relaties te onderhouden en daar hun
voordeel mee te doen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten sociaal gedrag te weten
agonistisch, affiliatief en seksueel gedrag. Hieronder volgt een korte uitleg m.b.t. deze
3 soorten gedrag:
• Agonistisch gedrag
Onder agonistisch gedrag wordt gedrag verstaan dat de afstand tussen twee individuen
vergroot, oftewel het bijt-, en schopgedrag. Zoals alle equiden is de ezel in staat om
zowel met de voorzijde als met de achterzijde te dreigen. Bij een gevecht wordt er
daadwerkelijk gebeten vooral in het gebied van het hoofd en de nek van de ander. Dit
kan leiden tot serieuze wonden en littekens, bijvoorbeeld het missen van een stukje oor.
Volwassen merries gebruiken dreigingen met de voorzijde slechts tegenover hun veulens
ter opvoeding, of tegenover mannetjes in het kader van reproductiegedrag. Hoewel het
toedraaien van de achterhand voornamelijk bij volwassen mannetjes wordt gezien,
schoppen de volwassen vrouwtjes het meest. De ontvanger kan het veulen zijn maar in
meer dan 50% van de gevallen betreft de ontvanger een volwassen mannetje.
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• Affiliatief gedrag
Onder affiliatief gedrag wordt verstaan: gedrag dat de afstand tussen twee individuen
verkleint. Hieronder vallen bijvoorbeeld het groomen, begroetings- en spelgedrag.
Om elkaar te begroeten wordt vaak contact met de neus gemaakt.
Ezels spenderen regelmatig een klein gedeelte van de dag aan de verzorging van hun
vacht door middel van rollen, schudden en groomen. Hierdoor worden vuil en/of
eventuele ectoparasieten die zich op de huid of in de vacht bevinden verwijderd.
Rollen of het nemen van een ‘stofbad’ helpt om al het opgehoopte stof en zweet in de
vacht te verwijderen, maar kan ook een gemeenschappelijke activiteit zijn waarbij
meerdere ezels zich verzamelen rondom een zandplek om er vervolgens snel
achtereenvolgens in te gaan liggen rollen. Dit gezamenlijke nemen van een stofbad
versterkt het onderlinge groepsgevoel.
• Seksueel gedrag
Merries
Hoewel er individueel grote verschillen kunnen optreden, laten hengstige ezelmerries,
vergeleken met andere vrouwelijke equiden, veel meer seksueel gedrag en seksuele
veranderingen zien ongeacht of er een hengst in de buurt is. Een van de kenmerkendste
gedragingen van een merrie in de oestrus is het continu, of met tussenpozen, openen van
de mond met de oren platgelegd tegen de uitgestoken nek.
Hengsten
Over het algemeen is het werken met en hanteren van hengsten een vak apart omdat ze
andere prioriteiten in het leven lijken te stellen. Door hun hormonen zijn ze levendiger
en beweeglijker en ze reageren veelal onverwachter en sneller.
Gecastreerde hengsten, ook wel sukkels of oenen genoemd, zijn veel gelijkmatiger van
karakter, meer rustig en betrouwbaar.
3.3c Abnormaal gedrag
De leefomgeving van een ezel is een van de meest belangrijke factoren die van invloed is
op het ontstaan van (abnormaal) gedrag. Zonder ‘geestelijke stimulatie’ en uitdaging die
een leefomgeving biedt kan een ezel probleemgedrag gaan ontwikkelen met als
voornaamste doel de verveling tegen te gaan. Verrijking van de omgeving met
bijvoorbeeld speeltjes kan van grote betekenis zijn bij gedomesticeerde ezels.
De grootte van de omgeving is ook op een andere manier van belang. Onvoldoende ruimte
in de leefomgeving doet de onderlinge competitie voor eten en persoonlijke ruimte
tussen groepsgenoten toenemen. Dit kan leiden tot individuele stress; die stress kan van
invloed zijn op het temperament van de ezel en daarmee ook op het gedrag. Zo kunnen
ezels, die opgewonden of gestrest zijn, eerder de neiging hebben zich met slaan of
bijten te verdedigen.
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3.4 Karaktereigenschappen van de ezel
Vergeleken met paarden zijn ezels veel meer gewoontedieren; de allereerste signalen
van een eventueel probleem zijn veranderingen in hun gewoonten en typische
gedragingen. Het is daarom zeer van belang deze soms kleine gedragsveranderingen
direct te herkennen om tijdig maatregelen te kunnen nemen om het probleem te
verhelpen of verdere problemen te voorkomen. De oplettendheid van een
eigenaar/verzorger speelt hier een belangrijke rol in vroegtijdige onderkenning van
mogelijke problemen. Twee belangrijke verschillen in gedrag tussen een ezel en een
paard, die praktisch gezien uitermate van belang zijn, zijn het verschil in angstrespons
en het verschil in reactie op pijn of prikkels.
Angst
Zeer van belang is het verschil in angstrespons tussen paarden en ezels. Hoewel een ezel
van nature net als een paard een vluchtdier is, dat het liefst aan gevaar wil ontsnappen,
wordt hij niet helemaal gedreven door hetzelfde vluchtinstinct als een paard. Daar ezels
in het wild soms maar in kleine groepen samenleven hebben ze meer geleerd zichzelf te
verdedigen dan paarden die veelal in grotere groepen samenleven en waarmee vluchten
veel effectiever is om te overleven. Een ezel zal van nature meer geneigd zijn om te
stoppen om het eventuele gevaar in te schatten en zich voor te bereiden op een
eventuele verdediging. Als gevolg van het beter ontwikkelde verdedigingsmechanisme
van de ezel zal hij bijvoorbeeld ook minder snel in paniek raken in voor hem onbekende
situaties en zal hij veel sneller het feit “accepteren” dat hij het gevaar niet uit de weg
kan lopen.
Pijn
Een ander belangrijk verschil tussen een paard en een ezel is de reactie op pijn en de
prikkelgevoeligheid. De ezel heeft voor wat betreft een pijnrespons meer weg van het
rund: stoïcijns ondergaan en geen/enig ongemak en/of pijn laten zien. Dit wil echter niet
zeggen dat ze het niet merken of voelen; een ezel zal wel degelijk alles proberen te
doen wat in zijn vermogen ligt om pijn te verlichten. In de literatuur wordt herhaaldelijk
geschreven over het gebrek aan pijnuitingen door de ezel. Redenen voor dit stoïcijnse
gedrag kunnen een hogere tolerantiedrempel zijn of ons eigen onvermogen de uitingen
van pijn en of ongemak te herkennen. Kleine gedragsveranderingen kunnen al wijzen op
een serieus probleem.
Een uitzonderlijke groep vormen de ezelmerries in oestrus: zij kunnen zo van karakter
en gedrag veranderen dat ze allerlei verschijnselen vertonen die in alle andere gevallen
tot ongerustheid zouden moeten leiden. (DM – diergeneeskundig memorandum 2009-3).
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3.5 Verzorging van de ezel
3.5a Voeding
De dagelijkse hoeveelheid voedingsstoffen die individuele ezels nodig hebben zal sterk
afhangen van hun levensfase, fysieke activiteiten, gezondheid, milieuomstandigheden en
individuele verschillen. Omdat ezels van nature gewend zijn aan ruigere omgevingen zijn
ze beter in staat om van ruwvoer te leven dan paarden of pony’s. Hoewel gras veelal hun
voornaamste en smakelijkste voedselbron zal zijn, zoeken ezels ook variatie in hun dieet
door te knagen en te knabbelen op grove vegetatie als heggen, bramenstruiken en
bomen. Dit heeft als praktisch gevolg dat ezels eerder van giftige planten zullen eten
dan paarden. Maar ook dat relatief onschuldige planten, zoals zuring, bij ezels sneller
tot problemen kunnen leiden door de hoeveelheid die ze opeten. In geval van weelderig
voorjaarsgras kan het noodzakelijk zijn de graastijd of het oppervlak van het graasstuk
te beperken vanwege de verhoogde gehaltes aan proteïnen en koolhydraten die onder
meer het risico op hoefbevangenheid doen toenemen. Hoefbevangenheid is eenvoudig
gezegd een soort ontsteking in de hoef, wat evenwel levensbedreigend kan zijn.
(Diergeneeskundig Memorandum 2009 – 3)
Een ezel mag onbeperkt stro eten, de voedingswaarde van stro is gering en het is goed
voor zijn spijsvertering. (Wijnen, opleiding asinotherapie)
3.5b Huisvesting
“Ezels hebben een droge stal en een weide nodig. In de stal (minimaal 8 m2 per ezel)
moeten ze kunnen schuilen. De vacht van een ezel kan namelijk, in tegenstelling tot een
paardenvacht, niet tegen regen. Een ezelweide van duizend vierkante meter is voor twee
ezels voldoende. Ezels zijn ontsnappingskunstenaars. Een stevige, houten afrastering in
combinatie met stroomdraad houdt ze daar waar ze thuis horen. Een te natte
ondergrond met veel plassen water, is niet goed voor ezelhoeven. Door een deel van de
wei te bestraten, heeft de ezel ook bij hevige regenval een droge plek. Als de
ondergrond hoofdzakelijk uit droog zand bestaat, dan is een kleine poel aan te bevelen,
zodat de ezel zelf zijn hoeven kan vochtig maken.” (“Huisdierenbijsluiter van de ezel”
van het LICG Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren)
3.5c Verzorgen
“ ‘s Winters kunnen ezels buiten blijven. Ze moeten wel zelf de stal kunnen opzoeken als
ze daar zin in hebben. Een ezel vindt het fijn om in een lekkere laag stro te kunnen
liggen. Uitwerpselen moeten regelmatig verwijderd worden uit de ezelwei. Ezelhoeven
moeten minstens vier keer per jaar worden bekapt, bij voorkeur door een speciale
ezelhoefsmid. Ondervinden de hoeven weinig natuurlijke slijtage, dan is vaker bekappen
noodzakelijk. Ongeveer twee tot drie keer per week moeten de hoeven worden
uitgekrabd. Het is belangrijk om ezels minimaal één keer per jaar te ontwormen, ook is
het goed om de ezel jaarlijks in te enten tegen tetanus en influenza. Bij het wisselen van
de winter- naar de zomervacht vindt de ezel het heerlijk om extra borstelbeurten te
krijgen.” (“Huisdierenbijsluiter van de ezel” van het LICG Landelijk Informatiecentrum
Gezelschapsdieren)
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3.6 De zintuigen van de ezel
De zintuigen zijn belangrijke onderdelen van en voor de ezel, maar ook belangrijk om
voor de therapeut of de coach. De gewone tekst geeft een algemene beschrijving van
het zintuig, in de lichtgele balkjes lees je waarom dat zintuig van belang is tijdens een
sessie coaching of therapie.
Oren
De oren van een ezel zijn enorm belangrijk om snel en vroeg gevaar te kunnen
registreren. Een ezel kan zijn oren 180 graden draaien, van helemaal voorwaarts tot
helemaal achterwaarts, beide oren zelfs onafhankelijk van elkaar. Zo heeft hij de hele
omgeving onder controle. Een ezel reageert eerst op gehoor en dan pas op zicht. Zo kan
een ezel over meerdere kilometers communiceren met andere ezels.
Als je met ezels en mensen werkt zijn de oren belangrijke indicatoren van rust en
onrust. Een ezel moet zich rustig en ontspannen voelen tijdens zijn werk en de oren
ontspannen laten hangen.
Reuk
Reuk is een zeer goed ontwikkeld zintuig bij de ezel. Ezels herkennen elkaar vooral door
de geur. Maar ook mensen herkennen ze met hun neus. De herinnering gekoppeld aan
geur is erg sterk ontwikkeld bij ezels. Daarom worden nieuwkomers (mens of andere
ezel) in de wei begroet door hen uitvoerig te besnuffelen. Als een ezel een zeer
bijzondere geur tegenkomt, ademt hij diep in, strekt hals en hoofd en trekt zijn
bovenlip omhoog. Dit kennen we als flemen.
Een ezel zal cliënten herkennen aan hun geur en nieuwkomers beoordelen.
Geef de ezel de tijd om de geur van een nieuwe cliënt op te vangen en op te slaan.
Ogen
De ogen van de ezel bevinden zich aan de zijkant van het hoofd net als bij andere
prooidieren. Omdat de ogen zich aan de zijkant bevinden kan de ezel geen
driedimensionale beelden maken, maar heeft hij een groot totaaloverzicht om zich heen.
Alleen dicht voor zijn hoofd, waar de ogen elkaars blik overlappen, heeft hij een
duidelijk beeld. Alle beelden die hij met één oog ziet zijn onscherp. In zijn overzicht
heeft hij enkele dode hoeken, waar hij helemaal niets ziet. Dat is direct onder hem,
achter hem en boven hem. Als je een ezel benadert moet je hier heel goed rekening mee
houden. Daarom draait een ezel vaak zijn hoofd weg als je uit een dode hoek op hem
afkomt, of als je de ezel wil aaien. Hij wil dan eerst zien wat er op hem afkomt en draait
zijn hoofd voor beter zicht.
Informeer je cliënten dus dat ze niet achter de ezel moeten gaan staan of onder de
ezel moeten gaan zitten. Een ezel kan zijn reflex om te slaan niet onderdrukken als hij
gevaar achter zich vermoedt. Zorg dat je cliënten altijd zichtbaar zijn voor de ezel.
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Voelen
De tastzin is sterk ontwikkeld bij ezels. Zo gebruiken ze hun lippen om iets te bevoelen.
Mensen denken vaak dat de ezel probeert te bijten, maar dat is meestal niet waar. Hij
voelt met zijn lippen aan handen, kleding, schoenen, haren en zet meteen zijn reukzin in.
Soms zie je ezels hun lippen langs de straat wrijven. Rondom de mond zitten
tasthaartjes die ze gebruiken om het materiaal te bevoelen.
Ook de huid is een goed tastorgaan. Elke fijnste aanraking wordt ermee geregistreerd,
bijv. een vlieg. Een snel trillen van de huid (de schudreflex) jaagt de vlieg weg.
Aai je een ezel heel voorzichtig, dan zie je de schudreflex vaak optreden, aai je de
ezel steviger, dan gebeurt dit niet. Een ezel vindt het aangenamer gekrabd te
worden dan geaaid, dit doen ze immers ook bij elkaar.

Proeven
Een ezel kan bitter en zoet proeven. Hij is gek op tabak en kan hier genoegzaam en
tevreden op kauwen.
Laat cliënten nooit snoepjes of beloningen geven, dit kan de ezel opdringerig maken.
Samenvatting en visie
In dit hoofdstuk vertelde ik het één en ander over de ezel en zijn gedrag. Deze
informatie is zeker niet volledig. Als een therapeut overweegt ezels aan te schaffen om
in te gaan zetten in de begeleiding van kinderen en jongeren, zal deze therapeut zich
nog veel meer moeten inlezen en mijns inziens ook opleiding volgen. Je moet als
therapeut de veiligheid van de cliënt, maar ook van het dier in het oog houden. Daarbij
kun je pas observeren als je weet wat normaal gedrag is voor een ezel en wat afwijkend
is, doordat de ezel aan het werk is met een cliënt.
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4. Meerwaarde van de inzet van de ezel in de therapie
Op een boerderij bestaat de mogelijkheid veel in de frisse lucht en in een natuurlijke
omgeving te werken. Bovendien is er op een boerderij veel ruimte. Dit is met name een
voordeel voor cliënten die het af en toe nodig hebben om stoom af te blazen, uit te
razen of letterlijk ruimte te ervaren.
In de interviews kwam naar voren dat de aanwezigheid van landbouwhuisdieren een
cliënt de kans geeft een verbinding aan te gaan met een levend wezen. Je met iets
verbinden betekent dat je in contact treedt, je aangesproken of gezien voelt. De
verbinding van de cliënt met het dier wordt gezien als de basis van het ‘werkzame
effect’ van het dier. Dieren zijn bij uitstek geschikt om een verbinding mee aan te gaan
omdat het dier verwant is aan de mens. Dieren hebben vergelijkbare lust- en
onlustgevoelens, driften, instincten en hartstochten; kortom ze hebben menselijke
trekken. Uit de interviews komt naar voren dat een cliënt vaak iets van zichzelf in het
dier herkent en dat er zo een band ontstaat. (Hassink, Jan. De betekenis van
landbouwhuisdieren in de hulpverlening maart 2002)
Omdat de ezel in tegenstelling tot het paard slechts een beperkte vluchtreflex heeft,
reageert hij veel kalmer en bedachtzamer op situaties die hij niet direct vertrouwt. Hij
heeft minder temperament, is kleiner en compacter van stuk dan het paard en wekt bij
velen sympathie. Deze eigenschappen motiveert kinderen en jongeren om een
behandelingsplan in te zetten, maken moeizame en emotionele processen luchtiger en
leiden tot grotere therapietrouw. (Wijnen, Brigitte)
Al deze eigenschappen hebben een positieve werking op kinderen en jongeren. Zo werkt
de ezel kalmerend bij opwinding (denk aan ADHD), bij apathie juist weer motiverend. Bij
verdriet kan de ezel opmonteren, bij manie dwingt hij je met beide benen op de grond.
Een ezel is nou eenmaal op zoek naar comfort, zekerheid en een beetje humor. Een ezel
kent geen leugens en bedrog, geen onrechtvaardigheid, straf, schuldgevoel, schaamte of
belediging. Ze lachen niet uit, maar zijn eerlijk. Oneerlijkheid en list zullen ze niet
begrijpen en op afstand blijven. Dat behoort immers tot hun overlevingsstrategie!
(Bron: Esel und Mensch, Anahid Klotz)
Zoals al beschreven in het vorige hoofdstuk zoekt bijna elke ezel binnen de kudde een
vaste partner, die niet op basis van geslacht of familie gekozen wordt maar op basis van
kenmerken die bij hem passen. De vriendschapsband naar elkaar toe laten ezels ook naar
de mens zien.
Deze natuurlijke eigenschappen worden veel gebruikt in de Donkey Assisted Activities,
waar kinderen en jongeren die het moeilijk vinden contact te leggen en geaccepteerd
sociaal gedrag te vertonen spelenderwijs geleerd wordt om contact te leggen met een
ezel.

27

Ook kinderen met autisme reageren bijzonder goed op ezels. Voor hen is een
prikkelarme setting erg belangrijk. Ezels zijn gedienstig, kalm en traag, dus zeer
prikkelarm. Bovendien reageren ze niet of nauwelijks op gekke gebaren, vreemde
geluiden, vreemde mimiek en een ruwe benadering. Waar andere dieren kunnen
schrikken als ze wat ruw behandeld worden of hard tegen ze geschreeuwd wordt,
reageert de ezel stoïcijns.
Kinderen met autisme voelen zich gewaardeerd bij een ezel om te mogen zijn zoals ze
zijn. Ze ervaren het kameraadschappelijke karakter van de ezel als een stimulans om
nieuwe dingen te leren. Anahid Klotz (2008) werkt al jaren met ezels en kinderen met
autisme. Zij ervaart de volgende verbeteringen bij de kinderen:
• Gemakkelijker toegang tot het kind
•

Verbeteren van de non-verbale communicatie

•

Herkennen en beter omgaan met gevoelens

•

Sneller en beter gevoelens en emoties kunnen aangeven

•

Verbetering van oogcontact met andere mensen

•

Herontdekken van levensvreugde

•

Motiveren tot geestelijke en fysieke inspanning

•

Verbeteren van de omgang met eigen emoties en die van anderen

•

Verbeteren van mentale balans

•

Verbeteren van eigenwaarde en zelfvertrouwen

•

Kalmeren van hyperactieve kinderen en activeren van teruggetrokken
kinderen

(Wijnen, Brigitte. Artikel over asinotherapie, feb. 2013)

Eén van mijn cliënten, een jongen van 12 jaar met een diagnose Asperger, omschreef
het als volgt:
Ezels zijn knuffeliger en rustiger, daarbij voel ik me meer op mijn gemak.
Bij paarden vraag ik me meer af: Wat gaan ze doen?
Bij ezels voel ik me meer op mijn gemak, ik word er rustig van.
En ezels zijn meer eigenzinnig, maar dat vind ik juist leuk.

Maar ook voor kinderen en jongeren zonder ASS kan een ezel meerwaarde hebben. Ik
werk veel met kinderen ‘zonder diagnose’, ook zij hebben baat bij de inzichten die de
ezels aan hen meegeven.
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4.1 Voordelen van het werken met dieren binnen coaching of therapie
Een aantal voordelen op een rij (overgenomen uit: Linden van der, 2008. Animal Assisted
Therapy in de jeugd ggz):
Fun factor
Onderzoek heeft uitgewezen dat er meer interactie is tussen cliënt en therapeut
wanneer er dieren aanwezig zijn. Tevens wordt er meer gelachen.
Voorbeeldfunctie
De ezel kan tijdens de therapie als rolmodel worden ingezet. De interactie tussen de
therapeut en het dier geven een voorbeeld aan de cliënt.
Affectie
Ezels kunnen troost, warmte, genegenheid en veiligheid bieden. Ze spreken het gevoel
aan, ze zijn herkenbaar en lijken op mensen. Het uiten van emoties kan makkelijker
worden voor de cliënt omdat het dier een maatje wordt van de cliënt. Dieren oordelen
ook niet. Dit maakt het voor de cliënt makkelijker om te uiten.
Verantwoordelijkheidsgevoel
Omdat dieren afhankelijk zijn van mensen doen ze een beroep op het
verantwoordelijkheidsgevoel. Doordat de cliënt zich nuttig voelt als verzorger of leider
van het dier brengt dit een gevoel van eigenwaarde en morele verplichting met zich mee.
Ook kan het verzorgen van een ezel er voor zorgen dat de cliënt even afgeleid wordt van
zijn of haar eigen problemen
Zelfvertrouwen
Om een ezel te kunnen sturen heeft een mens bepaalde vaardigheden nodig. Door
simpele oefeningen heeft een cliënt al snel een succeservaring met het dier en daardoor
krijgt de cliënt meer gevoel van eigenwaarde en wordt weerbaarder.
Activiteit
Cliënten worden geprikkeld door de ezel om in beweging te komen. Dieren nodigen uit om
iets te gaan doen.
Non- verbale communicatie
Cliënten worden geprikkeld om andere zintuigen te gebruiken. Iets waarin hij of zij
misschien wel veel beter in is, of juist helemaal niet bewust van is. Dieren doen een
beroep op andere communicatie middelen dan taal. Een cliënt wordt in het contact met
dieren gedwongen om een duidelijke lichaamstaal te laten zien. Alleen op die manier kan
een cliënt de leiding houden.
(Linden van der, 2008. Animal Assisted Therapy in de jeugd ggz)
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4.2 Waarom een ezel?
Een vraag waar ik persoonlijk van alles bij voel, maar wat voor mij moeilijk is om in
woorden te beschrijven. Gelukkig ben ik niet de enige die de vraag kan beantwoorden, ik
heb de vraag aan een heel aantal collega’s voorgelegd.
Er kwamen meerdere antwoorden voorbij:
- Een ezel heeft een andere energie bij zich
- Een paard is volgzamer, voor een ezel heb je meer overtuigingskracht nodig
- De ezel is kleiner, subtiel
- De ezel is de kat onder de honden
- Een ezel is meer aaibaar
- Niet te omschrijven……
- Een ezel is nog 10 miljoen jaar ouder, zo enorm geaard!
- Een ezel komt op een andere manier je lijf binnen.
- Een ezel is heel massief
- Een paard laat het nadrukkelijker zien dan een ezel. De ezel wil het laten zien,
maar als je het niet wilt zien, vindt de ezel dat ook goed.
- Een ezel is liever, meer ongedwongen
- Een ezel staat op ‘gelijke hoogte’, een paard kijkt op je neer
- Hogere aaibaarheid, veel en lang haar geeft een koddig uiterlijk.
- Een ezel is toch dom, daar verwacht je niets van
- Eigenlijk heeft een ezel zelf autistische trekjes, die kijkt eerst. Een paard
reageert eerst.
Ik herken heel sterk dat het paard volgzamer is, in onze kudde van 2 pony’s en 2 ezels
klopt dat. Ik herken ook heel sterk de eigenzinnigheid, de vergelijking met de kat onder
de honden. Maar ik herken ook de aaibaarheid, het koddige, de liefde die ze willen
geven.
Eén collega vertelde dat zij deze vraag ook kreeg van een verslaggever. Ze wist niet
goed hoe ze het moest omschrijven, daarom liet ze hem de wei ingaan met de opdracht
om het zelf te gaan ervaren. Hij kwam terug en had inderdaad kunnen ervaren wat ze
bedoelde. Hij kon het onder woorden brengen, hij vertelde dat hij de ezels heel
toegankelijk vond, ze waren helemaal niet bedreigend. Hij voelde zich erg welkom bij
hen.
Samenvatting en visie
Voor veel kinderen is het een verrijking om te kunnen werken met de ezels. Natuurlijk
zijn er ook kinderen die helemaal niets hebben met dieren of met ezels. Hoewel het
interessant is om het daar eens over te hebben met zo’n cliënt, is het een feit dat de
inzet van dieren geen ‘must’ is. Voor de meeste kinderen is het juist fijn om met de
ezels te werken. Ik heb al zo vaak ervaren dat ouders vertellen dat hun kind gesloten is.
Totdat er een paard of een ezel tussen jou en de cliënt instaat, dan komen er ‘ineens’
complete verhalen tevoorschijn.
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5. Interventies m.b.v. de ezel:
Vanuit de boeken en de opleiding asinotherapie.
5.1 Observatie
Er zijn diverse mogelijkheden voor observatie, bijv.
o Observeren van de kudde, welke positie heeft elk dier binnen de kudde?
o Observeren van het gedrag van elk dier en dat spiegelen aan het gedrag van
mensen
o Observeren van de communicatie tussen de dieren en dit in verband brengen met
de communicatie tussen mensen.
o Observeren van relaties en dit spiegelen aan de relaties bij mensen.
Vervolgens kan de therapeut de waarnemingen in verband brengen met de cliënt, al dan
niet in de vorm van metaforen. (2013, Jacob en Reynaert, oefenboek hippotherapie)
Mogelijke resultaten:
- Bewust worden en eventueel ook versterken van de non-verbale communicatie
(lichaamstaal)
- Prikkelen van het inlevingsvermogen
- Leren verwoorden van gevoelens
- Leren van het gedrag van de dieren om toe te passen binnen het menselijk
gedrag
- Bewust worden en versterken van zelfbeeld (goede eigenschappen van het dier
benoemen in combinatie met de goede eigenschappen van de cliënt)

5.2 Pansage
Pansage valt uit te leggen als een vriendschappelijke vachtverzorging die gebaseerd is
op de wijze waarop ezels dat bij elkaar doen. Het doel is de ezel te kalmeren en te
ontspannen op een vriendelijke manier, waardoor de cliënt een band op kan bouwen met
de ezel.
Ezels kunnen best “ruw” omgaan met elkaar als ze elkaars vacht verzorgen. Met hun
snijtanden knabbelen ze aan elkaars vacht. Vooral in de zomer is dit een aangenaam
tijdverdrijf omdat de wintervacht dan langzaam maar zeker gaat loslaten en de
loslatende haren jeuk veroorzaken. Het ‘knabbelen’ is het ultieme gebaar van sympathie
tussen ezels onderling en het heeft een ontspannende werking. Vaak doen 2 ezels het
gelijktijdig bij elkaar met de halzen om elkaar heen gevouwen. Daarbij heeft grooming
vlak voor de schoft een duidelijk kalmerend effect, de
hartslag daalt en de hoeveelheid stresshormoon neemt
af. (Van Dierendonck & Laarakker, 2011)
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Als een cliënt dit nabootst bij een ezel is het voor de ezel fijn dat er een ruwe borstel
wordt gebruikt of dat de cliënt stevig krabt. Aaien vindt een ezel vaak een beetje
‘flauw’, dat voelt hij nauwelijks. Door de ezel uitvoerig te borstelen en te krabben
ontstaat er een band tussen cliënt en ezel, in het Engels wordt dit ‘bonding’ genoemd.
Zoals eerder al omschreven treedt bonding ook op tussen de ezels onderling. Deze
mooie vorm van kameraadschap kunnen ze ook overbrengen op de mens. Een andere
manier om de ezel te laten relaxen in om hem in zijn oorschelp te kriebelen. De ezel kan
dan volledig in trance raken en soms zelfs ook in slaap vallen.
(Wijnen, Brigitte, Cursusboek Asinotherapie)
Mogelijke resultaten:
- Leren contact maken
- Zintuigen gebruiken: ogen, oren, neus, maar zeker ook de huid door het
aanraken van de ezel
- Non-verbale ‘taal’ leren herkennen, wellicht ook onder woorden proberen te
brengen
- Ontdekken wat fijn is voor een ander
- Ontspannen, rustiger worden
- Geaccepteerd voelen
- Toename van zelfvertrouwen
- Een gesprek hebben met de cliënt waarin de ezel als metafoor gebruikt wordt
- Vergroten van concentratie
- Leren grenzen aangeven
- Leren omgaan met angsten

5.3 Portage
De portage is een intensieve manier van fysiek contact tussen mens en ezel. De cliënt
wordt in diverse houdingen op de ezel gelegd, om zo tot volledige ontspanning te komen.
Dit werkt alleen met een eveneens ontspannen ezel, daarom gaat een pansage
(ontspanning van de ezel door vachtverzorging) vaak vooraf aan een portage.
De portage is ook geschikt voor kinderen met een fysieke beperking. Het geschommel op
de ezelrug ontspant de gespannen spieren en traint de zwakkere spieren. Door het
gewieg komt het kind tot rust en valt soms zelfs in slaap. De portage is zeker ook
geschikt voor kinderen en jongeren zonder fysieke beperking. Liggend op de rug van
paard of ezel kom je in een staat van totale
ontspanning. De warmte van het dier en het meegaan
in zijn ademhaling, brengt je tot rust en dicht tot
jezelf. De volledige overgave en totale ontspanning
kan sterke emotionele reacties tot gevolg hebben.
Daarom is de portage voor cliënten met een psychisch
vraagstuk of probleem alleen aan te raden als er een
therapeut bij aanwezig is. (Wijnen, Brigitte,
Cursusboek Asinotherapie en www.hartpad.nl)
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Mogelijke resultaten:
- Totale ontspanning
- Emoties “komen los”
- Leren omgaan met emoties
- Vertrouwen vergroten ( je moet je durven overgeven)
- Lichaamsbewustzijn, “uit je hoofd en meer in je lichaam”
- Vergroten van concentratie
5.4 Spiegelen
Ezels en paarden leven van nature in kuddes. In die kuddes gebruiken de dieren
spiegelneuronen om samen te werken, voornamelijk op het gebied van overleven. Ezels en
paarden zijn prooidieren en daardoor erg kwetsbaar. Wanneer een paard of ezel niet
snel genoeg reageert op de angst van een kuddegenoot en dus niet snel genoeg vlucht
met de kudde, is hij ten dode opgeschreven. Wanneer paarden en ezels met mensen
samenwerken, zien zij die mensen als een onderdeel van hun kudde. Zij zullen die mensen
dus ook spiegelen. Dit doen ze zeer nauwkeurig, ook hierbij hebben ze het gevoel dat
hun leven ervan afhangt. Ze hebben geleerd dat het goed is om te vertrouwen op je
instinct en de kudde te spiegelen.
De betekenis van spiegelen is: de ezel houdt letterlijk een spiegel voor en de cliënt
bepaalt zelf zijn oordeel hierover. Het is niet goed of fout. De cliënt kan zelf bepalen
of dit is hoe hij over wil komen of dat hij het wil veranderen. Het geeft ook de
mogelijkheid om gedrag, gevoel of gedachte te veranderen en te ontdekken hoe de ezel
daarop reageert. Dit spiegelen gebeurt respectvol, het kan confronterend zijn wat het
dier laat zien, maar de cliënt geeft er zelf betekenis aan, het dier heeft er geen
oordeel over. (2011, Spiegelen, Den Tonkelaar)
De wetenschap achter het spiegelen/reflectieve feedback
De afgelopen 15 jaar zijn diverse wetenschappelijke biologische ontdekkingen gedaan
die een verklaring kunnen vormen. Het gaat om de ontdekking van gespecialiseerde
cellen in de hersenen of in het lichaam van zoogdieren. Het betreft spiegelneuronen (die
ervoor zorgen dat wij ons kunnen inleven in gedrag of emoties van anderen) , spindel
neuronen (zenuwcellen die onze reactiesnelheid doen toenemen), oscillator cellen (die
bewegingen regelen waarbij je “een” wordt met andere mensen in bijv. orkesten of met
je paard) en de neurale cellen (hersencellen) in je hart en ingewanden. Al deze cellen
reageren op gedrag, emoties, en gedachten van andere levende wezens.
Hoogstwaarschijnlijk bezit ieder levend wezen deze biologische “hardware” om bewuste
en onbewuste gedachten, emoties/gevoelens en gedrag van een ander wezen te kunnen
“aanvoelen” en zien en erop te reageren. Omgang met een paard is vooral non-verbaal,
dus communicatie loopt o.a. via je lichaamshouding: paarden zien de geringste
spierspanning in je lichaam omdat dit de taal is waarin zij zich miljoenen jaren hebben
bekwaamd. Jouw emoties en ook jouw gedachten zorgen voor fysiologische reacties in je
lichaam.
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Paarden kunnen feromonen/hormonen in je zweet ruiken, waarschijnlijk de
elektromagnetische straling van je hart en je hersenen oppikken en door dit alles wordt
hun biologische hardware gestimuleerd die weer zorgt voor een (gedrags)reactie op
jouw gemoedstoestand.
Divers onderzoek in de praktijk laat zien dat mensen en paarden ook echt op
lichaamstaal, onbewuste gedachten en emoties reageren: wanneer iemand zijn emoties
onderdrukt dan stijgt zijn bloeddruk, maar ook de bloeddruk van de mensen in zijn
omgeving, paarden reageren op een hartslagverhoging van mensen met een verhoging van
hun eigen hartslag en bij een verbale boodschap die non-verbaal tegengesteld is pikken
mensen de non-verbale boodschap op. Een bedrijf dat onderzoek doet naar hartritme
variatie (een maat voor stress) noemt het beïnvloeden van een ander door een rustige
stemming “entrainment”. Met meetapparatuur is deze biologische lichaamstoestand
tussen twee mensen en tussen een mens en een paard aan te tonen. Ervaren
paardenmensen leren (vaak onbewust) entrainment in te zetten als hun paard ergens
gespannen van raakt, ze ontspannen, ademen diep, gaan wat dieper in het zadel zitten en
focussen op het leiden van hun paard. Waardoor het paard ontspant. Ook lachen helpt,
omdat deze emotie ontspanning geeft. In de coachwereld heet een goede aansluiting bij
je cliënt “rapport” maken en in de psychologie bestaan de termen projectie, overdracht
en tegenoverdracht die tussen cliënt en behandelaar kunnen ontstaan. Mogelijk zijn dit
ook biologisch aantoonbare fenomenen. (Rutgers, Carla, 2012 Artikel “hoe paarden
spiegelen)

Mogelijke resultaten:
- Lichamelijk contact met de ezel toelaten
- Inzicht krijgen in lichaamshouding en stemgebruik
- Lichaamshouding en stemgebruik leren veranderen
- Bewust worden en versterken van het zelfbeeld
- Duidelijke signalen en boodschappen geven
- Bewust worden van gevoelens en deze verwoorden
- Bewust worden van gedachten en deze verwoorden
- Bewust worden ‘wat wil ik’ en dat leren overdragen
- Leren grenzen aangeven
- Verhogen van weerbaarheid
- Reguleren van stress en spanning
- Leren omgaan met frustratie en stimuleren doorzettingsvermogen
- (Eigen) oplossingen uitproberen
- Leren omgaan met angsten
- Leren omgaan met boosheid

34

Een voorbeeld bij de uitleg over spiegelen, een ervaring van Pat Vanderscheuren met
een jonge vrouw als coachee.
De hele kudde ezels (7) stonden ? in de werkweide, de gecoachte moest eerst een plaats
innemen tussen de ezels met in het achterhoofd een opsomming geven van “wat zij vindt
dat haar kwaliteiten” zijn, met andere woorden: waar sta ik nu?
Ze kwam tot een mooie opsomming waar ze zelf nogal van opkeek, de ezels blijven
rond haar gewoon knabbelen aan grassprietjes....toen vroeg ik haar om een positie in
te nemen: “waar wil ik staan? Wat is voor jou belangrijk?”. Ze liep rustig naar het
midden van de werkweide en opeens, op hetzelfde moment stopten zowel Vital als
Addo (2 poitou’s) met grazen en kwamen lijnrecht op haar af! Enkele momenten later
kwam ook Occitane naar haar toe gestapt...ze bleven samen knuffelen, Occitane en
Vital gingen na enkele minuten weg maar Addo onze Zen-ezel bleef lange tijd staan
knuffelen....Dit was een speciaal moment, maar het werd nog specialer! Ik vroeg haar
of ze me wou meedelen wat ze het moment dat ze naar het midden ging aan het denken
was, ze zei dat haar enige gedachte was “ik wil vooral graag gezien worden”
5.5 Systemisch
Ons leven kent van jongs af aan vele systemen. Wij mensen komen voort uit onze huizen
van herkomst: de familiesystemen van onze vader en moeder en de verbinding tussen die
systemen. Wij groeien op en ontwikkelen ons in systemen met onze opvoeders, onze
schoolklas, een team, een vereniging en weer later werken wij in systemen, zoals in
organisaties. Wij leren en ontwikkelen ons binnen die systemische context. Ieder van
deze levenssystemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld, een zielsstroom die ons
op een diep en vaak onbewust niveau beweegt.
De oorsprong van Systemisch Werken ligt bij de systemische familietherapie van Bert
Hellinger. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun
wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem. Familieopstellingen is een
methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of
onze familie van herkomst innemen. Systemisch werken heeft tot doel de verborgen
belemmeringen zichtbaar te maken. Iedereen heeft een plek in het systeem, er is
sprake van een ordening. Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie
die anderen daarin innemen, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving. De cirkel is rond,
de verbinding tot stand gebracht. Systemisch werken is geen vervanging voor andere
werkwijzen, maar heeft een integrerende werking. Opstellingen zijn ook een manier van
naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het
ander. Met name dit aspect wordt door veel deelnemers als prettig en bevrijdend
ervaren. (Bert Hellinger instituut, www.phoenixopleidingen.nl)
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5.5a Systemisch werken met paarden en ezels
Er is een onderscheid tussen de opstellingenmethode en het systemisch gedachtegoed
dat Bert Hellinger heeft beschreven. Opstellingen vormen een manier om de vaak
onbewuste krachten zichtbaar te maken die in systemen werkzaam zijn.
Met een systemische blik beschouw je een familie (of organisatie) als een levend
systeem dat bestaat uit een samenhangend geheel van verschillende onderdelen. In dit
perspectief staat alles in het systeem met elkaar in verband. Elke actie van één van de
elementen heeft dus invloed op een ander deel van het systeem. Een levend systeem laat
zich vergelijken met een mobile waarin alle onderdelen direct of indirect met elkaar
verbonden zijn. In een dergelijk systeem bestaat een voortdurende tendens naar
evenwicht. Deze tendens wordt het sterkst voelbaar wanneer om wat voor reden dan
ook het evenwicht verstoord is. Het hele systeem komt dan als het ware in beweging om
het evenwicht te herstellen.
Systemen willen net als kuddes compleet zijn, dat is een gegeven. Net als in een kudde
dient (rang)orde de veiligheid van de kudde. Ordening in een systeem of kudde is ook
een gegeven; onduidelijkheid hierover geeft stress. Wanneer de ordening in het
systeem van de cliënt verstoord is, geeft dat bij coaching met paarden of ezels ook
onmiddellijk stress en onrust in de interactie met het paard. Bij systemische coaching
gaan we ervan uit dat een cliënt niet als geïsoleerd persoon de bak in stapt, maar als
onderdeel van een groter geheel.
Wanneer in het systeem van een cliënt bijvoorbeeld iets ontbreekt of is buitengesloten,
dan heeft dat effect op het paard. Het dier kan zich alleen verhouden tot een
‘compleet’ iemand in de ‘minikudde’. Het paard reageert onmiddellijk op incompleet zijn
omdat de beweging die het systeem wil maken, door de cliënt heen waarneembaar is. De
cliënt heeft immers als onderdeel van het systeem ook alle expliciete en impliciete
informatie over het geheel in zich besloten. Bewust of onbewust. In de verbinding met
de cliënt en zijn systeem fungeert het paard als een doorlaatbaar membraam voor
systeemenergie en vooral verandering daarvan. Dat betekent ook dat via het paard
en/of de deelnemer waargenomen kan worden als het systeem zich door de cliënt heen
‘ontspant’.
Het paard reageert op systeemdruk en vooral op verandering daarvan. Systeemdruk is
de impuls of de neiging die ontstaat wanneer een systeem uit balans is en opnieuw in
balans wil komen. Systeemdynamieken zijn pogingen van het systeem om het evenwicht
te herstellen. De klachten waar de cliënt mee komt, zijn vaak symptomen. Het paard
heeft echter geen beeld van de symptomen of van de manier waarop een systeem
probeert te herstellen. Het paard voelt wel onmiddellijk wanneer er een verandering
optreedt in de systeemdruk. (Knaapen, Ruud. Coachen met paarden, 2013)
Intussen heeft Maatje Bon haar ezels ingezet bij het systemisch coachen. Er liggen
nuanceverschillen, toch blijkt de ezel ook goed inzetbaar te zijn voor het systemisch
werk. Een verschil lijkt te zijn dat een paard langer de tijd neemt om te laten zien wat
het bedoelt. Een ezel lijkt subtieler in zijn gedrag, hij laat iets zien en dan is het ‘klaar’.
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Mogelijke resultaten:
- Nieuwe inzichten over de plek van de cliënt in zijn systeem
- Verborgen belemmeringen in het systeem worden duidelijk
- Bewustwording
- Eventuele knelpunten worden erkend en weggenomen
- Rust m.b.t. de personen binnen het systeem van de cliënt

De ezel kan ook ingezet worden voor bevordering van motoriek en evenwicht, aangezien
dit niet binnen het taakgebied van de kinder- en jeugdtherapeut valt, zal ik daar in deze
scriptie niet verder op ingaan.
Samenvatting en visie
Een aantal interventies zijn beschreven en terug te vinden in opleidingsboeken. Feit
blijft dat er in de coaching met paarden vooralsnog meer terug te vinden is dan in
coaching met ezels. Het is nog pionieren. Er wordt al wel het één en ander ontdekt en
ervaren. Ik ervaar één gemeenschappelijke factor tussen alle mensen die met ezels
werken, ze hebben passie voor de ezel en zijn telkens weer verwonderd over wat er
ontstaat. Ik heb ook gemerkt dat veel collega’s uitkijken naar deze scriptie, zodat we
nog veel meer kunnen leren van elkaar. Mooi om te merken.
Ezels zijn lieve dieren, behalve als ze wild zijn (als ze in
het wild leven) en als je een beweging maakt, waarvan ze
schrikken, daar gaan ze van trappen.
Ik ging rondjes lopen met de ezels, mijn eigen weg. Dat
was okay, ze luisterden meteen. Als je aardig denkt, dan
voelen ze zich veilig en dan gaan ze mee. Als je slecht
denkt, dan voelen ze zich niet zo veilig. Ik werd blij van de
ezels. Ik wil nog wel eens met de ezels.
W, jongen van 10 jaar
noud is een heel lief en aardig ezeltje hij geeft mij ook vertruowen
van hem mee.
floor is een leuk en lieve ezel ze heeft heel veel vertrouwen in mij en
ik ook in haar.
en harlekijn geeft me kracht door haar durf ik in mijn eigen bed te
slapen en ze is lief en zacht en aardig.
S, meisje van 9 jaar
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6. Interventies die ingezet worden door collega-‘ezeltherapeuten’
In de afgelopen periode heb ik bij diverse collega’s mogen meekijken bij hun manier van
werken met ezels. Ook heb ik een aantal collega’s mogen interviewen. In dit hoofdstuk
wil ik vertellen over mijn eigen ervaringen en over de ervaringen met of van collega’s.
6.1 Mijn eigen ervaringen
Mijn manier van werken is een combinatie van pansage, portage
en spiegelen. Pansage is fijn om contact te maken, tussen cliënt
en ezel, maar ook tussen cliënt en therapeut. Portage is fijn
om in te zetten als kinderen veel onrust kennen. Vanuit
veiligheidsoogpunt is het goed om dan eerst pansage te doen,
zodat iedereen al zoveel mogelijk tot rust komt. Vervolgens
kan de cliënt op meerdere manieren op de ezel liggen, dat
levert tot nu toe altijd rust op.
Ik vraag de kinderen ook vaak een wandelingetje te maken met
de ezel, eigenlijk met zo min mogelijk instructie, om te merken
hoe dat gaat. Durven kinderen zomaar te gaan lopen of willen
ze bijv. eerst weten wat mag? Of wat de bedoeling is? En lukt het dan om de ezel in
gang te zetten? Of lukt het om de leiding te nemen, wie loopt voorop, het kind of de
ezel? En lukt het daarna dan ook weer om de ezel te laten stilstaan? Enz. enz.
Vervolgens maak ik gebruik van lichaamswerk, hoe voelt het lichaam? Kun je goed
centreren, goed gronden? En maakt dat verschil in het wandelen met de ezel? Maar ook
emoties, welke zijn er? En gedachten, welke zijn dat? Welke invloed hebben ze? Vorige
week was er een meisje, zeer intelligent, met enorm frustratiegevoel over een ander
meisje wat haar telkens na-aapt. Het meisje was op haar gemakje aan het wandelen met
ezel Floor, het zag er heel ontspannen uit, ezel dicht bij het meisje. Toen vroeg ik haar
om te denken aan het meisje wat haar na-aapt. De ezel ging direct een heel eind van
haar vandaan lopen. Door gronden en centreren en ook de boomoefening, leerde ze veel
negatieve energie afvoeren. En dat had direct invloed op ezel Floor, die bleef daarna wel
dichtbij het meisje lopen, ook al noemde ik de naam van haar na-aper.
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Kinderen die te kampen hebben met weinig zelfvertrouwen hebben veel baat bij werken
met ezels. Je moet durven om sterk te staan om de leiding te kunnen nemen van een
ezel. Aan de andere kant zijn ezels ook heel gemoedelijk en liefdevol, een mooie
combinatie om kinderen het gevoel te geven dat ze goed zijn zoals ze zijn. De ezel kijkt
niet hoe je eruit ziet en of je wel de goede kleren aan hebt. Ze willen graag respectvol
benaderd worden. In dit soort trajecten doe ik ook altijd een sessie met het spelen van
het kwaliteitenspel. En verder zo veel als mogelijk oefenen met de ezel, daarin
meenemend het lichaamswerk, zodat een kind bewust wordt van het eigen lichaam. En
zoals net ook al genoemd, de emoties die aanwezig zijn, en dan uitvragen wanneer het
kind trots was op zichzelf, of blij, of gelukkig. Kijken of het lukt om dat gevoel weer op
te roepen en liefst ook groter te maken. Dit fijne gevoel ook een kleur geven of een
symbool (ankeren, NLP). En vervolgens ontdekken wat voor invloed dat heeft op het
wandelen met de ezel. En dat geldt ook voor gedachten, welke gedachten zijn aanwezig?
Wanneer de ezel niet wil wandelen, is er heel vaak een gedachte in de trant van: dat kan
ik niet, of dat lukt me niet. Ook dan is het juist interessant om een andere gedachte in
de plaats te nemen en te ontdekken wat er dan gebeurt. Zo leren kinderen dat ze
invloed hebben op zichzelf, of ze nu gepest worden of dat er andere vervelende dingen
zijn, zij zijn de enigen die hun gevoel of hun gedachten kunnen aanpassen, net als hun
lichaamshouding. Dat zijn belangrijke ontdekkingen voor de kinderen of jongeren.
Een echte overwinning kan het zijn als er een moment komt waarop het kind het zelfs
durft om op de ezel te staan, dat geeft telkens weer zo’n kick!
En hoe het nu precies werkt, weet ik niet, maar ik hoef daarna nooit uit te leggen hoe ze
dat moeten aanpakken met vriendjes, klasgenoten, buurkinderen etc. Op de één of
andere manier regelt dat zich van zelf. Ik ben blij en verwonder me telkens weer over
wat het dier te weeg brengt bij de cliënt.
Meisje N van 9 jaar
ik vond het leuk om met de ezels te werken en ook
leerzaam. het leukste en leerzaamste vond ik dat de
ezel mee moest lopen.
en daar heb ik van geleerd dat als je als een
ingezakte plumpudding loop dan loopt hij niet mee
,maar als je stevig loopt en met hem praat loopte hij
wel mee.
en ik heb nog veel meer geleert zoals stevig staan.
daar bij moet je stevig blijven staan als de ezel je
prodeert om te duwen.
ik vond het leuk en leerzaam bij koeching.
Moeder: Het gaat goed met dochter, soms nog iets
een terugvalletje, maar weet zich dan toch weer
stevig neer te zetten zoals ze bij jouw geleerd
heeft.
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In het voorgaande stuk beschreef ik het werken aan zelfbeeld, zelfvertrouwen,
lichaamswerk. Hoewel elk kind uniek is en elk traject aan het kind wordt aangepast, is
bovenstaande bijna altijd een onderdeel van de therapie. Bijna alle kinderen hebben
baat bij het opbouwen van zelfvertrouwen en vergroten van zelfbewustzijn en
lichaamsbewustzijn. Sommige kinderen zijn bang voor de dieren of hebben helemaal
niets met dieren, in zo’n geval laat ik de dieren buiten beschouwing.
In een goed therapeutisch proces is het van groot belang om rapport te maken met de
cliënt. De eerste sessie(s) zijn van belang om kennis te maken, met mij als therapeut,
maar zeker ook met de dieren en de omgeving (boerderij). Een ronde maken, verhalen
vertellen over de dieren, kennis maken met de dieren, knuffelen, aaien of borstelen.
Kijken waar de cliënt het meest op aansluit en kijken of het lukt om hem of haar ook
iets over zichzelf te laten vertellen.
Een heel aantal interventies zijn gemaakt om in een praktijkruimte te doen, maar ik ben
ook aan het uitproberen wat ik met de dieren kan doen. In eerste instantie heb ik daar
pony Harlekijn nog veel voor gebruikt, in de toekomst wil ik ook graag de ezels daar voor
gaan inzetten. Een aantal voorbeelden:
o Op de vorige 2 pagina’s heb ik al uitgelegd dat ik lichaamswerk, NLP en ankeren,
en cognitieve gedragstherapie spelenderwijs integreer in het werken met de
ezels.
o Een ZAT (“zelfbeeld afname test”) kun je heel goed afnemen als het kind op de
rug van één van de dieren zit. Op het moment dat een kind een zinnetje
“spannend” vindt, zal het dier onrustig reageren, terwijl je dat aan het kind niet
hoeft te merken. Ik zal een voorbeeld beschrijven: Een meisje van 7 jaar zit op
de rug van Harlekijn tijdens het afnemen van de ZAT-lijst. Bij 3 vragen kwam
een antwoord dat ze graag paard wil rijden, een eigen paard wil etc. Hele logische
antwoorden voor een meisje van 7 dat gek is op paarden. Doordat Harlekijn
echter een stapje opzij zette bij die 3 vragen, was mijn interesse wel gewekt.
Een sessie later ben ik er op terug gekomen en bleek er een heel verhaal te zijn
wat met paarden te maken had, maar ook met ruzie in de familie, waardoor ze
niet meer met haar nicht meekon naar haar paard. Dit had behoorlijk impact op
mijn cliëntje en voor mij was het fijn dat het “naar boven kwam”, konden we daar
ook mee aan het werk.
o Logische niveaus kun je ook prima lopen met een pony aan je hand. Natuurlijk kun
je de persoon observeren, maar een dier laat zoveel sterker zien hoe het voor de
persoon is. Door het dier ook te observeren, zie je aan het dier wat meer impact
heeft voor de cliënt, vaak gaat het dan ook om onbewuste dingen.
o Een eilandtekening kan prima gemaakt worden op de rug van het paard. Het is
iets lastiger, omdat je stiftenpot, tekenpapier en iets stevigs voor eronder moet
vasthouden, het dier in de gaten houden en het kind. Dit durf ik niet bij alle
kinderen te doen, kinderen die een zekere mate van rust kennen lukt prima.
Kinderen die heel beweeglijk zijn of te onrustig vormen in mijn optiek een te
groot risico.
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EMDR (traumaverwerking) op de rug van het paard, ik weet van mijn collega dat
het mogelijk is. Omdat EMDR er vaak voor zorgt dat oude pijn weer naar boven
komt, heb ik tot op heden nog geen EMDR op een dier gedaan. Tekenen,
schilderen, boksen en spelletjes doen tijdens EMDR werken prima, de stap om
dieren in te zetten tijdens EMDR wordt daarmee ook steeds kleiner. Nu lopen we
eigenlijk wel altijd naar de dieren na een sessie EMDR, even lekker tot rust
komen!
o Combinatie van stoelentechniek en innerlijke delen. Door de cliënt te vragen hoe
een ezel om zou gaan met de hulpvraag of het onderwerp waarmee we aan het
werk zijn kun je vragen aan de cliënt om “op de stoel van de ezel” te gaan zitten.
Stel je eens voor: nu ben jij een ezel, merk maar hoe dat is. Wat doe je dan?
Wat denk je dan? Welke mogelijkheden heb je dan? En nu je een ezel bent, wat
heb je nodig om ……… te bereiken. En dat geldt ook voor het delenwerk. Kijken of
de cliënt een bepaald deel van zichzelf als een dier kan zien, bijv. een ezel of een
paard, wat merkt hij/zij dan? Wat zou er anders zijn? Wat zou je dan allemaal
kunnen? Wat voor gevoel zou dat geven? Etc.
o Inzet van stem als onderdeel van de therapie, eigenlijk iets wat automatisch
gaat. Op het moment dat je met een zacht stemmetje “stop” zegt tegen een ezel,
is de kans heel groot dat de ezel doorloopt. Zo mooi om te oefenen om de stem
krachtig te gebruiken, de ezel zal direct laten zien wat het resultaat daarvan is.
o Rouw en trauma / metaforen, omdat dit ook een hele bijzondere ervaring is, maak
ik een uitstapje van de ezels naar onze schapen. Vorig jaar had ik een jongen van
5 jaar als cliënt, na het overlijden van zijn moeder was hij letterlijk
“dichtgeklapt”, hij zei bijna niets meer en “hing maar op de bank”, hij speelde
niet meer. Tijdens de eerste sessie waarin we kennis maakten, deden we een
rondje boerderij. Zijn vader en broer bleven er bij. We kwamen bij onze 2
“flessenlammetjes” en ik vertelde aan deze jongen dat deze lammetjes wel
beetje op hem leken, ook hun moeder was overleden. Verder heb ik hem lekker
laten genieten van de lammetjes, die heel vrolijk en speels gedrag vertoonden, ik
heb hem een fles laten geven en laten knuffelen en spelen. De 2e sessie zijn we
ook weer bij de dieren geweest en hebben we gespeeld. De 3e sessie namen we
afscheid, vader had het niet direct durven zeggen, maar na de eerste sessie was
cliëntje al begonnen met vertellen, over wat er in hem omging. Hij vertelde van
alles aan zijn vader en zijn iets grotere broer, maar ook aan zijn 2 grote
halfbroers. Thuis was hij ook weer begonnen met spelen.
Met elk kind zal er een uniek traject ontstaan, niet elk traject zal de zelfde onderdelen
bevatten. Bovenstaande interventies zijn in te zetten. En net als in iedere andere
praktijk zal een keuze worden gemaakt, welke interventie lijkt het best te kunnen
bijdragen aan de hulpvraag van het kind. Zo is dat ook bij het werken met ezels binnen
de therapie, telkens weer rapport maken met het kind en aanvoelen wat de beste
interventie zal zijn voor dat moment.
o
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6.2 Sessie asinotherapie bij Ezelkunsten in Maarsbergen
Hedie Cooiman van Ezelkunsten nodigt me uit om aanwezig te zijn bij een portage,
daarna mag ik de cliënte (M, 18 jaar) vragen hoe zij de portage heeft ervaren.

Op de foto’s van links naar rechts en van boven naar beneden wordt cliënte op diverse
manieren op de ezel gelegd. Omdat foto’s soms meer kunnen vertellen dan woorden
duidelijk kunnen maken, nodig ik je uit om de foto’s rustig te bekijken. Op de laatste
foto zie je dat de cliënte opnieuw moet gronden, ook dat is een belangrijk onderdeel van
de portage.
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Ervaring van M:
Eerst lag ik daar maar. Het was wel lekker, om zo heen en weer te bewegen, maar ik
werd er ook een beetje misselijk van. Eerst had ik ook het gevoel de hele tijd rondjes te
draaien, ik had echt even tijd nodig om me te ontspannen.
Op mijn rug liggen vond ik niet zo fijn, dat voelde zo kwetsbaar. Het meest fijn vond ik
om op m’n buik te liggen, met m’n hoofd op de nek van ezel Odde.
Toen ik op m’n rug tegen Tessa aanlag (foto 4), voelde ik me heel fijn, het voelde heel
ontspannen. (noot: wij zagen dat ze ‘knuistjes’ maakte, zoals baby’s ook vaak doen als ze
liggen te slapen).
Het was moeilijk voor me om mezelf over te geven. Als je ontspant, is het wel heel fijn.
Het is een heel apart gevoel, alsof je een beetje van de wereld bent. Ik hoorde ook
niets meer.
Het is gek, eerst dacht ik dat ezels dom waren, daarna dacht ik wel dat ze slim waren.
Na deze portage kijk ik heel anders tegen ezels aan.
Eerst dacht ik: portage, het zal wel. Nu snap ik dat het iets met mensen kan doen.
Ik neem nooit zoveel tijd voor mezelf. Je wordt gedragen door de ezel, en daarna moet
je ineens weer op eigen benen staan. Ik moest wel even blijven ‘hangen’ tegen de ezel,
het ging niet anders.

Ik vond het fijn om met ezels te werken,want ze hebben een goed nonverbaal
gevoel.
Zo kon ik goed weten hoe mijn uitstraling is en hoe ik daar aan kan werken.
Ik heb vooral gewerkt met FLoor (de ezel).
Het is mooi hoe je kan zien dat dieren mensen kunnen helpen.
En ik vond Annet een heel aardig persoon, ze snapte mij goed en kon mij goed
helpen.
N, meisje, 9 jaar

Met de ezeltjes Floor en Nout werken is superleuk. Ze zijn lief, leuk, af en toe
ondeugend en totaal niet eng.
Ik vond het vooral leuk om op ze te zitten. Ik hoop dat ik er nog eens
achterstevoren op mag zitten.
Het is SUPER!!!!
N, meisje, 9 jaar
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6.3 Workshop coachen met ezels en een dag systemisch werken met ezels bij Bon
Spirit in Merksplas (België)
Maatje Bon van Bon Spirit organiseert samen met Inge Kroesen van 3PK Kennishuis een
‘Proeverij’ met als onderwerp ‘Een ezel als
coach’. Maatje laat ons starten met voelen en
ervaren. De helft van de groep krijgt een
blinddoek om, iedereen zonder blinddoek
begeleidt
iemand
met
blinddoek.
Langzaamaan kan iedereen met blinddoek
kennis maken met de ezels zonder het
gebruik van ogen. Bijzonder om te ervaren
hoe andere zintuigen veel belangrijker
worden als de ogen worden afgedekt. Daarbij
moet de geblinddoekte persoon vertrouwen
op haar begeleider.
Er is een parcours uitgezet waar de ezels langs
geleid mogen worden. Een stuk zeil, tuinslang,
paraplu, een bak met voer en andere attributen
maken het niet direct eenvoudig om een rustige
wandeling met de ezel te doen.
Interessant is natuurlijk wat al die attributen voor
gevolg hebben voor het gedrag van de ezel, maar
natuurlijk nog meer wat het met de persoon doet.
En aangezien de ezel spiegelt……
Op de foto rechtsonder zie je dat je ook zonder attributen al van alles kunt ervaren. Op
het moment dat een dergelijke situatie zich voordoet, heb je als therapeut ten eerste
genoeg gespreksstof. Je kunt vragen aan de cliënt hoe het is om achter de ezel aan te
lopen, of dat ook is wat de cliënt wil, welk gevoel dat geeft en welke gedachten dat
oplevert enz.
Ten tweede kun je zo’n situatie ook gebruiken
om de cliënt te laten ontdekken wat
lichaamswerk kan betekenen, of de invloed van
gedachten en aandacht. En ontdekken welk
gevoelens en emoties dit oproept bij de cliënt,
etc. etc. Kortom ontdekken en daarna oefenen
hoe je als persoon voor de ezel kunt komen te
lopen in plaats van er achter aan. En dat staat
hoogstwaarschijnlijk symbool voor hoe de
cliënt met andere situaties omgaat, dus mooi
om samen met de ezel te ontdekken hoe dat
anders kan.
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Tijdens de workshop liet Maatje al een
demonstratie zien van systemisch werken met
ezels. Ik ben ook een dag representant geweest
in meerdere opstellingen, waarin de ezel een
aantal keren ‘diende’. De ezel toont dan de
disbalans in het systeem van de cliënt.
Op deze foto begint de sessie. Maatje is
gewend om met één dier te werken tijdens een
sessie. In deze opstelling diende zich direct een
tweede ezel aan. Vanuit een naastgelegen
ruimte opende ezel 2 zelf de balk, zodat hij er bij kon in deze ruimte. Dat is geen
gebruikelijke actie. Aangezien niets voor niets gebeurt, laat Maatje dit ook gebeuren.
Op foto 2 zie je iets bijzonders gebeuren. De
cliënt heeft een vraag ingebracht, waarbij
sprake is van een systemische component. Een
ezel zal van nature niet gaan liggen in de buurt
van mogelijke roofdieren (de mens). Vervolgens
gingen ze beiden liggen, een bijzonder moment.
Op dat moment is het aan de coach of de
therapeut om met de cliënt te bespreken of de
cliënt het gedrag van de ezel herkent. Het
gedrag kan letterlijk te maken hebben met de
hulpvraag, het kan ook meer metaforisch zijn.
Richting het einde van de sessie nemen de ezels
positie in tussen cliënt en de andere
aanwezigen. Ook dat gedrag is opnieuw
onderwerp van gesprek voor therapeut en
cliënt.
Heeft
de
cliënt
bijvoorbeeld
bescherming nodig? Of wordt haar zicht juist
belemmerd? Of sluit ze zichzelf juist af van de
wereld? Zomaar een aantal interpretaties om
met de cliënt te bespreken. Er kunnen ook
representanten worden ingezet. Ezels kunnen
dan hun bijzondere bijdrage leveren, door
bijvoorbeeld een representant te verplaatsen, met zijn neus duwt hij de persoon naar
een plek waarvan de ezel voelt dat het goed is. Of zoals bij mij bijvoorbeeld gebeurde,
ik werd aan mijn elleboog naar beneden getrokken, ik moest niet meer staan, ik moest
gaan zitten, me klein maken. Deze foto’s geven een indruk van wat er plaats kan vinden in
een sessie met een systemische component.
Er valt ongetwijfeld nog veel meer te vertellen, maar toch wil ik het hierbij laten. Eén
ding is zeker, ik ben onder de indruk geraakt van het systemisch werken met paarden en
ezels. In de toekomst ben ik van plan om zelf ook opleiding hierin te volgen.
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6.4 Spelenderwijs zelfvertrouwen ontwikkelen met de ezeltjes
Sara van de ‘Balkende Hoeve’ in Aarschot (België) en Judith van Praktijk ‘In de Weide’
uit Helmond organiseren samen een workshop voor kinderen. De titel van de workshop is
‘spelenderwijs zelfvertrouwen ontwikkelen met de ezeltjes’.
In de uitnodiging staat een korte omschrijving van de dag:
Op deze dag leren kinderen hoe belangrijk het is om een eigen plekje te hebben waarin
je lekker jezelf kunt zijn. Ook leren zij omgaan met emoties zoals verdriet en boosheid.
We leren kinderen sterker staan en we leren ze ZELF een goed gevoel te creëren. We
werken vanuit de basisbehoeften van kinderen (een eigen plekje, aanraken, beschermen,
begrenzen) en leggen steeds de koppeling naar het werken met ezeltjes.
Programma:
1. Contact maken
Kennismaking met de ezeltjes, leren contact maken.
2. Een eigen plek
Hoe ziet jouw eigen plek eruit?
3. Aanraken
Massagespelletjes en borstelen/knuffelen van de
ezels.
4. Beschermen/begrenzen
Hoe kun je omgaan met verdriet en boosheid?
Hoe kun je er ZELF voor zorgen dat je een goed
gevoel krijgt?
5. Wandelen met de ezel
Toepassen wat we hebben geleerd.
De dag bestaat uit activiteiten die afwisselend
binnen en buiten plaats vinden. Binnen maken de
kinderen contact met elkaar en bouwen een eigen
plek. Buiten maken de kinderen contact met de
ezeltjes en hebben geleerd van hun eigen plek
binnen dat ezeltjes ook hun eigen plek hebben en
daar met respect mee mag worden omgegaan.
Binnen kunnen de kinderen kiezen of ze aan een
massagespelletje mee willen doen en welk spelletje
dat is. Buiten wordt de massage van elkaar omgezet
naar borstelen en knuffelen van de ezels. Judith
doet binnen oefeningen met de kinderen om te
leren omgaan met boosheid en verdriet. Vervolgens
is het tijd om te gaan wandelen met de ezels. Per
ezel kunnen 2 kinderen meelopen en onderweg
wordt gewisseld.
Aan het einde van de dag krijgen de ouders van de
deelnemende kinderen een uitleg van Judith, ze
vertelt hen wat de kinderen deze dag gedaan
hebben en ze geeft nog praktische adviezen mee
voor thuis.
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6.5 Interview met Jacqueline Smidt van Ezel-Balk in Biddinghuizen
Jacqueline vertelt enthousiast over haar ezels en haar manier van werken. Jacqueline is
opgegroeid als ‘paardenmens’. De ezel kwam in haar leven tijdens een wandeling met een
ezel, ze vertelt dat het was alsof er een vonk oversloeg, ze werd helemaal verliefd op de
ezel. Ze vertelt: “ik herkende mezelf in de ezel, jou begrijp ik en andersom.” Ze
ervaarde de ezel als heel toegankelijk en het voelde gemakkelijk.
Ze heeft gemerkt dat als je erg met het bewuste bezig bent, je onbewuste dingen niet
los krijgt. Daarom is het werken met ezels zo mooi om te doen.
Eerst besteedt ze aandacht aan het ontvangen van het kind, hoe staat het ervoor? Is
het kind vrolijk, verdrietig, etc.? Alles mag er zijn, het kind mag er zijn, met die insteek
kennis maken met de ezels.
Ze communiceert vanuit beelddenken, op die manier kan ze veel sneller iemand bereiken.
Zij laat bijvoorbeeld een kind of een jongere een wandelingetje maken met één van haar
ezels. Langs de route staan plaatjes van dieren, bijvoorbeeld van een lieveheersbeestje
of een egel. Zodra het kind de egel passeert, vraagt ze aan het kind : “wat merk/denk je
als je een egel ziet?” Het kind krijgt de keuze, het mag het aan Jacqueline vertellen,
maar het mag ook aan de ezel antwoord geven. Ze onthoudt de antwoorden die het kind
geeft bij elk dier en probeert in een volgende ronde daar meer persoonlijke vragen over
te stellen. Of daar via de ezel vragen over te stellen of om uit te nodigen daar iets over
te vertellen aan de ezel.
De ezel heeft een andere taal, het hele pure. Kinderen die vastlopen zijn daar juist
vatbaar voor. Overigens benadrukt Jacqueline het samenspel tussen ezel, begeleider en
kind. Ze heeft ervaren dat vasthouden aan voorbereiding en schemaatjes het proces
kunnen verstoren, haar ervaring leert dat het goed is het kind te volgen. En bezig zijn
met de houding van de ezel, wat zegt de ezel jou (en/of mij)?
Enkele reacties die Jacqueline kreeg:
Moeder van een jongen van 9 jaar
De ezels hebben mijn zoon weer een plekje in de maatschappij gegeven. Hij kon gewoon
zijn wie hij was en op ontdekkingstocht met de ezels. De ezels gaven hem
wonderbaarlijk veel rust waardoor hij het “buiten” beter aan kon, niet alleen maar op
zijn tenen lopen, maar ook kunnen genieten!
Berichtje van cliënt Yvonne
Hallo, de ezels zijn er lief. Van
de ezels word ik rustig. Je
kunt met ze trainen en
knuffelen. Ze kunnen stappen
over de wipwap. Soms zijn zij
eigenwijs, maar als je geduld
hebt, dan lukt het wel.
Groetjes Yvonne.
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6.6 Interview met Karen Baert van De Vliertuin in Ramsel, België
Karen is een leerkracht MO en geeft les in Frans, Engels en Spaans. Vaak ervaart ze
dat jongeren niet durven om de taal te spreken. Haar doel is om jongeren te helpen
niet meer bang te zijn om fouten te maken.
De leerlingen helpen de dieren verzorgen, gaan ermee wandelen en leren tegelijk
Engels of Frans. Centraal hierbij staat dat ze leren hun schroom te overwinnen om
Engels of Frans te spreken. (www.devliertuin.be)
Karen heeft een aantal oefeningen die te maken hebben met verbinden, met dieren,
met liedjes, spelletjes etc. Als de leerlingen helpen de ezel te verzorgen, wordt alles
in het Frans of Engels benoemd. Als ‘hulpje’ heeft ze de ezel die uit Wallonië komt
en dus (zogenaamd) alleen Frans spreekt. ‘Als vanzelf’ gaan jongeren dan Frans
praten tegen de ezel.
Karen werkt samen met een kinder- en jongerentherapeute Audrey als het om
therapie gaat. Er zijn bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden:
- Workshop 'Verdriet een plekje geven' en 'ezeltherapie'
- Driedaagse cursus 'Gedeelde gevoelens bij scheiding en ezeltherapie'
- 'Faalangst bij kinderen' en 'ezeltherapie'
Audrey organiseert ook assertiviteitstrainingen. Eén van de sessies
assertiviteitstraining vindt plaats bij Karen. Tieners gaan wandelen met de ezels, zo
leren ze letterlijk heel stevig in hun schoenen te staan. Ze kunnen dan toepassen wat
ze in de eerdere sessies hebben geleerd.
De schoolkinderen van 8 tot 12 jaar blijven meer op de wei. Karen zet dan een
hindernisparcours uit. De kinderen kunnen dan ontdekken hoe ze de ezels op gang
krijgen. Als dat niet lukt is het de uitdaging om te ontdekken hoe het dan wel lukt,
wat kan het kind aanpassen om het toch voor elkaar te krijgen.
Dieren helpen om dingen te bereiken bij mensen. Het is voor kinderen of jongeren
veel te zwaar om een aantal dagen bezig te zijn met hun emoties in de praktijk van
de kinder- en jongerentherapeute. En ze kunnen bij de ezels ook heel metaforisch
bezig zijn, zo kunnen ze bijvoorbeeld helpen met mesten; ze verzamelen hun ‘eigen
shit’ en voeren het af met de kruiwagen. Met de ezel wandelen levert op dat
kinderen/jongeren gespiegeld worden. Kinderen gaan na zo’n training naar huis met
een zalig gevoel. Daarbij krijgen ze tips hoe ze in het vervolg kunnen omgaan met hun
boosheid, zodat er minder woede-uitbarstingen zullen komen.
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Ik vraag Karen naar de resultaten op de lange termijn. Ze vertelt dat ze van ouders
vaak ook later nog een terugkoppeling krijgt en dan blijkt dat kinderen/jongeren er
ook op de lange duur baat bij hebben.
Karen merkt dat kinderen zichzelf kunnen zijn tussen de ezels. En ondanks dat ze
eigenlijk prima weet wat ezels kunnen bijdragen, staat ze toch telkens weer
versteld.
Karen heeft nog voldoende plannen. In de zomer zullen er nog workshops of
trainingen volgen met als onderwerpen:
- Jongeren die last hebben van de scheiding van hun ouders
- Faalangst-training voor kinderen van 9 tot 12 jaar
- Jongvolwassenen van 18 tot 27 jaar met faalangst
- Kinderen leren omgaan met pesten, verdriet en boosheid
- Hoe maak ik vrienden?
En natuurlijk dragen de ezels telkens hun steentje bij.
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Conclusie en nawoord
Conclusie
Heeft de ezel meerwaarde binnen de kinder- en jeugdtherapie? Voor mij is dat
antwoord een duidelijk ja!
Nu zal niet direct elke kinder- en jeugdtherapeut ezels aanschaffen. En natuurlijk moet
je zelf ezels leuk vinden, de ruimte ervoor hebben, ze elke dag willen en kunnen
verzorgen etc. etc. Maar als je als kinder- en jeugdtherapeut liefde hebt voor ezels en
ook de mogelijkheden hebt om ezels te houden, dan kan de ezel absoluut een
meerwaarde vormen in de therapie. Ik prijs mezelf in ieder geval gelukkig dat ik kan en
mag werken op onze boerderij, met veel ruimte en rust, met diverse dieren, waaronder
natuurlijk mijn 2 ezels.
Therapie met de inzet van ezels is een manier van werken die volop in ontwikkeling is. Op
het moment dat ik dit schrijf, zie ik op facebook al weer een aankondiging verschijnen
van een nieuw ontwikkelde workshop bij één van mijn collega’s.
Ongetwijfeld zal het nog tijd vergen voordat de resultaten van de inzet van ezels in de
therapie ook wetenschappelijk onderbouwd wordt. De reacties van de kinderen die met
de ezels hebben gewerkt en die ook te lezen zijn in deze scriptie en mijn eigen
ervaringen en gevoel geven voldoende aanknopingspunten om vol verwachting op deze
ingeslagen weg door te gaan. Voor mijn gevoel heb ik slechts mogen proeven aan het
werken met dieren en ezels in het bijzonder, ik zie mezelf staan aan het begin van deze
weg. Er ligt nog zoveel open om ontdekt te worden, om te leren en te ervaren, om te
voelen en te genieten. Samen met cliënten en hun ouders, maar ook met mijn
“ezel-collega’s” hoop ik telkens weer een stapje verder te komen, op weg naar nog meer
meerwaarde van de ezel binnen de kinder- en jeugdtherapie.
Nawoord
Mijn passie is de therapie met kinderen en jongeren te combineren met de waardevolle
bijdragen van de dieren. Datgene wat dieren kunnen overbrengen, is telkens weer
indrukwekkend. Het maakt dat ik als mens telkens weer verwondering ervaar en graag
nog veel meer ervaring op zou willen doen in het werken met dieren. En dat ik daar niet
alleen in sta, is duidelijk. Steeds meer mensen ontdekken de kracht van de natuur en de
dieren, waaronder dus ook de ezels. Het samen mogen ervaren met collega’s, het kunnen
delen met collega’s, het enthousiasme en het respect voor de ezels mogen proeven bij
mijn collega’s, het waren mooie onderdelen van het proces dat eindigde in het schrijven
van deze scriptie. Al die bijzondere en indrukwekkende ervaringen omzetten in woorden
en taal was een grote uitdaging voor mij. Ik hoop en wens dat ik iets van mijn
verwondering voor dieren in het algemeen en voor ezels in het bijzonder heb kunnen
laten doorklinken.

50

Literatuurlijst en internetbronnen
Boeken:
• Wijnen, Brigitte, Cursusboek Asinotherapie, 2010
• Knaapen, Ruud. Coachen met paarden, 2013.
• Het Nederlands ezelboek (2003), Reed Business Information.
• Theoretische onderbouwing voor het werken met assistentie van dieren in
coaching, training en therapie. Een samenvatting van de effecten, waarbij het
“Handbook on Animal-Assisted Therapy: Theoretical Foundations and
Guidelines for Practice” van Aubrey H. Fine (2007) als leidraad is gebruikt.
• Nelstein, Petra. Het paard als leermeester. Therapie met paarden, 2009.
• Thiel, Ulrike, Equitherapie 2012.
• Kohanov, Linda. The power of the herd.
• Leif Hallberg, Walking the way of the Horse: Exploring the power of the
horse-human Relationship.
• Adele von Rüst McCormick, Ph.D. en Marlena Deborah McCormick, Ph.D.,
Horse Sense
and the Human Heart; what horses can teach us about trust,
bonding, creativity
and spirituality.
• Aubrey Fine, Handbook on Animal Assisted Therapy.
• Pavlides, Merope: Animal Assisted interventions for individuals with autism.
London,Jessica Kingsley Publishers, 2008.
• Den Tonkelaar, Wendela. Spiegelen, 2011.
• Jacob, Jill en Reynart, Ivan. Oefenboek Hippotherapie. 2013
Scripties:
- Coaching met behulp van honden, Evelien J. Tewes, 2011
- Theoretische onderbouwing voor het werken met assistentie van dieren in
coaching, training en therapie, Evelien J. Tewes, 2010
- De kracht van Paarden binnen de psychomotorische therapie, Jantine Douma,
2010
- Animal Assisted Therapy in de jeugd ggz, Laura van der Linden, 2008
Internet:
- www.diereninzorgenwelzijn.nl
- www.aaizoo.nl
- www.ezelstalhansengrietje.nl
- www.hartpad.nl
- HBO kennisbank, http://www.hbo-kennisbank.nl/nl/page/home/
- www.de-ezelvriend.nl
- www.levendehave.nl/kennisbank/algemeen/ezels
- www.levendehave.nl/files/Bijsluiter%20Ezel_0.pdf
- http://www.stichtingsam.nl/de-doelgroep-van-dolfijntherapie
- www.devliertuin.be
- www.paardenlevenskunst.nl

51

