
schoot kruipt. „Maar ik kan
me de aantrekkingskracht
van het kattencafé wel voor-
stellen. In de maatschappij
word je zo snel veroordeeld,
terwijl dieren geen oordeel
vellen. Ze accepteren je om
hoe je met ze omgaat, of je
nou dik, dun, autistisch of
blond bent.”

Dat dieren en mensen in
staat zijn om een innige

band aan te
gaan, weet
iedereen die
een hond
heeft die
dolblij is als
je thuis-
komt, die
zijn kop in je
schoot legt
als je ver-
drietig bent
en nooit van

je zijde lijkt te wijken. In de
gezondheidszorg bewijzen
dieren al jarenlang hun nut,
maar aan de onderkant van
dat wetenschappelijke
werkveld bevindt zich een
grijs gebied. 

Marie-José Enders, bij-
zonder hoogleraar in de an-
trozoölogie aan de Open
Universiteit, onderzoekt
hoe een relatie tussen mens
en dier ontstaat en wat de
effecten daarvan zijn. Ze
veronderstelt dat mensen
op dezelfde wijze een band

telt ze terwijl ze een plasje
kattenbraaksel opruimt.
Verontschuldigend: „Het
blijven dieren.” Ze wijst op
cafébezoekers die rustig
een taartje eten terwijl acht
katten op de meest rare

plaatsen liggen te tukken.
„Alleen al kijken naar een
slapende kat werkt rustge-
vend. Ik heb er geen onder-
zoek naar gedaan of zo,
maar ik merk dat onze be-
zoekers na twee uur weer
helemaal uitgerust en opge-
laden weggaan.”

En onder die bezoekers
zitten volgens Popelier ‘best
veel mensen met een ver-
standelijke beperking of
stoornis’. „We mikken daar
niet op”, zegt ze terwijl Don-
nie, de dikste kat, bij haar op

aangaan met hun dier als
een moeder met haar baby:
zonder woorden, maar met
de zintuigen. 

De hoogleraar benadrukt
dat dierentherapie niet voor
iedereen werkt. „Mensen
die niet van dieren houden,
hoeven het niet te probe-
ren.” Beesten geven name-
lijk geen therapie zoals een
psycholoog of hulpverlener
dat doet, maar: „Ze doen wel
wat met ons.” Het aaien van
een dier verlaagt de hartslag
en er komt het knuffelhor-
moon, oxytoci-
ne vrij. We
worden er rus-
tig van.

Goed nieuws
voor iedereen
die geen zin
heeft om door
de koeienvlaai
te baggeren of
onder de kattenharen te zit-
ten: kijken naar vissen
werkt ook al rustgevend.
Onze hersenen maken min-
der stresshormoon aan als
we een dier in het vizier
hebben.

Honden en andere ’intelli-
gente’ dieren kunnen wor-
den ingezet om mensen
vaardigheden te laten ont-
wikkelen. Enders: „Bijvoor-
beeld contact leggen voor
mensen met hechtingspro-
blematiek, zelfvertrouwen
kweken bij onzekere vol-
wassenen, of autistische
kinderen ondersteunen die
zich afsluiten.” Voor hen is
het werken met dieren ei-
genlijk een opstapje naar
het uitvoeren van de oefe-
ning in het echte leven.
,,Dieren oordelen niet. Ze
fronzen hun wenkbrauwen
niet als je een fout maakt en
verheffen nooit hun stem.
Daarnaast hebben ze geen
dubbele agenda. Je kunt er
heerlijk op oefenen.”

Enders haalt een voor-
beeld aan van een jongen die
wat steviger in zijn schoe-
nen moest komen te staan.
Als oefening moest hij een
hond voor zich laten stop-
pen. Het beest liep hem tel-
kens voorbij. Maar toen
leerde hij om anders te gaan
staan. „Toen het lukte, zag je
het kind groeien. Hij kreeg

er zelfvertrouwen van.”
Hoewel Enders ervan over-
tuigd is dat sommige patiën-
ten er baat bij hebben, he-
kelt ze de wildgroei aan zelf-
benoemde dierentherapeu-
ten. Ze ziet het liefst dat er
duidelijke regels komen.
Een achtergrond in de zorg
of het onderwijs is bijvoor-
beeld een vereiste. En ken-
nis zijn over gedrag en wel-
zijn van dieren, want: „Ook
voor het dier moet het leuk
blijven.”

Paardencoach Astrid

Sterk is direct duidelijk:
„Wat ik doe, is géén paar-
dentherapie. Want dan pre-
tendeer je dat je iemand be-
ter maakt.” Ze noemt het
liever coaching. „Paarden
kunnen met hun lichaam en
houding precies aangeven
wat er bij iemand van bin-
nen speelt.” Sterk vertaalt
de reactie van het coach-
paard, zodat cliënten zich
bewust worden van bepaal-
de patronen in hun gedrag.
Sterk: „Door oefeningen en
contact met paarden leer je
hoe je op moeilijke situaties
reageert en hoe dat kan ver-
anderen.”

Merrie
Sterk werkte als maat-

schappelijk werker in de
verslavings- en geestelijke
gezondheidszorg toen ze
besloot haar hobby en haar
beroep te combineren. Ze
volgde een opleiding tot
paardencoach. Ze duidt de
reacties van het paard en
evalueert het gedrag van
haar klanten. De Friese
merrie Rinske doet het ei-
genlijke werk.

Het dier, met grote zachte
ogen, steekt haar hoofd fier
in de lucht als ze haar baasje
hoort aankomen op het ter-
rein van Stal Wennekers in
Aalsmeer. Het paard heeft
iets imponerends, maar

’Ze accepteren je,
of je nou dik,
dun, of autistisch
of blond bent’

’Het werkt alleen
als mensen van
dieren houden’

Hoe therapeutisch
is het om lepeltje
lepeltje te liggen
met een koe?
Kunnen katten

zorgen voor een beter zelf-
beeld? En kan een paard
helpen om jezelf beter te be-
grijpen?

Een groep koeknuffelaars
in de dop wandelt - gehuld
in kaplaarzen, overall en
een boerenkiel - in de rich-
ting van een
kudde met 220
melkkoeien. Ze
lopen niet over
de geasfalteer-
de weg, maar
door de drie
meter verder-
op gelegen
berm. ,,Om te
onthaasten”, legt Geeske
Holtrop uit, die bij Boerde-
rijrecreatie in het Friese
Delfstrahuizen de knuffel-
sessies heeft bedacht en or-
ganiseert. „Zo kom je al een
beetje tot rust, en die kalm-
te is straks van belang als we
de koeien gaan benaderen.”

De laatste driehonderd
meter van de tocht, door het
weiland waar verderop een

kudde ‘dames’ ligt en staat
te grazen, gebeurt in volle-
dige stilte. „We treden nu de
koeienwereld binnen”, ver-
klaart de boerin het tijdelij-
ke praatverbod. „Hier gaat
het op hun manier.” Mede
daarom moet iedereen rus-
tig lopen, de laarzen goed
optillen en mogen de han-
den niet in de overall-zak-
ken of over elkaar. „Koeien
houden van een open hou-
ding, omdat ze zelf ook zo
open zijn. Vanuit hun na-
tuur willen koeien alleen

maar geven en geven. Ik kan
me heel goed voorstellen dat
ze heilig zijn in India.”

Een middag koeknuffe-
len. Wat is daar het nut van?
„Het is vooral heel leuk”,
vindt knuffelaarster Priscil-
la Dijkstra, die kroelend te-
gen een loensende koe aan-
hangt. Twee koeien gingen
er snel vandoor toen ze een
benaderingspoging deed,

maar ‘de derde maal is
scheepsrecht’. Priscilla’s
man Willem kijkt van een
afstandje toe. Hij vindt het
behoorlijk spannend, zegt
hij, knuffelen met vrouwen
van 800 kilo. „En koeien
voelen dat aan”, vertelt boe-
rin Geeske Holtrop ernstig.
„Je moet jezelf zijn, dan la-
ten ze heel veel toe.” De ver-
slaggever wordt aange-

spoord om op een koe te
gaan liggen. „Dat vinden ze
hartstikke leuk!” Henrika
24 (of was het Bertha 35?)
stribbelt niet tegen, en voelt
verbazingwekkend zacht en
comfortabel aan. Warm
ook.

„Dat is ook het idee achter
het knuffelen”, verduide-
lijkt de boerin. „Iedereen
kent koeien, maar bijna nie-

mand weet van hun zach-
taardige karakter en voor-
komen. Je hebt therapie
met allerlei dieren, waaron-
der koeien. Maar daarvoor
moet je niet bij ons zijn. Wij
willen lol hebben. Met el-
kaar, en met de grazers.” 

Maar tegelijkertijd leren
mensen veel van het proces
met de koeien. „Als er een
groep van kantoormensen

langskomt, liggen de toe-
gankelijke baliemedewerk-
sters als eerste bovenop de
koeien, terwijl de managers
meer moeite hebben om
toenadering te zoeken. Die
zijn geneigd te zeggen ’ik wil
knuffelen en dat gaan we nu
regelen’, maar zo werkt het
niet. De wil van de koe is
wet.”

Waar dieren ook de baas

GETROETEL MET DIEREN VOOR INNERLIJKE RUST ÉN MEER ENERGIEONTSPANNEN

De Amerikaanse Ashley Stanford doet spelletjes met de hoofdrol-
spelers van kattencafé Kopjes in Amsterdam. 
FOTO’S ROB DE JONG

zijn, is in het Amsterdamse
kattencafé Kopjes, sinds vo-
rig jaar april het eerste in
Nederland: „Als de katten
geen zin meer hebben, trek-
ken ze zich terug in een ge-
bied waar de gasten niet
mogen komen”, wijst eige-
naresse Lenny Popelier op
een slurf die naar een ande-
re ruimte leidt. „Níets tegen
de zin van de katten. Ze zijn
uitgekozen op hun karak-
ter: alleen sociale dieren die
van aandacht en knuffelen
houden.”

Achterin de zaak zitten
twee Amerikaanse meisjes,
die drie dagen in Nederland
zijn en per se naar Kopjes
wilden. „Ik mis mijn eigen
diertjes als ik niet thuis
ben”, treurt Ashley Stan-
ford uit Pensylvania, terwijl
een kat met één oog (alle die-
ren komen uit het asiel) om
haar benen cirkelt. „Zo ben
ik toch nog een beetje onder
de dieren. En we komen tot
rust. En dat is fijn, want fiet-
sen in deze stad is killing.”

Opgeladen
Een fijne, rustige plek die

verbroedert. Dat had Pope-
lier voor ogen toen ze in To-
kio een kattencafé bezocht.
Dat wilde ze ook hier. „Net
als de koeien in Friesland
hebben katten een rustge-
vend effect op mensen”, ver-

Door aaien komt
knuffelhormoon
oxytocine vrij

De verslaggeefster zoekt con-
tact met Rinske, het paard van
Astrid Sterk (links). 

Een café vol met katten,
knuffelen met koeien of per-
sonal coaching door contact
te maken met een dier: je
kunt het zo gek niet beden-
ken of het bestaat. Allerhan-
de dierknuffelpraktijken
worden overal opgericht. 
door Niels Kalkman
en Vera van Winkelen

Priscilla Dijkstra geniet intens
van het contact met het rood-
bontvee in het Friese Delfstra-
huizen. FOTO ANNE VAN DER WOUDE

In therapie bij
Bertha 35

T32 REPORTAGE DE TELEGRAAF
ZATERDAG 4 JUNI 2016 T33REPORTAGEDE TELEGRAAF

ZATERDAG 4 JUNI 2016

straalt ook rust en vertrou-
wen uit. De paardencoach
doet knuffel- en snuffelses-
sies met kinderen. Mensen
met allerhande hulpvragen
melden zich. Om te ervaren
hoe dat werkt, gaan we de
paardenbak in. Rinske
houdt alles in de gaten. Haar
oren bewegen. Als ze er ge-
rust op is dat de kust veilig
is, zakt ze door haar benen
en rolt met haar rug door
het zand. „Doe je ogen dicht
en luister wat je hoort.”

Rinske komt naderbij en
gaat weer weg. Sjokt naar
het hek, en doezelt weg.
Niets te vrezen. De verslag-
geefster haalt het paard
aan. De merrie wrijft met de
bovenlip tegen haar schou-
der. ,,Je stapte naar achte-
ren toen Rinske haar aan-
dacht voor je verloor”, re-
flecteert de coach. „Jij bent
niet iemand die om aan-
dacht schreeuwt, niet haan-
tje de voorste.” 

„Mooi dat ze zo rustig is”,
zegt Sterk. Als er klanten
komen die druk zijn of veel
stress hebben, laat Rinske
dat meteen zien. „Ze stampt
met haar hoeven of loopt
onrustig rond. Samen be-
denken we dan wat we kun-
nen doen.” Wat het dier rus-
tig maakt, helpt bij mensen
ook. Razend knap van die
paarden... De paardencoach
legt uit dat dat komt omdat
het prooidieren zijn. Om te
kunnen overleven, moeten
ze hun omgeving scannen
en de kleinste verandering
opmerken. Achter elk bosje
kan immers gevaar liggen. 

Volgens coach Astrid
Sterk is het belangrijk om
niet te veel te praten, maar
te vertrouwen op je gevoel,
je voelsprieten uit te zetten.
„Veel mensen malen maar
door in hun hoofd. Ze pieke-
ren zich suf. Het is goed om
dat even van je af te zetten.
Voordat we ergens over den-
ken, doen we namelijk on-
bewust al een hele hoop.
Een paard vat die subtiele
tekens op en reageert.”

Sterk brengt buiten de co-
aching ook zelf veel tijd met
haar paard door. „Ze helpt
me mijn hoofd leeg te ma-
ken.”


