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Het paard als therapeutisch middel
Hippotherapie en aangepast paardrijden (G-paardrijden) zijn professioneel begeleide activiteiten met en op het paard
voor personen met een fysieke of psychische beperking.
Het contact met het paard draagt bij tot een verbetering van de levenskwaliteit op fysiek, mentaal, psychisch en sociaal
vlak. De omgang met paarden werkt ontspannend, zowel lichamelijk als geestelijk.
Het (leren) paardrijden is bij therapeutisch paardrijden in eerste instantie niet het hoofddoel, maar kan eruit volgen
(G-paardrijden). De relatie mens-dier, de omgang en het contact met het paard, het berijden, de bewegingsimpulsen,
zijn hier prioritair.

Elke mens is uniek, elke begeleiding is uniek, …
Zowel personen met een individuele vraag als zorgvoorzieningen kunnen bij ons terecht.
We gaan steeds uit van een verkennend gesprek met de persoon/ouder/begeleider/ zorgvoorziening/… om de
verwachtingen/ noden af te toetsen en ons aanbod/werkwijze voor te stellen.

Professionele begeleiding
De sessies hippotherapie en G-paardrijden worden gegeven door Rebecca, ergotherapeute met jarenlange ervaring en
zelf ruiter. Ze bestaan deels uit het borstelen/het verzorgen van het paard en deels uit het lesgedeelte/therapiegedeelte
te paard in de piste. Hiervoor hebben we aantal rustige, lieve en geduldige paarden ter beschikking.

Equitherapie wil letterlijk zeggen: iemand met behulp van het paard beter maken.

Hippotherapie en G-paardrijden (paardrijden voor mensen met een beperking)
Voor wie

?

Zowel personen met een individuele vraag als zorgvoorzieningen kunnen bij ons terecht.








personen met een lichte tot zware motorische of verstandelijke beperking
personen met gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen
kinderen en jongeren met een psychische problematiek
personen met een NAH problematiek
chronisch zieken
ADHD en autisme spectrum stoornissen
…

Therapiedagen



individueel : elke dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag op afspraak
groepen, scholen, MPI’s, zorgcentra : dinsdag en donderdag op afspraak

Meer info ?
 telefonisch
 per mail

bij Rebecca op het nummer 0478/57.11.84

via info@rijbaanpiet.be
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