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gen dat bijvoorbeeld depressieve klachten bij mensen met een 
beperking onder andere kunnen verminderen door te zoeken 
hoe de persoon met een handicap kan geven aan zijn familie, 
is voor velen een verrassende benadering.

2.8. Verschil tussen rouw en verscheurende belangentegen-
stellingen

Ouders met een kind met een beperking zien zich vaak voor 
verscheurende dilemma's geplaatst: welke keuzes moeten 
ze maken, rekening houdend met hun eigen belangen, het 
belang van het kind met de handicap en de belangen van broers 
en zussen in het gezin? Wat is billijk gezien de belangen en 
posities van alle betrokkenen? Mag ik bijvoorbeeld ook 
voor mezelf kiezen en als ik dat doe, waar moet ik dan opnieuw 
afscheid van nemen in relatie met mijn kind?
Gevoelens van schuld liggen zo dichtbij, schuld die niet 
verbonden is met werkelijke schuld in de betekenis van 'iemand 
onrecht aandoen'. Dilemma's en belangentegenstellingen zijn 
eigen aan het leven en komen we allemaal tegen. Ze kunnen 
lastig en verscheurend zijn, zeker als het je meest kwetsbare 
kind betreft. Voor ouders kan het helpend zijn om verschil te 
maken tussen schuld(gevoelens) en de belangentegenstellingen. 
Verschillen aanbrengen helpen de werkelijkheid te behappen.

Een voorbeeld hiervan is de overwegingen die ouders maken om 
voor hun kind al dan niet te kiezen voor een internaatsopvang. 
Meestal is dit een moeilijk en pijnlijk proces. Deels gaat dit om 
rouw, opnieuw loslaten van een beeld dat men koesterde over de 
toekomst van en met je kind. Deels gaat dit ook om het dilemma 
dat men niet alle belangen van betrokkenen kan behartigen zoals 
men dat zou willen, hetgeen des levens is.

Tot slot

Tot slot wil ik hier nog graag toevoegen dat alle kennis en 
ervaring wordt overkoepeld door het gegeven dat je dit 
vak met deze thematiek graag moet doen, dat je de mens met zijn 
beperkingen graag ziet. Tenslotte wijst alle onderzoek telkens 
opnieuw uit dat het de persoon van de therapeut/begeleider is 
die een doorslaggevende invloed heeft op de kwaliteit van de 
begeleiding en hoe die door de cliënt beleefd wordt.
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PRAKTIJK

EQUITHERAPIE OF HOE PAARDEN KUNNEN 
FACILITEREN IN EEN THERAPEUTISCH 
PROCES

Al van oudsher heeft de mens het paard in zijn bestaan 
ingeschakeld. Sindsdien is het zijn blijvende metgezel 
geworden. Ook in de therapeutische wereld, ruim genomen, 
heeft het paard al een hele tijd zijn intrede gedaan. Er werden 
verschillende visies met bijhorende methodieken ontwikkeld. 
Of was het omgekeerd ? Zo onderscheidt men: (a) paardrijden 
voor gehandicapten; (b) Hippotherapie: fysiotherapie op het 
paard; (c) Equine Assisted Therapy (EAT): therapie met paarden 
en (d) Equine Assisted Psychotherapy (EAP): psychotherapie 
met paarden. Daarnaast is er een stroming waarin men op een 
spirituele manier met paarden therapeutisch werkt, bv. Epona. 
In dit artikel wil ik het hebben over de vierde werkvorm (EAP) 
en meer specifiek de Eagala methode.   

Binnen deze visie is het paard als derde partij volwaardig 
medespeler in het therapeutisch proces. Dit betekent dat het 
niet louter als hulpmiddel wordt ingezet. Het faciliteert mee 
het therapeutisch proces door integraal deel van de sessie en 
het therapeutisch gebeuren uit te maken. 
Paarden zijn hoogsensitieve dieren. Dit betekent dat wanneer 
een cliënt met zijn vraag in de piste of in de weide komt, het 
paard de situatie of de vraag die de cliënt meebrengt doorvoelt 
en er direct op reageert. Het spiegelt onmiddellijk waardoor 
de kwestie van de cliënt snel duidelijk wordt, meestal voor de 
psychotherapeut, maar daarom niet direct voor de cliënt zelf. De 
antwoorden die het paard aanbrengt, heeft de cliënt te ervaren. 
In dat opzicht is equitherapie heel ervaringsgerichte therapie. 
Paarden representeren tevens rechtstreeks de situaties waarin 
mensen zich bevinden. Dit werkt overeenkomstig het principe 
van familieopstellingen (B. Hellinger). Sommige collega’s 
combineren beiden: familieopstellingen en equitherapie.

Het spiegelt onmiddellijk waardoor 
de kwestie van de cliënt snel duidelijk 
wordt, meestal voor de psychotherapeut, 
maar daarom niet direct voor de cliënt zelf.

Binnen de Eagala-visie wordt er steeds met twee begeleiders 
gewerkt: één iemand die specialist is in het werken met en 
omgaan met paarden en de veiligheid van éénieder bewaakt 
(paardenbegeleider); en één iemand die het therapeutisch proces 
begeleidt en daarin gespecialiseerd is (psychotherapeut). In de 
concrete werking van equitherapie wordt weinig gesproken. 
De cliënt stelt zijn vraag met enige toelichting. De paarden-
begeleider ontwikkelt in samenspraak met de psychotherapeut 
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voor de cliënt een oefening met het paard of de paarden. Deze 
oefeningen zijn in principe steeds op de grond en dus niet op 
het paard. Dit zijn vaak heel basale oefeningen zoals proberen 
contact met het paard te maken, het borstelen van het paard, de 
halster (riemen rond het hoofd van het paard) omdoen, het paard 
met een touw leiden, al dan niet door een parcours. Maar de 
oefening kan zich evengoed  buiten de weide afspelen terwijl het 
paard op de weide blijft. Het paard blijft dan heel merkwaardig 
in interactie met de cliënt. Het is dus ook bruikbaar voor mensen 
met een grote angst voor paarden. Na de oefening wordt 

bevraagd hoe het voor de cliënt was, wat hem getroffen of wat 
hij ervaren heeft, wat hij hieruit meeneemt. Soms wordt een 
nieuwe oefening gegeven of een variatie op dezelfde oefening. 
De psychotherapeut weerhoudt zich van analyses, hypothesen 
en veel feedback geven. Hij interfereert enkel het minimale wat 
nodig is om het proces met het paard te bevorderen of gaande te 
houden. In principe kan men met deze methodiek met één paard 
werken. Met meer en liefst met een (al dan niet kleine) kudde 
werken, is veel rijker. Op dat punt is er een fundamenteel visie-
verschil met BLAD (zie Balans nr.32, maart 2015, blz. 5 - 6). 
Dit is hoe het er in grote lijnen uitziet. Natuurlijk is de eigenlijke 
methodiek complexer.

Eigen ervaring

Voor ik als equitherapeut aan de slag ging, was ik cliënt met de 
bedoeling aan den lijve te ervaren hoe het werkte. Ik had als 
vraag geformuleerd hoe het kwam dat ik sommige situaties niet 
of onvoldoende kon hanteren, dat die met mij aan de haal gingen 
en ik mezelf er bijgevolg in verloor. Als oefening kreeg ik de 
opdracht om het paard een halster om te doen. Ik had voordien 
nog nooit met een paard in een weide gestaan en voelde mij dus 
ook niet helemaal op mijn gemak. Het kwam bij me op om eerst 
een aardingsoefening te doen waardoor ik heel goed contact met 
mezelf kreeg en bij mezelf kon blijven. Dit werkte. Het paard 
bleef staan en bood zelfs zijn hoofd aan om de halster om te 
doen. Ook al vond ik niet direct hoe dit moest, het bleef geduldig 
staan wachten, zijn hoofd aanbiedend. Het lukte. In de volgende 
oefening kreeg ik de opdracht om een touw aan te knopen en 
met het paard een parcours af te leggen. Dit parcours mocht ik 
zelf in mekaar steken. Nog steeds in goed contact met mezelf 
volgde het paard vlekkeloos. Ik was duidelijk de leider. Ik was 
verwonderd dat dit allemaal zo vlot verliep en wilde ditzelfde 
parcours nog eens afleggen, mij afvragend of het dit keer ook zou 
lukken. En het lukte niet. Hoe ik ook trok, wat ik ook probeerde, 
het paard wilde bepaalde hindernissen niet nemen of bochten 
niet maken. Ik begreep er niets van. Hier kwam ik mezelf tegen. 

Het paard heeft mij gespiegeld dat 
wanneer ik onvoldoende bij mezelf ben 
en daardoor onvoldoende leiderschap 
over mezelf neem, het mij dan niet volgt, 
want dat is onveilig.

Wat was het verschil ? Wat maakte dat het de eerste keer 
vlekkeloos verliep en de tweede keer niet wilde lukken. 
Eenvoudig antwoord : de tweede keer was ik aan het twijfelen 
waardoor ik niet meer goed bij mezelf was. Of was het 
omgekeerd ? Dit is wat ik toen meegenomen heb. Er zijn 
nauwelijks woorden en hypotheses aan besteed. Het paard heeft 
mij gespiegeld dat wanneer ik onvoldoende bij mezelf ben en 
daardoor onvoldoende leiderschap over mezelf neem, het mij 
dan niet volgt, want dat is onveilig. Dan gaat het gewoon zijn 
eigen gang.

Na mijn opleiding tot equitherapeut ben ik aan de slag gegaan. 
Hierna beschrijf ik beknopt twee begeleidingen die heel krachtig 
weergeven hoe het werkt en welke de mogelijke effecten 
kunnen zijn. 



8  PRAKTIJK  TIJDSCHRIFT VOOR AGOGISCH WERK   jaargang 12  l  nr. 34  l   november 2015  

Tamara en de gespleten loyaliteit

Toen Tamara met haar vraag kwam, stonden de twee paarden 
gescheiden omdat één van de twee herstellend was van een 
verwonding. De weiden waarin ze stonden, waren aan-
grenzend. Tamara kreeg de opdracht om te beginnen met contact 
met de paarden te maken. Ze kon niet goed kiezen tot welk paard 
ze zich zou wenden. Zocht ze contact met het ene paard waarmee 
ze in de weide stond, dan kwam het andere aan de draad staan, 
smekend om ook aandacht te krijgen. Richtte ze zich vervolgens 
tot het andere paard achter de draad, dan kwam het eerste zich 
letterlijk opdringen om aandacht te krijgen. Tamara raakte 
verscheurd. Ze wist niet aan welk paard aandacht te geven. Gaf 
ze aandacht aan het ene, dan voelde ze zich schuldig t.o.v. het 
andere achter de draad. Richtte ze zich tot het andere, dan voelde 
ze zich schuldig t.o.v. het ene dat zich letterlijk kwam opdringen. 
Het innerlijk conflict werd groter. Opeens viel haar euro: ”Dat 
is nu net precies de situatie waar ik al die jaren met mijn ouders 
in heb gezeten. Ze waren gescheiden en elk probeerde mij naar 
zijn/haar kant te sleuren. En ik voelde mij altijd schuldig t.o.v. 
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degene aan wie ik geen aandacht gaf. Nu ik volwassen ben, weet 
ik nog steeds niet hoe hier mee om te gaan “ Het was voor haar 
een echte aha-erlebnis. In een volgende oefening leerde ze zelf 
te kiezen aan welk paard ze nu op dit moment aandacht wilde 
geven en af te grenzen t.a.v. het andere door dit duidelijk aan 
te geven : “Neen, nu geef ik aandacht aan Sprint en niet aan 
jouw. Jij moet wachten. Ik kom seffens bij jou.” En vervolgens 
hetzelfde met het andere paard. Op deze wijze was zij aan het 
oefenen om te handelen vanuit haar eigen verlangen - en niet 
vanuit andermans verlangen -, vanuit wat voor haar klopte, wat 
binnen haar grenzen en mogelijkheden lag. Dit voelde goed voor 
haar. De schuldgevoelens en het innerlijk conflict verdwenen. 
Deze verschuiving in interactiepatroon nam zij mee naar de 
interacties met haar ouders.  

Lise en haar cvs

Lise meldde zich aan met cvs en was al twee jaar thuis in 
ziekteverlof. Ze had al van alles geprobeerd. O.a. had ze de 
gedragstherapeutische aanpak, speciaal ontworpen voor 
mensen met cvs, in een gerenommeerd ziekenhuis geprobeerd. 
Niets werkte effectief. Omdat ze iets met paarden had, wilde 
ze equitherapie eens proberen. “Baadt het niet, dan schaadt het 
niet.”, was haar leuze. Tijdens één van de sessies kreeg ze de 
opdracht om vier rood-witte verkeerkegels in de piste uit te 
zetten. Hiermee moest ze haar eigen, persoonlijke territorium 
neerzetten. We werkten toen met één paard dat haar territorium 

Op deze wijze was zij aan het oefenen om 
te handelen vanuit haar eigen verlangen - 
en niet vanuit andermans verlangen -, 
vanuit wat voor haar klopte, wat binnen 
haar grenzen en mogelijkheden lag.

niet mocht betreden. Het enige instrument dat ze hiervoor had, 
was haar eigen lichaam. Vanaf het moment dat de vier kegels 
waren neergezet, kwam het paard ongeveer onmiddellijk in haar 
territorium te staan. Lise moest lachen en wenen tegelijk. 
Lachen omdat ze dit herkende: het paard deed precies hetzelfde 
wat in haar dagelijks leven elke keer opnieuw gebeurde, nl. haar 
grenzen overschrijden. Wenen: dit is waar ze niet tegenop kan 
en dat haar zo machteloos maakt. Dat was ook de eerste reactie 
die Lise vertoonde: machteloosheid. Ze zwaaide hulpeloos met 
haar armen in de lucht. In het begin deed ze tevergeefs pogingen 
om het paard uit haar territorium te krijgen. Na een tijd 
begon het te lukken om het eruit te krijgen, maar het keerde altijd 
opnieuw terug in haar territorium. Op een bepaald moment bleef 
het paard buiten de lijnen van de kegels staan. Lise had haar 
doel bereikt. Ze was naar het einde van de oefening heel intens 
in contact gekomen met haar verlangen : “Dit wil ik niet. Het is 
mijn territorium. Blijf er uit !”. De energie van haar kwaadheid 
gaf haar tevens de kracht om dit daadwerkelijk en voor het paard 
voelbaar neer te zetten. Na de oefening sprak de reactie van 
Lise boekdelen : “Nu weet ik wat ik te doen heb. Mijn euro is 
gevallen. Ik kom niet direct meer terug, misschien binnen twee 
maanden nog eens.” We hebben Lise niet meer terug gezien. Een 
paar jaar later zie ik Lise bij haar thuis terug. Ondertussen woont 
ze met haar man op een kleine hoeve met weiland en een piste en 
een kleine kudde paarden. Ze is gestart workshops met paarden 
te geven, alleen of samen met andere mensen. Ze straalt. Van de 
uitgebluste en futloze vrouw is niets meer te bespeuren. De cvs 
is verdwenen.

Natuurlijk zijn niet alle begeleidingen zo’n grote succesverhalen 
en is het vaak zoeken naar passende oefeningen. Wat wel blijft 
in elke begeleiding is dat paarden steeds spiegelen en het 
onzichtbare snel zichtbaar maken. Daarnaast oordelen paarden 
niet. Dit maakt dat cliënten zich gemakkelijker kwetsbaar 
opstellen en vaak meer open staan om dat wat aangeboden 
wordt, te ontvangen. Er is geen hiërarchische verhouding en dit 
in tegenstelling tot meer klassieke therapeutische werkvormen 
waar dit vaak wel het geval is. Het proces ontwikkelt zich samen 
met, door en dank zij de paarden. Cliënten hoeven niet hun 
volledige verhaal te vertellen. Spreken is bijna overbodig. Het is 
de ervaring die spreekt !
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