
stelt voor “AAI: hoe zorgen voor mens en dier?”
Een studiedag over de rol van verpleegkundigen en 
dierbegeleiders bij het inschakelen van honden in de 
zorgsector (Animal Assisted Interactions).

Waarom honden?

Vrijdag 20 april 2018

ZorgBeest is een onderzoeksproject van Hogeschool Odisee waarin we op basis van wetenschappelijke 
informatie, advies van experten en ervaringen uit het werkveld, praktische richtlijnen formuleren als 
ondersteuning voor AAI-programma’s in zorgomgevingen.  

Dit onderzoek werd gefinancierd via een PWO-beurs van de Vlaamse Overheid aan Hogeschool Odisee.

www.zorgbeest.be
info@zorgbeest.be



Programma

Locatie 
Hogeschool Odisee, Campus Waas 
Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas 
www.odisee.be/nl/campus-waas-sint-niklaas

Inschrijven 
http://www.zorgbeest.be/inschrijven tot 15 april. Maximum 60 deelnemers. Sessie 3.1 is volzet.

Deze studiedag is gratis voor studenten dierenzorg, verpleegkunde en ergotherapie van Odisee. 

Externen betalen 30 euro. Uw inschrijving is definitief na betaling. Graag de deelnameprijs storten 
voor 15 april op BE15 4354 1314 7130 (BIC: KRED BE BB) met vermelding: ZorgBeest + uw naam. 
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Ontvangst 

Welkom (dr. Adinda Sannen)     

SESSIE 1: Impact van Animal Assisted Interactions op mens en hond. (Eva Paridaens)

Pauze   

SESSIE 2: Rol van de verschillende actoren en verantwoordelijkheden. (Eva Paridaens)

Lunch         

SESSIE 3: Praktijk.

3.1               Workshop voor dierbegeleiders: hoe train ik een hond voor AAI met personen met dementie? (Els Vangrieken)

3.2 Case study voor verpleegkundigen en dierbegeleiders: ervaringen met AAI in woonzorgcentrum Sint-Franciscustehuis te Brakel: 

praktische tips. (Helga De Pelsmaeker)

Pauze 

SESSIE 4: Casus en hygiëne. (Els Vangrieken; Julie Daes & Jolien Mul)

We volgen een casus die live wordt gedemonstreerd en besproken. Daarna stellen we een protocol voor m.b.t. extra hygiëne maatregelen.

Terugblik op de dag (Aymeline de Cartier)

VOLZET



Onze sprekers

• Eva Paridaens is klinisch psychologe en diergedragstherapeut. Zij combineert beide expertises in Animal Assisted Therapy met honden. Zij 
richtte DIER & GEDRAG (www.huisdiergedrag.be) op en is gastdocent binnen het postgraduaat Dogs Assisted Interventions (Odisee). Eva is 
tevens lid van de stuurgroep van ZorgBeest.

• Els Vangrieken heeft als maatschappelijk assistente en hondeninstructuur (specialisatie socialisatie) LEIDRAAD opgericht (leidraad.be). Zij is 
gespecialiseerd in Animal Assisted Interventions met personen met dementie en ondersteunt woonzorgcentra hierin. Zij geeft lezingen en 
opleidingen zowel in het hoger onderwijs als binnen het werkveld.

• Helga De Pelsmaeker is coördinator van het paramedisch team van het WZC Sint-Franciscustehuis in Brakel. Zij startte samen met haar team 15 
jaar geleden met de uitbouw van een dierenbeleid. Daarnaast is ze ook werkzaam als praktijkassistent geriatrische revalidatie aan de UGent, 
vakgroep Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

• Julie Daes en Jolien Mul ontwikkelden als studenten Verpleegkunde in hun bachelorproef een hygiëne protocol voor Animal Assisted Interactions 
in zorginstellingen, onder leiding van Sibbel De Mits (docent/onderzoeker in de opleiding Verpleegkunde, Odisee).

• Aymeline de Cartier is kinderpsycholoog en etholoog. Door het combineren van beide vakgebieden heeft zij een brede ervaring met Animal 
Assisted Therapy met zowel honden als paarden. Zij is dan ook een sleutelfiguur binnen het ZorgBeest project. 

• Dr. Adinda Sannen is bioloog gespecialiseerd in ethologie. Zij is projectleider van ZorgBeest en docent/onderzoeker binnen Agro- en 
Biotechnologie (Odisee). Daarnaast coördineert ze het postgraduaat Toegepast Diergedrag en zetelt ze in de Brusselse Commissie voor 
Dierproeven. 


