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PRAKTIJK

BLAD gaat internationaal.

Interview met Katrien Kintaert

In september 2014 trok Katrien Kintaert, opleidingscoördinator 
van de BLAD opleiding binnen Balans, naar Denver in Amerika 
alwaar ze uitgenodigd was om te spreken op het congres van 
‘Animal Assisted Interventions International’. Daar stelde ze 
haar opleiding voor, welke internationaal een unicum blijkt te 
zijn, zowel qua vorm, intensiteit als inhoud. Meer dan voldoende 
reden dus om deze opleiding in de schijnwerpers te zetten. Hier-
toe zochten we Katrien op die ons tekst en uitleg verschafte over 
de opleiding en het unieke dat deze opleiding biedt.

Redactie (R): Dag Katrien, jij bent opleidingscoördinator voor 
de BLAD-opleiding. Waarvoor staat ‘BLAD’ eigenlijk ?

Katrien (K): ‘BLAD’ staat voor Begeleidend werken met 
Assistentie van Dieren. De letter ‘L’ laat het goed klinken.
’BAD’ past niet zo goed.

R: Wat is er zo uniek aan deze opleiding dat men jou uitgenodigd 
heeft om aan de andere kant van de wereld er over te komen 
vertellen ?

K: De opleiding is uniek op drie punten: 1. De visie op deze 
vorm van begeleiding; 2. De gebruikte methodiek hierin en 
3. De opleiding zelf. De visie is een ecocentrische visie. Dit 
betekent dat men het dier niet zomaar voor van alles en 
nog wat inzet. Met de cliënt en het dier gaat men samen een 
uniek verhaal aan. In dit verhaal moeten de handelingen 
overeenkomen met de aard van het beest. Een paard bv. is 
een kudde- en vluchtdier. Dit heeft tot gevolg dat men 
nooit met één paard alleen werkt of het paard rondjes in 
de piste laat stappen. Dit is een groot verschil met bv. 
hypotherapie en equitherapie. Een hond bv. hoort in een
roedel en heeft daar een bepaalde plaats. Een andere
consequentie is dat een aantal dieren er tussen uit vallen omdat 
ze niet geschikt zijn. Bv. een konijn is een prooidier en geen 
knuffeldier. Het dier dient in zijn eco-systeem gerespecteerd 
te worden en er dus ook plezier aan te beleven. Het mag niet 
‘gebruikt’ worden. De relatie mens-dier wordt opnieuw 
bekeken in functie van het ecologisch niveau dat dient te 
kloppen.

R: Dit is inderdaad een heel andere visie op het werken met 
dieren. Dit betekent een basisrespect voor het wezen van de 
dieren zelf.  Hoe ga je dan concreet aan de slag ?

K: Hiermee komen we aan de methodiek. De cliënt en het dier 
komen samen in een context. Elke context is uniek en is totaal 
anders dan wat de cliënt gewoon is. Het is binnen deze context 
dat de cliënt zijn thema’s waarrond hij wil werken destilleert.  
Dit gebeurt op basis van wat er zich in deze context met het dier 
voordoet. Dit is anders dan bv. in de klassieke hulpverlening 
waar de cliënt meestal met zijn ‘vooraf gekozen thema’s’ komt 
aankloppen. Hier is het feitelijk het gebeuren van mens en dier 
in de context die de thema’s aanbrengt. We kijken dus ook naar 
wat er zich in dit samenzijn ontwikkelt, zich aandient. Het is 
echt maatwerk met andere en specifieke accenten.

R: Op welke manier gaat men verder met deze thema’s aan de 
slag ?

K: Er wordt gewerkt aan de hand van negen mogelijke 

partnergeweld te kijken. Een blik die een alternatief biedt op 
het dominante dader- slachtoffer denken. Een blik die je 
als hulpverlener meer ruimte geeft om met beide partners een 
hulpverleningsrelatie aan te gaan. Hiermee zeg ik nog niets 
over de manier waarop je ermee aan de slag gaat, wat dit 
concreet betekent naar interventies als hulpverlener. Dit lijkt 
me een mooie uitdaging voor een volgend schrijven. 
Daarnaast is deze vertaling naar de parktijk net het onderwerp 
van de vierdaagse opleiding Partnergeweld bij Balans.

Tot slot wil ik een belangrijke noot toevoegen. Door op deze 
manier naar partnergeweld te kijken, is het alles behalve de 
bedoeling om mensen te ontslaan van hun verantwoordelijkheid. 
Ongeacht hoe groot de inbreuken op het gebied van vertrouwen 
geweest zijn, iedereen is verantwoordelijk voor  de manier 
waarop hij omgaat met zijn destructief recht: niemand verplicht 
je om dit op onschuldige derden af te reageren. Wanneer je dit 
toch doet en je dus nieuw onrecht creëert, ben je niet vrij van 
ethische schuld. Het is erg belangrijk de ethische schuld die 
gepaard gaat met geweld steeds voor ogen te houden en te 
benoemen in de koppeltherapie. Dit is niet enkel belangrijk 
in functie van de veiligheid, maar ook in functie van je 
betrouwbaarheid als therapeut. Bovendien leerde Nagy ons dat 
het net die ethische schuld is die een motor is voor verandering. 
Partners die geconfronteerd worden met hun ethische schuld, 
krijgen opnieuw de vrijheid om te kiezen wat ze met hun 
destructief recht doen. Er ontstaat een mogelijkheid om toch 
in dialoog te gaan, alsnog te herstellen, opnieuw verdienste op 
te bouwen en zich in de toekomst wel betrouwbaar te gedragen.

Jef Slootmaeckers

Opleiding in contextuele therapie en 
emotionally focused couple therapie (EFT).

Werkervaring binnen het algemeen welzijnswerk 
waar hij vooral bezig is met koppelgericht werken 

rond partnergeweld.

Jef begeleidt vanaf voorjaar 2016 in Balans 
een 4 daagse workshop over partnergeweld.
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verschillende componenten, handvatten waarmee de thema’s 
worden uitgediept. Dit zijn theoretische modellen op basis 
waarvan een eigen programma wordt samengesteld. Men kan 
ze ook ‘puzzelstukjes’ of ‘mandjes’ noemen. Deze componenten 
komen zowel uit de wetenschappelijke als uit de universele 
andere wereld (o.a. traditionele en oude culturen). Het 
universele maakt dat het overal en voor iedereen bruikbaar is. 
Bv. liminality : hierin gaat de cliënt op zoek hoe hij met zijn 
context (met het dier) een nieuwe, andere ruimte kan creëren 
waar alles anders is dan hij gewoon is en waar hij kan 
experimenteren met het nieuwe. De andere componenten 
zijn: de biophilia-hypothese, het dier als transitioneel object, 
fractalen, hechting, leertheorie, neotony, spel en humor (1). 
Vervolgens dient deze verandering verankerd te worden: 
hij dient de transfer naar zijn dagelijks leven te maken en het 
nieuwe daar te bestendigen. Soms moet er bijgestuurd worden. 
Dan wordt gezocht met welk component het ‘misloopt’.

R: Het klinkt niet zo eenvoudig. Als cliënt weet men niet goed 
wat er zich te wachten staat. Zit er een zekere structuur in het 
geheel of is het ‘werken met toevalligheden’ ? 

K: Op basis van de geselecteerde thema‘s en de verschillende 
componenten wordt er een persoonlijk programma opgesteld 
dat de cliënt doorloopt. Maar wat zich in de context met het 
dier aandient zorgt steeds voor een onvoorspelbaar moment. Het 
is geen vrijblijvende zaak, maar vraagt een engagement.  Het 
programma kent verschillende fases. De begeleider bereidt elke 
sessie dan ook flexibel voor aan de hand van een opgemaakte 
planning. We verwachten van de cliënt dat hij in een bepaalde 
fase bepaalde zaken kan. We  onderscheiden vier fases. De cliënt 
start in fase 1 als leerling en eindigt in fase 4 als meester. Hij 
wordt zijn eigen leider en kan ook anderen leiden. We hanteren 
tevens een aantal regels, bv. rustig bewegen; rustig praten; nooit 
lelijke woorden zeggen. Vaak werken we met ‘rare dingen’ die 
de context in beweging brengen. Fasegewijs behaalt de cliënt 
zijn hoofddoelstelling.

R: Het vraagt van de begeleider in vergelijking met de klassieke 
hulpverlening toch wel een hele aanpassing, heb ik de indruk.

K: Voor de begeleider is het inderdaad wennen. Hij dient los 
te komen van de klassieke manier van hulpverlenen die vaak 
rechtlijnig, causaal denkt. Dit is het oude Cartesiaanse denken.  
Een BLAD-hulpverlener is enerzijds een trainer in dieren. Daar-
naast gaat het vooral om samen dingen doen, om training, niet 
zozeer om het praten. Hier gaat het om een open systeemdenken, 
circulaire denken. Er is een constante wisselwerking tussen dier, 
cliënt en begeleider. Het is dus veel meer dan bv. werken vanuit 
de empathie.

R: Vormt BLAD dan een alternatief voor de klassieke hulp-
verlening ?

K: Neen en ja. Het is niet zo dat BLAD de klassieke hulp-
verlening kan vervangen. Wel biedt ze een waardevolle weg 
voor o.a. mensen die binnen de klassieke hulpverlening ‘fin de 
carrière’ zijn, het praten beu zijn of helemaal niet graag praten, 
mensen die rondjes in hun rationaliteit draaien en bijgevolg 
vastdraaien. 

R: Dan komen we bij het derde unieke van BLAD, nl. de 
opleiding.

K: Inderdaad. De opleiding zelf is eveneens een uniek verhaal. 
Het is geen pakket dat men kan consumeren om daarna te 
reproduceren. De cursist creëert feitelijk mee zijn BLAD 
opleiding. Naast een vooropleiding in het psycho-sociaal 
werk dient hij uiteraard graag met dieren bezig te zijn. De 
contexten zijn steeds anders. Elk dier is anders en bijgevolg 

uniek. Er is dus geen soort standaard BLAD-opleiding en 
–begeleiding waarnaar men kan refereren.

R: Hoe wordt de opleiding verder opgevat ?

K: De opleiding duurt 2 jaar. De helft ervan bestaat uit contact-
onderwijs. Eén vierde is afstandsleren en de andere vierde 
is werkplekleren. Hierin werken de opleiders op maat met de 
cursisten. Zij dienen met hun eigen dier te werken en een 
bepaalde vraag in te brengen. De cursist komt zo in de 
cliëntpositie en ondervindt aan den lijve waarover het gaat 
en hoe het werkt. Het duurt een jaar om alles te leren, o.a. met 
de componenten werken. Pas daarna kan men aan de slag. 
De opleiding zelf is een procesmatig traject. Het eindresultaat 
is geen certificaat waarop gewoon staat ‘geslaagd’. Elke 
cursist heeft een ander vertrekpunt en kent een ander proces. Het 
certificaat omschrijft met welke dieren men kan werken, 
met welke doelgroep, geeft ook een evaluatiepunt waar men 
bv. op het einde van de opleiding staat en wat men eventueel 
nog bij dient te volgen om te kunnen starten.

R: Je hebt over dit alles een boek geschreven (2). Wat heeft jou 
hiertoe gedreven ?

K: Er bestonden hier geen Nederlandstalige boeken over. 
Vroeger kregen de cursisten drie Engelstalige boeken te 
verorberen. Nu nog twee en het mijne. Daarnaast heb ik via 
dit boek heel mijn gedachtengoed hierover dat ik de afgelopen 
10 jaar uitgebouwd heb, willen beschermen. Tenslotte wil 
ik hiermee een tegengewicht vormen tegen het amateurisme, 
tegen het vaak los uit de pols werken. Er bestaan veel 
initiatieven, maar deze werken over het algemeen minder 
professioneel. 

R: Dat wat je neerzet, is echt pionierswerk. Hoe wordt het 
buitenshuis onthaald ? 

K: In België is de wetenschappelijke, universitaire wereld hier 
niet in geïnteresseerd. Sommigen zijn er euforisch over; anderen 
kijken er smalend op neer. In het buitenland is er dan weer wel 
interesse. Bv. in Italië, Oostenrijk, Zwitserland, in Denver is er 
substantieel wetenschappelijk onderzoek naar.

R: Zo verloopt het vaak. Kwaliteitswerk wordt op eigen bodem 
niet gewaardeerd, maar wel in het buitenland gesmaakt. Wat 
drijft jou om dit allemaal te doen ?

K: Op zich heb ik zelf niet zoveel met gedomesticeerde dieren, 
wel met wilde dieren. Ik heb een tijd in Azië en Afrika rond-
getrokken en daar heb ik er met volle teugen van genoten. Ik 
heb daar veel gezien en geleerd. Wat me heel erg drijft, zijn 
de resultaten. Daar waar in de klassieke hulpverlening het 
slaagpercentage laag is of men vaak geen resultaten boekt, 
kennen we hier een slaagpercentage van 80 tot 85 %. Wat niet 
weinig is, vind ik. Elke traject is elke keer opnieuw een uniek 
avontuur. Eens we een component hebben aangeboord, geeft mij 
dit veel energie. Elke dag is anders. Het is ook leuk mijn eigen 
leider te zijn. Het schenkt mij allemaal een grote rijkdom, elke 
dag opnieuw.

R: Katrien, heel hartelijk bedankt voor dit interview en je hebt 
mij in elk geval geprikkeld en zin doen krijgen om van deze rijk-
dom te proeven !

Ief Barbier
Opleidingscoördinator Gezinsbegeleiding, 

Gezinsgericht werken en Gezinscounseling
(1) Wil je graag meer weten over deze componenten, zie haar boek blz. 82 - 111.
(2) Kintaert, K. (2013). Begeleidend werken met assistentie van dieren. Een 
inleiding. Gent : Academia Press. 

Ps: in september 2015 start er een tweejarig traject 
op donderdagvoormiddag in Balans/VSPW.


