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Wat is en doet de leerstoel Antrozoologie? 

•  De vakgroep Antrozoölogie van de Open Universiteit onderzoekt 
de mens-dier relatie vanuit de psychologie en wat het contact 
met de dieren voor de mensen betekent.  

•  Meer specifiek onderzoekt de vakgroep de effecten van dier-
ondersteunde interventies en de mechanismen die daarbij een 
rol spelen.  

•  Dat doet de vakgroep in samenwerking met nationale en 
internationale partners zoals KNGF geleidehonden, het 
Instituut voor antrozoölogie, de stichting AAIZOO (Animal 
Assisted Interventions voor Zorg, Onderzoek en Onderwijs) en 
de internationale organisaties IAHAIO en ISAZ. 
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Onze raakvlakken  

•  Via AAIZOO  (Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderwijs 
en Onderzoek) vanaf 2009  

•  met Open Universiteit sinds 2013( met leerstoel Antrozoologie) 
en het Instituut voor Antrozoologie sinds 2015 

•  Samenwerking met ook aandacht voor dierenwelzijn in AAI (per 
1-12 heeft OU meewerkend ethologe) 

•  Instituut voor Antrozoologie: IVA samenwerking in onderwijs en 
onderzoek: voor verdere professionalisering van het werkveld: 
accreditering 

•  Betrokkenheid bij het WAC (Werkveld Advies Commissie van Hal 
Larenstein) 
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Waar vinden/vonden we elkaar? 

•  Bij het begeleiden van onderzoeken en stages van de studenten, 
als opdrachtgever (AAIZOO / IVA/OU) 

•  Bij het helpen ontwikkelen van het Handboek Dieren in de Zorg 
(Beerda et al, 2014) 

•  Bij het samenwerken in het Werkveld Advies Commissie 
 
•  In onze gezamenlijke zorg voor het dierenwelzijn tijdens AAI 
 
•  Bij (internationale) conferenties en symposia over de mens-dier 

relatie en dierondersteunde interventies 
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Voorbeelden van scripties en stages 

Opzetten van een bezoekdierenprogramma in een verpleeghuis, 
b.v. in Ammerzoden: 

•  Recruteren en screenen vrijwilligers en honden 
•  Opleiden van vrijwilligers en honden 
•  Bezoeken plannen op de afdelingen 
•  Inbedden van AAA in zorgplannen 
•  Evalueren en begeleiden teams 
•  Evalueren resultaten bezoeken 
•  Enz 
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Bezoekdier programma verpleeginstelling 
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Nog een voorbeeld: Inventarisatie van instellingen 
waar dieren worden toegelaten? 

•  Zijn er interventies met dieren? 
•  Zijn er mogelijkheden om desgewenst contact met dieren te 

hebben? 
• Wat zijn de regels? 
•  Zijn er protocollen? 
•  Hoe gaat men met hygiene om? 
•  Is er aandacht voor het welzijn van het dier? 
• Wordt het vergoed door verzekeraars? Door instelling? 
• Wat is de opleiding van degene die met dieren ‘werkt 
•  ‘etc…… 



Uitkomsten Onderzoek naar AAI in 
verpleeghuizen ( de Jong & Kauffeld, 2013)   

Verpleeghuizen 
804 

Dieren niet 
welkom aantal 

283 

Respondenten 
management en 
zorgpersoneel 

566 

Respondenten 
management en 
zorgpersoneel 

1042 

Dieren welkom 
Aantal 521 



Wat is er bekend over dieren in Nederlandse 
Zorginstellingen? 

•  In Nederland 16% van de populatie is  > 65;  

•  4% woont in een van de  2.178 zorg of verpleeginstellingen  

•  In 89% van deze instellingen zijn huisdieren toegestaan, 
48% heeft toegangsbepalingen(Lambregts & Spek, 2013) 

•  In 80% van de verpleeghuizen in de studie van 
L.Schuurmans et al, (2016) waar AAI plaatsvond ( N = 125)  
waren er geen regels of protocollen voor hygiene, 
veiligheid, zoonoses etc voor bezoekdieren of residentiele 
dieren en de bewoners en was er geen samenwerking met 
b.v. dierenarts.  
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  Zorgen voor dieren (kinderboerderij bij instelling) 
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Dieren op scholen 



pagina 13 

Residentiele dieren 



pagina 14 

Wat doen de gezelschapsdieren (honden, katten, 
paarden, geiten, ezels etc. voor mensen? 
 
 

 
 
Ze bieden veiligheid, informatie 
Onvoorwaardelijke affectie 
Ze zijn ondubbelzinnig, betrouwbaar 
Bieden fysieke nabijheid en warmte 
Bieden gelegenheid om verantwoordelijkheid   
te dragen 
Bieden gelegenheid om te zorgen  
Verschaffen plezier  
(Her)kennen onze emoties 
(Her)kennen intonatie en woorden 
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Wat zijn animal assisted interventions? AAI? 
www.iahaio.org  zie White Paper 

•  Animal Assisted Intervention (AAI, dier-ondersteunde 
interventie) 

•  Een interventie met ondersteuning van dieren is een doelgerichte 
en gestructureerde interventie waarbij dieren bewust worden 
ingezet als  ondersteuning op het gebied van gezondheid, 
onderwijs en persoonlijke dienstverlening (bijv. sociaal werk) met 
als doel een positief therapeutisch effect op mensen te 
bewerkstelligen.  

•  AAT; AAE; AAC; AAA ( zie White Paper IAHAIO, 
www.iahaio.org) 
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Dierondersteunde activiteiten bij kinderen met 
Down 
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  Interventie met autisme geleidehonden 
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Programma’s in kinderziekenhuizen 
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Verbinding met dieren  kan voor  kinderen  en 
adolescenten  betekenen: 
•  Meer invoelingsvermogen  Minder crimineel gedrag 
•  Meer zelfwaardering   Minder aansluiting aan ‘bende’  
•  Meer vrienden    Minder drugs/alcoholverslaving                               
•  Betere leervaardigheden  Bron: diverse onderzoeken 
•  Betere immuunsysteem 
•  Minder allergieen 
•  Minder schoolverzuim 
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Voor volwassenen, hulpbehoevenden en voor 
ouderen betekent verbinding met dieren 

•  Vrijheid, onafhankelijkheid en sociale steun 
•  Minder bezoeken aan huisarts 
•  Betere cardiovasculaire gezondheid 
•  Betere overlevingskansen na hartinfarct 
•  Minder negatieve gevolgen van stress door betere neurotransmitter 

levels in bloed 
•  Steun bij rouw, scheiding, ziekte enz. maar ook gemakkelijker 

contact maken met anderen 
•  Biedt structuur aan de dag 
•  Verbetert en houdt ADL in stand 
•  Is een buffer bij veranderingen 
•  Vermindert eenzaamheid 
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Dierenwelzijn ook altijd in beeld? 
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De huidige stand van zaken: de uitdagingen 

•  Er is nog erg weinig bewustzijn over dierenwelzijn tijdens 
dierondersteunde interventies 

•  Kennis diergedrag en dierenwelzijn bij meeste hulpverleners in 
de zorg die AAI inzetten onvoldoende 

•  Kennis hygiene en zoonoses vaak onvoldoende 

•  Verpleeginstellingen kampen met geldtekort/personeelstekort 

•  Instellingen kennen het beroep diermanager in de zorg 
onvoldoende 

•  BEWUSTWORDINGS PROCES IN GANG ZETTEN! 
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Diermanagers in de GZ en GGZ? 

• Een dier op recept? 

•  Gebeurt al in de Gezondheidszorg in Italie, 

•  Instituto Superiore di Sanita, ITALY 
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Wat zijn kansen? 

Bijvoorbeeld: 
Afgestudeerde diermanager in de zorg is in staat een sustainable 
dierondersteund programma op te zetten en te managen in een 
verpleeghuis, instelling/ziekenhuis 
• Kan vrijwilligers en professionals werven; dieren screenen 
• Kan vrijwilligers opleiden in samenwerking met de instelling om 
met de bewoners om te leren gaan 
• Kan vrijwilligers en professionals ondersteunen met kennis over 
diergedrag en dierenwelzijn 
• Kent regels en regelgeving die van toepassing is op de situatie 
• Is in staat verzorging te managen van dieren op het terrein 
(kinderboerderij) 
• Is in staat de dierondersteunde programma’s in de zorgplannen in 
te bedden 
• Is betaalde werknemer van de organisatie  
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Nog meer kansen 

Afgestudeerde diermanagers kunnen dier-ondersteunde interventie 
programma’s organiseren, en/of begeleiden als handler, in 

• Opvanghuizen voor vrouwen en kinderen ( slachtoffers van 
huiselijk geweld) (b.v weerbaarheidstrainingen opzetten en geven, 
dierprogramma’s managen) 

• In Jeugdinstellingen (uit huis geplaatste jongeren) in 
samenwerking met de jeugdzorgwerkers en psychologen AAI 
managen 

• Programma’s in gevangenissen managen, samen met 
psychologen en sociale werkers 
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En nog meer: 

Managen van dier-ondersteunde programma’s in psychiatrische 
ziekenhuizen ( residentiele dieren, bezoekdieren, therapie dieren) 
waarbij verantwoordelijkheid o.a. voor 

• Huisvesting van de dieren, dagelijkse zorg voor het welzijn van de 
dieren, veterinaire zorg voor de dieren 

• Actief zorg dragen voor inbedding van de dierondersteunde 
interventies in de behandelprogramma’s van de patienten 

• Dierenwelzijn bewaken van de dieren tijdens de interventies 
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En: goed opgeleide diermanagers in de zorg  

•  Kunnen maatschappelijke innovaties doorvoeren door zorg te 
managen voor ouderen die tijdelijk of permanent niet voor het 
huisdier kunnen zorgen / b.v. inbedding in buurtzorg (ZZPer) 

•  Kunnen programma’s opzetten voor dierondersteunde 
interventies in kinderziekenhuizen en deze permanent 
‘bewaken’en begeleiden ( als werknemer ziekenhuis) 

•  Kunnen in hospices zorg dragen voor het huisdier/ de huisdieren 
van de patienten ( als ZZPer / lid Buurtzorg) 

•  Kunnen in ziekenhuizen AAT programma’s opzetten met 
fysiotherapeuten, met psychologen, psychiaters enz. 
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Diermanagers in het onderwijs 
 
 •  Beleid is kinderen met bepaalde kwetsbaarheden op 
‘gewone’ scholen onderwijs te geven 

•  Beleid is de kinderen die dat nodig hebben op maat 
gesneden ondersteuning te bieden 

•  Interventies worden ontwikkeld voor ‘risico’kinderen, het 
gezin, en de school-context: bij leer- en 
ontwikkelingsachterstanden, gedragsproblemen en gezins- 
en andere problematiek (b.v. scheidingen pesten, ADHD, 
autisme) 

•  Een klein aantal scholen zet al Animal Assisted Interventies 
in 
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Conclusie: DIERMANAGER IN DE ZORG 

•  Beroep moet beter worden gepositioneerd: beroep is antwoord 
op groeiende kennis en kunde met betrekking tot de positieve 
effecten van Animal Assisted Interventions bij kwetsbare 
mensen 

•  Moet verzelfstandigen, volwaardig beroep worden 
•  Betaald door de instellingen als innovatie 
•  Betaald vanuit WMO in gevallen van ouderen die ondersteuning 

nodig hebben bij verzorgen (ZZPer Buurtzorg) 
•  Er moet m.i. nog meer aansluiting komen: bij andere 

onderwijsinstituten, bij maatschappelijke, gemeentelijke, en 
andere zorgaanbiedende partijen  

•  Samenwerken maakt sterk! 
 


