Ethische Code in EAT zoals gepubliceerd in het Pegasusproject

Ethische code voor ‘Equine Assisted Therapy’ (EAT)
Inleiding:
Een ethische code is gebaseerd op begrip en interpretatie, niet op feiten. Het proces om een ethisch
bewustzijn te ontwikkelen en dit te hanteren binnen het dagdagelijkse leven en therapie, is complex.
Het handelen, denken en voelen moeten continu bevraagd worden om een hoog niveau te bereiken
en te behouden.
Het document Goede Praktijk is een document met feiten en richtlijnen. Dit vormt een goede basis
voor ethisch handelen binnen EAT. Er is een wederzijdse beïnvloeding tussen een ethische code en
richtlijnen wat betreft de praktijk. Goede Praktijk moet ethisch gehanteerd worden en kan bepaalde
aspecten van de ethische code bijsturen. Nochtans is een handeling niet noodzakelijk ethisch
verantwoord omdat alle voorwaarden voor Goede Praktijk voldaan zijn.
Ethische code voor EAT:
De therapeut moet de ethische code volgen die eigen is aan zijn/haar beroepsgroep (bv. arts,
psycholoog, orthopedagoog, kinesitherapeut, opvoeder, …).
Essentieel voor EAT:
Wat betreft de cliënt:
- Garandeer de veiligheid van de cliënt en bewaar het evenwicht tussen de nodige risico’s en het
beoogde resultaat.
- Streef naar realistische en duidelijke doelstellingen, overeenkomstig met de vastgelegde doelen
voor EAT en met respect voor de persoonlijke integriteit van de cliënt.
- Samenwerken gebeurt op basis van een wederzijds akkoord nadat u de cliënt of de
verantwoordelijke persoon geïnformeerd hebt over risico’s, indicaties, contra-indicaties, …
- Wees u bewust van de deontologie wat betreft fysiek contact en persoonlijke integriteit.
- Maak duidelijke verslaggeving.
- Garandeer vertrouwelijkheid in alle omstandigheden.

- Deelname aan wetenschappelijk onderzoek gebeurt enkel met de goedkeuring van de cliënt of de
verantwoordelijke persoon. Deze mogen weigeren te participeren.
Wat betreft de therapeut:
- Een relevante kwalificatie/diploma is vereist, alsook bewijs hiervan.
- De professionele kennis onderhouden en ontwikkelen is een persoonlijke verantwoordelijkheid.
- Wees open, eerlijk en realistisch omtrent vaardigheden en beperkingen.
- Bewaak de persoonlijke integriteit.
- Wees verantwoordelijk voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften.

Wat betreft het paard:
- Wees aandachtig voor de zorg en het welzijn van de paarden en hou in gedachten dat het
levende dieren zijn met individuele noden, tijdens de therapie en daarbuiten.
- Stem de keuze van paarden af op de noden van de cliënten. Weet dat een goede relatie tussen
paard en mens essentieel is voor een succesvolle therapie.
- Behandel en train de paarden correct, ongeacht hun leeftijd en ervaring.

