
 

Lezing 
“De job van een dierenbegeleider,  

een blik achter de schermen” 
 

In België en Nederland merken we dat de laatste 10 jaren er een sterke stijging is 
van het aantal klinieken, zorginstellingen en scholen die interventies met 
assistentie van dieren opzetten (Meers et al., 2006).  
Een follow-up onderzoek in Vlaanderen toonde aan dat ondanks de populariteit van 
deze programma’s er tot op heden (1) maar weinig settings werken met getrainde 
dierenbegeleiders en (2) dat het welzijn van dieren die in zorgprogramma’s ingezet 
worden vaak bijzonder laag tot levensbedreigend kan zijn. Jaarlijks sterven er dan 
ook talrijke dieren in IADs door onaangepaste zorg, door een tekort aan kennis 
over de noodzakelijke verzorging of een te zware belasting in ongepaste 
omstandigheden. De samenloop van bovenstaande factoren zorgt er dan ook voor 
dat er vele programma’s jaarlijks starten, maar ook vroegtijdig moeten stoppen. Het 
inzetten van een dierenbegeleider binnen IAD projecten zou de duurzaamheid en 
kwaliteit doen toenemen, want een dier is maar een meerwaarde wanneer het zich 
goed voelt in de situatie waarin het wordt ingezet. 
Deze lezing heeft als thema: “jobinvulling, taken en meerwaarde van de 
dierenbegeleider” 
 
Voor wie is deze lezing bedoeld? 
Therapeuten of studenten in een therapierichting die zicht willen krijgen op de 
functie van de dierenbegeleider. Dierentrainers, dierenverzorgers etc. die interesse 
hebben om meer de horen over de jobinvulling van een dierenbegeleider.  
De lezing gaat door in kleine groepen (max. 5 personen) zodat er ruimte blijft voor 
aanvullende vragen die leven bij de deelnemers.  
Aanwezigheidscertificaat op aanvraag. 
 
Organisator 
Opleidingscentrum voor Animal-assisted Therapy en aanverwante interventies in 
samenwerking met Mevr G. Lievens, dierenbegeleider en educatief medewerkster 
in het Neerhof te Dilbeek (http://www.neerhof-vzw.be) 
 
Locatie 
Laarne of Dilbeek 
 
Wanneer gaat de lezing door?  
Najaar 2012  
Data zullen na de zomervakantie van 2012 gepubliceerd worden op 
www.lerenmetdieren.be (topic: nieuws) 
 
 
Inschrijvingen 
51 euro (inclusief drankje en hand-outs) te betalen na facturatie 
De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld 
Uiterste datum van inschrijving: één week voor de lezing 
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Bezoek ons op de  

Open-Bedrijvendag  
van 7 oktober 2012  

tussen 10 tot 17u 
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