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Hoe ervaart het paard de sessie?

Dat paarden veel voor mensen kunnen betekenen is inmiddels bekend. Zowel mentaal als 
fysiek hebben mensen baat bij de interactie met paarden in coach- of therapiesessies. Maar 
wat vindt het paard daar eigenlijk zelf van? 

Om dit te onderzoeken starten wij een grote veldstudie waarbij we van bijna 200 paarden 
zoveel als mogelijk willen weten over hoe ze worden ingezet. Onder andere hoe vaak, hoe 
lang en op welke manier; maar vooral ook welke gedragssignalen het paard afgeeft tijdens de 
sessie.

Wil jij een bijdrage leveren aan het welzijn van coach- en therapiepaarden èn ben je bereid 
om 2 maanden lang gegevens van je coachpaard(en) of therapiepaard(en) bij te houden?  
Meld je dan aan voor de instructie-dag over het observeren van de gedragssignalen.

Deze instructie-dag zal plaatsvinden op 24 september, 28 september en/of 3 oktober 2022 in 
Dronten.

Voor wie:
Paardencoaches en instructeurs paardrijden gehandicapten

Wat levert het op:
Bewijs van deelname + Uitnodiging Symposium onderzoek welzijn coach- en therapiepaarden 

Wat kost het:
Deelname aan de instructie-dag is gratis. Bij deelname aan deze dag committeert u zich aan 
het 2 maanden lang volgen van uw coach- en/of therapiepaarden. 

Het onderzoek

Deze veldstudie is onderdeel van het tweejarige project “Welzijn van coach- en therapiepaarden’” dat als doel heeft meer inzicht te krijgen 
in de manier waarop paarden worden ingezet bij coaching en therapie en handvatten te ontwikkelen waarmee de sector het welzijn van de 
paarden kan waarborgen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Aeres Hogeschool Dronten en Has Hogeschool samen met organisaties uit 
de praktijk. 

Meer weten? Scan snel de QR-code!


