
Verklaring en Deontologische Code  
 
Als onderdeel van de toelatingsvoorwaarden  
voor het SYNTRA- ondernemerschapstraject Zorgverlener met therapiepaard 
 
Ik, ondergetekende …………………………………………………………………….  
Verklaar op de hoogte te zijn én akkoord te gaan met de onderstaande richtlijnen en 
voorwaarden om mij te kunnen inschrijven aan de opleiding ’Zorgverlener met 
therapiepaard’ bij SYNTRA. 
 
 
DOEL VAN DE OPLEIDING 
 
De opleiding heeft als doel een zorgverlener aan te leren hoe een paard als therapeutisch 
hulpmiddel kan ingeschakeld worden in de therapieën waarmee de zorgverlener al ervaring 
heeft in zijn eigen praktijk.  
 
De cursist kan na de opleiding  

• een paard herkennen dat de basiseigenschappen bezit om een goed therapiepaard te 
worden  

• een paard trainen in functie van de beoogde therapie en doelgroepen. 
 
 
TOELATINGSVOORWAARDEN 
 

- Ik begrijp dat niet elke paard geschikt is als therapiepaard en dat eventueel mijn eigen 
paard niet geschikt kan zijn om therapeutisch ingezet te worden. 
 

- Ik begrijp dat de voorwaarde om een paard ‘geschikt of ongeschikt als therapiepaard’ te 
verklaren gekoppeld is aan het therapeutische doel waarvoor men het paard wil 
inzetten. 
Het therapeutisch doel en de doelgroepen waarvoor ik het paard wil inzetten, 
moeten dus eerst gekend en duidelijk omschreven zijn alvorens ik een paard ter 
goedkeuring kan voorstellen aan de docent(en). 

 

- Ik kan enkel slagen in de opleiding en het getuigschrift ontvangen als ik een paard ter 
beschikking heb die door de docent(en) is goedgekeurd als therapiepaard en 
waarmee ik kan trainen tijdens en buiten de lessen.  
Ik zal trainen op de werkpunten en/of gedragsproblemen die bij het paard 
geanalyseerd werden tijdens de lessen. 

 

- Ik onderschrijf dat paarden niet zomaar inwisselbaar zijn en dat per type therapie en per 
type doelgroep moet overwogen worden welk paard kan ingezet worden, rekening 
houdend met de kennis en de vaardigheden die in deze cursus worden aangeleerd. 

 
 
DEONTOLOGISCHE CODE 



 

- Bij elke therapeutische setting stel ik steeds het welzijn van het paard op de eerste 
plaats. 

- Ik verklaar alles in het werk te stellen opdat het paard steeds in een opgewekte en alerte 
gemoedstoestand is bij het aanleren en uitvoeren van zijn therapeutisch hulp.  

- Ik zal geen geweld gebruiken om het paard onder dwang een specifieke taak te laten 
uitvoeren of aan te leren. 

- Ik zal er steeds attent op zijn dat het paard niet lijdt onder het therapeutisch werk.  
Dat wil zeggen dat ik mij zal focussen op het herkennen van stress-signalen. 

- Ik zal bij het opmerken van gevaarlijke situaties, het paard verwijderen van de 
therapeutische context. 
 

DIERENWELZIJN 

- Ik zal de regels in het kader van de wet op dierenwelzijn respecteren en naleven.  
 
 
  
 
 
Gelezen en goedgekeurd, 
(Voornaam & naam + handtekening) 
 
  
 
 
 
Gedaan te ………………… op    …  /   … /   …….  In 2 exemplaren. 
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