10. Bezoeksessies


De projectverantwoordelijke:
 plant de bezoeken bij de boerderijdieren;
 inventariseert welke patiënten mogelijk agressief gedrag vertonen naar dieren
(Ophorst et al., 2014);
 inventariseert welke patiënten een allergie, aversie of angst/fobie voor
boerderijdieren hebben (Ophorst et al., 2014);
 maakt een register waarin de AAI-sessies en eventuele opmerkingen kunnen
worden genoteerd (Khan & Farrag, 2000);



De dierenbegeleider:
 bepaalt in samenspraak met de zorginstelling of de begeleidende therapeut welke
boerderijdieren het beste bij de doelgroep passen (Ophorst et al., 2014);
 blijft aanwezig tijdens de AAI-sessies. Ook tijdens AAT-sessies blijft de
dierenbegeleider bij de dieren. Soms kunnen therapeut en dierenbegeleider
éénzelfde persoon zijn;
 laat de dieren nooit alleen met de patiënt (Khan & Farrag, 2000);
 informeert patiënten tijdens de sessie over:
o het gedrag van de boerderijdieren;
o de manier waarop stress bij boerderijdieren te voorkomen en te herkennen. Op
die manier kan de patiënt de dieren beter begrijpen en gepast reageren.
 stuurt tijdens de AAI-sessie indien nodig het gedrag van de patiënt ten opzichte
van de dieren bij. Vooral sessies met kinderen jonger dan 12 jaar kunnen
stresserend zijn voor de dieren (Marinelli et al., 2009).
 geeft de dieren geen eten tijdens het bezoek. Ook het geven van
beloningssnoepjes wordt beperkt en bij voorkeur enkel door de begeleider. In
samenspraak met de begeleider kunnen ook patiënten de dieren een beloning
geven, maar dan best onder de volgende voorwaarden:
o het dier is getraind op het voorzichtig aanpakken van snoepjes (Lefebvre et al.,
2008;
o de begeleider bepaalt welke snoepjes het dier mag krijgen.
o de patiënt wast zijn handen zowel voor als na het geven van snoepjes
(Lefebvre et al., 2008);
 laat de dieren tijdens de pauzes ontspannen (Fine et al., 2015).



De boerderijdieren:
 moeten controle kunnen hebben over de situatie (bv. altijd de mogelijkheid krijgen
zich te ontlasten, te drinken, de situatie verlaten, zich isoleren,…) (Hall & al., 2008);



De patiënt:
 mag deelnemen aan AAI-sessies met de boerderijdieren mits:
o zijn eigen akkoord en/of dat van een familielid (indien minderjarig).
o de toestemming van zijn behandelende arts en indien van toepassing ook van
zijn behandelende therapeut (Disalvo et al., 2006).

Bron: www.zorgbeest.be



Duur en aantal AAI-sessies per dag:
 Een AAI-sessie duurt 30 tot maximum 45 minuten of korter indien het dier aangeeft
de interactie te willen verbreken.
 Een boerderijdier wordt ongeveer tweemaal per week ingezet voor AAI voor
maximum twee à drie sessies per dag (uiteraard is het sterk afhankelijk van wat
het individuele dier aankan).
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