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HIPPOTHERAPIE

Via het paard de teugels 
van je leven weer in 

handen nemen

Getuigenis

Ik had geen enkele ervaring met paarden toen ik 
hippotherapie startte. De eerste sessie was wel 
even schrikken, want als je naast een paard staat 
valt het op hoe imposant deze dieren zijn. 
De sessies waren wel confronterend : paarden zijn 
als het ware een spiegel van jezelf. Ze voelen heel 
goed aan hoe je je voelt, ze kijken dwars door je 
heen. Ze testen ook hoe zelfzeker en welk soort 
leider je bent. Door middel van simpele oefenin-
gen kom je daar stap voor stap achter. Het paard 
leerde me beter te communiceren en grenzen te 
bewaken. Hippotherapie gaf ook de rust die ik al 
lange tijd kwijt was.

D.V., 25 jaar

Datum laatste sessie :

De laatste sessie.

Deze kan je helemaal zelf in elkaar steken.  
Wij vragen jou om gezins- of familieleden of 
vrienden uit te nodigen om hieraan deel te 
nemen.
Zo kan je hen ook laten zien welke sterktes 
je hebt en welke groei je hebt doorgemaakt.

Concreet

De reeks hippotherapie duurt zes weken, 
waarbij er twee sessies zijn per week :
Dinsdag van 15u tot 17u werken we met de 
paarden in de manege.  Wij nemen de sessie 
op video op. Donderdag van 14u45 tot 16u 
houden wij een nabespreking in de kliniek, 
waarbij we ook de opgenomen beelden be-
kijken.



Hippotherapie voor jongeren en jong-
volwassenen, opgenomen op de een-
heden Jeugd kortverblijf, Jeugd be-
handeling en Jongvolwassenen.

Hippotherapie is een therapievorm waar-
bij het paard de leidraad is.

In contact met het paard kan je je eigen ge-
voelens verkennen en eerlijk delen. Je kan je 
sterktes en grenzen leren kennen, (zelf)ver-
trouwen krijgen en  jezelf meer leren waar-
deren. 
Hippotherapie helpt jou om verder te groeien.

Een ontmoeting tussen mens en paard

Vertrouwen is de basis  

Omdat bij het paard de eerste reactie meestal een 
vluchtreactie is, is het zeer belangrijk om te wer-
ken aan een vertrouwensband. Vertrouwen van dit 
grote dier krijg je niet zomaar.  Je kan het pas op-
bouwen wanneer je  een gevoel van zelfvertrouwen 
toelaat.

Lichaamstaal als spiegel

Paarden zijn sociale wezens die er een eigen 
communicatie op nahouden. In hun kudde 
hanteren zij een orde van leiders, volgers en 
beschermers. Met hun lichaamstaal maken 
ze duidelijk waar hun grenzen liggen, tot wat 
ze bereid zijn en wat hen stoort.  Het paard 
weerspiegelt onze gevoelens en kent hierbij 
geen leugen. Via het paard  worden wij ons 
bewust van de signalen die we zelf met onze 
lichaamstaal uitzenden: openheid,  vertrou-
wen of angst, terughoudendheid en wantrou-
wen.  

Jongere, paard en therapeut

Hippotherapeuten zorgen voor een kader 
waarbij je je veilig voelt bij de paarden en 
een groeiproces kunt doormaken. 
Alles wat gebeurt in de samenwerking tus-
sen jezelf, de therapeut en het paard speelt 
een rol in de ontdekkingsreis naar jezelf.

De sessies

Kennismaken

In een verkennend gesprek kan je ons ver-
tellen hoe je tegen de dieren aankijkt en of 
je al of niet ervaringen hebt opgedaan met 
paarden.  Wat je wil bereiken is voor ieder-
een verschillend. We overlopen  enkele af-
spraken rond veiligheid en praktische zaken  
zoals bijvoorbeeld het dragen van een helm, 
stevig schoeisel, tetanusvaccin.

Opbouw aan eigen tempo

Op een voor jou veilige afstand kan je in con-
tact treden met het paard via het strelen van 
de vacht en de eenvoudige verzorging zoals 
het borstelen.  
Bij het leiden van het paard aan het halster-
touw geef je bij de minste beweging van de 
hand al een boodschap.
De combinatie van aanraken, voelen, li-
chaamstaal en houding komt samen in het 
bestijgen van het paard, het zitten op het 
paard en het samen bewegen.


