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Er komt een therapiepaardje bij u op bezoek.
Wat kunt u verwachten?

Allereerst hartelijk bedankt voor het aanvragen van een bezoek. Hierbij een korte uitleg over onze 
werkwijze.

• Een bezoek duurt gemiddeld 1 a maximaal 1,5 uur. 
• Wij komen met een aangepaste bestelbus en parkeren het liefst op een plek waar we goed 

kunnen in-en uitladen.
• De paardjes krijgen een laatste poetsbeurt en de hoefjes worden uitgekrabd en ingevet.
• Voordat we naar binnen gaan laten we de paardjes plassen op commando. Mocht het 

voorkomen dat een paardje binnen poept, dan ruimen wij dit op.
• De paardjes hebben de tijd nodig om te acclimatiseren, dat betekent dat wij de paardjes 

even laten rondkijken bij binnenkomst. Vervolgens komen wij met de paardjes naar de 
mensen toe.

• Mensen die in een kringetje zitten is voor de paardjes niet prettig. Er komt teveel prikkels 
op de paardjes af. In een kring is er onvoldoende ruimte voor de paardjes om naast een 
persoon te komen.

• Door mensen in hun eigen (favoriete) stoel, aan een tafel of in bed te laten zijn is er ruimte 
voor optimaal contact tussen paardje en mens.

• Tijdens een bezoek blijven de paardjes bij elkaar, er wordt dus niet gesplitst over de 
verschillende afdelingen. Paarden zijn kuddedieren en blijven graag bij elkaar. Voor ons is 
het ook praktischer om onderling contact met elkaar te kunnen houden.

• Wanneer er kinderen aanwezig zijn, is het hen niet toegestaan om op de rug van een 
paardje te gaan zitten.

• Om de veiligheid van onze paardjes en uw bewoners zoveel mogelijk te kunnen waarborgen
is het niet de bedoeling dat een halstertouw uit onze handen gepakt word. Als u een 
paardje naar een andere kamer wilt hebben, lopen wij graag met u mee.

• Wij nodigen regelmatig mensen uit om mee te gaan wandelen; dit kan ook als een persoon 
in een rolstoel zit of met een rollator loopt. We lopen dan uiteraard mee.

• Het kan voorkomen dat een persoon allergisch is voor paarden, wees hier alert op.
• De paardjes mogen geen eten aangeboden krijgen, wel een bakje water (En een kopje 

koffie/thee voor de begeleiders is meer dan welkom :)

Ondanks dat wij een zoönose keurmerk hebben adviseren wij u om na ons bezoek de handen te 
wassen.  


