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Wie ik ben... 
 
Als kinesitherapeute maakte ik in 2010 vrij toevallig kennis met hippotherapie, waardoor mijn interesse 
gewekt werd. Overtuigd van de meerwaarde ben ik sinds 2015 quasi voltijds professioneel tewerkgesteld als 
kinesitherapeute binnen de dienst hippotherapie van dienstencentrum Sint-Gerardus in Diepenbeek.  
Met behulp van het paard werk ik aan kinesitherapeutische doelstellingen (vb oprichting en controle van romp 
en hoofd, tonusregulatie, verbeteren evenwicht…) op de rug van het paard.  
Ons hoofddoel is om samen met het paard te komen tot een maximale ontplooiing en functionaliteit van de 
zorggebruikers in het dagelijks leven. 
Gezien mijn verleden in het academische werkveld, heb ik ook een sterke interesse in de wetenschappelijke 
onderbouwing en verdere uitwerking hiervan.  
 
Actief in: EA Coaching  EA Therapie X EA Learning  EA Activities  
De doelgroepen waarmee ik voornamelijk actief ben/ de organisaties waarmee ik samenwerk... 
 
Sint-Gerardus is een dienstencentrum voor peuters, kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen met een, 
hoofdzakelijk, fysieke beperking. We werken in 2 luiken: enerzijds ben ikzelf actief in het kinesitherapeutische 
luik, waarbij we werken aan kinesitherapeutische doelstellingen op de rug van het paard. Anderzijds geeft 
mijn collega ook hippotherapiesessies binnen een socio-emotioneel luik, waarbij onder andere thema’s als 
verwerking, assertiviteit, zelfvertrouwen, enz… aan bod komen. 
Voor het kinegerichte luik, werken we in nauw overleg samen met de individuele kinesitherapeuten van de 
verschillende afdelingen.  
Ook zijn er samenwerkingen met onder andere de Universiteit Hasselt voor wetenschappelijke projecten om 
onze zorgverlening wetenschappelijk te onderbouwen en de therapiesessies te verbeteren.  
 

Mijn belangrijkste opleidingen – diploma’s – Certificaten 
Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie: neurologische revalidatie 
Specifieke lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen 
Onderzoek en behandeling van volwassenen met neurologische aandoeningen (Bobath) 
2009-2018: praktijkassistent neurologie (Universiteit Hasselt) 
PANat (Johnstone) bij CVA patiënten in de revalidatiefase (basiscursus) 
Hipposessies NAC 
Zoekertje  
We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die op wekelijkse basis onze 
hippotherapiesessies willen komen ondersteunen.  

De webredactie van Centaur controleert niet op de korrektheid van de verstrekte informatie,  
maar kan tekstuele correcties aanbrengen, en ervoor zorgen dat het profiel op één pagina past. 
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