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De zomervakantie staat voor de deur! Een goed
moment om iets te vertellen over wat er de afgelopen
maanden gespeeld heeft bij het project "Hoe werkt
diertherapie?"
 
Snel na de start in februari zijn 4 masterstudenten
aangenomen. Kelly, Aniek, Herjan en Lotte gaan de
komende maanden helpen bij het opzetten van het
project en schrijven hier hun scriptie over. 
 
Om alles gereed te maken voor het onderzoek, zijn
wij druk bezig met het uitproberen van robothonden,
de smartwatches en het vormgeven van
vragenlijsten en therapieprotocollen.
 
In het september en oktober zullen wij de eerste
afspraken maken met ouders en kinderen.
Voorafgaand aan het bezoek sturen we meer
informatie en laten we weten in welke
onderzoeksgroep de kinderen zijn ingedeeld.

Smartwatch

Zoektocht

Wist je dat...?  Wij samen met
professional Sandra van den Broek
een demonstratie hebben gegeven bij
Zorgboerderij Reek?

Op dit moment hebben 31 "hondenprofessionals" en
27 kinderen met Downsyndroom of Autisme zich
aangemeld. Er is plek voor meer kinderen. Ken je
geïnteresseerden? Vertel ze over dit onderzoek! 

http://www.hoewerktdiertherapie.nl/
https://www.weekendvandewetenschap.nl/activiteiten/2019/alles-is-gedrag/?fbclid=IwAR2eWlqeR2yh3dpI3rdpjrd41eQlsnuTeihKdRIwPSGam4zXfqSYmVzyIyg


Het onderzoeksproject is de afgelopen maanden in
de media verschenen. Klik op de rode tekst om
verder te lezen of te luisteren.
 
1) In het magazine van de Rijksuniversiteit
Groningen is het artikel Een therapeut op vier poten
geplaatst. 
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Wist je dat...? Wij meedoen aan het
weekend van de wetenschap in
Groningen op 5 oktober? Kom je ook?
Klik hier voor het programma

In de media

2) Het NPO radio 1 programma Nieuws en Co heeft
een reportage gemaakt waarin professional Mariëth
Grimberg en onderzoeker Steffie van der Steen aan
het woord komen.

3) De podcast In de Wetenschap heeft een aflevering
aan dit onderzoeksproject gewijd.
4) De Scholierenacademie heeft een gastles over
diertherapie opgenomen in hun aanbod. De les wordt
aangeboden voor de onder- en bovenbouw van het
voortgezet onderwijs. 

In de Wetenschap

Voor wetenschappelijke output is dit project nog te
nieuw. Maar er zijn wel andere nieuwtjes. In
samenwerking met Prof. Enders-Slegers van de OU:
1) heeft promovendus Richard Griffioen 2 artikelen
opgestuurd voor publicatie in een wetenschappelijk
blad, waaronder een artikel over hondentherapie.

2) is promovenda Marloes Ernst begonnen aan een
onderzoeksproject over paarden in de hulp- en
dienstverlening. Klik hier voor haar blog. 

3) is promovenda Martine Elsinga bezig aan een
onderzoeksvoorstel over paard-ondersteunde
interventies voor mensen met een verstandelijke
beperking en hun begeleiders.

Heb je een vraag? Mail naar
s.van.der.steen@rug.nl
Tussen 29 juli en 16 augustus zijn we er even niet. 

https://www.rug.nl/news/2019/05/a-four-legged-therapist
https://www.weekendvandewetenschap.nl/activiteiten/2019/alles-is-gedrag/?fbclid=IwAR2eWlqeR2yh3dpI3rdpjrd41eQlsnuTeihKdRIwPSGam4zXfqSYmVzyIyg
https://universityofgroningen.libsyn.com/hoe-werkt-diertherapie-steffie-van-der-steen-in-de-wetenschap-9-rug-podcast
https://www.nporadio1.nl/wetenschap-techniek/16626-therapie-met-dieren-werkt-dat-ook-echt
https://universityofgroningen.libsyn.com/hoe-werkt-diertherapie-steffie-van-der-steen-in-de-wetenschap-9-rug-podcast
https://wetenschapsdate.nl/profiel/dierondersteunende-therapie-voor-kinderen
https://www.ou.nl/web/open-universiteit/zoek-medewerker#!user/men
https://www.harmoniouscontact.com/nl/

