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AAA, AAT, AAI
Het lijkt bijna een liedje maar deze afkortingen (3) worden
gebruikt voor: Animal Assisted Activities, zijnde activiteiten waarbij dieren worden ingezet zoals het bezoek van
honden in bejaardentehuizen. Animal Assisted Therapie,
zijnde therapie die wordt ondersteund door de aanwezigheid van een dier. Het dier wordt ingezet om bepaalde effecten te krijgen. Bij AAT is er naast een begeleider van
het dier ook een professionele behandelaar aanwezig. AAT
wordt bijvoorbeeld ingezet als behandelmogelijkheid voor
mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). De term
AAI staat voor Animal Assisted Interventions, AAA en
AAT vallen daaronder. Tot nu toe waren er in Nederland
geen erkende opleidingen, waardoor er verschillende aanbieders van therapieën met dieren zijn, zonder kwaliteitscontrole. Aeres Hogeschool in Dronten heeft recent een
post hbo opleiding opgezet (4).

Zwemmen met digitale dolfijnen

Zijn virtuele dieren
de toekomst?
Animal Assisted Therapie en Animal Assisted Interventions staan al jaren in de belangstelling. Bij
deze therapieën, waarbij gebruik wordt gemaakt
van de algemene effecten die dieren op mensen
kunnen hebben, gaat men uit van non-verbale communicatie en interactie tussen mens en dier. Maar
welke effecten heeft dit eigenlijk voor het therapiedier zelf? Ook daar komt steeds meer aandacht
voor. In deze column over innovaties een voorbeeld
van de inzet van virtuele dieren, naar aanleiding
van de inauguratie van dr. Richard Griffioen (2).
Hij is half mei benoemd tot lector Animal Assisted
Interventions aan de Aeres Hogeschool in Dronten.
Het lectoraat is een samenwerking tussen de hoge
school, Onderzoek en Onderwijs (AAIZOO), Open
Universiteit en Stichting Sam.
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De kersverse Lector Griffioen licht zijn interesse voor dit
vakgebied toe. Zijn zoon Sam (van Stichtng Sam) heeft als
3-jarige een tweeweekse therapie in Florida gehad. Sam
was in die periode bang om trap te lopen en sprak weinig.
Tijdens het verblijf was er plots een situatie waarbij Sam
meezong met een liedje in de auto en ook niet meer bang
was voor trappen. Deze ervaring, gestimuleerd door het
zwemmen met dolfijnen, zorgden voor verder onderzoek
naar de ontwikkeling van kinderen met Down en autisme,
een onderwerp waar Griffioen ook op gepromoveerd is (5).
Bijna 20 jaar lang is er een dolfijn therapie programma in
het Dolfinarium in Harderwijk verzorgd en zijn ruim 1600
kinderen geholpen. De therapie bestond uit interactie achter een glaswand, een junior dolfijntrainers-gedeelte met het
aanleren van gebaren en een deel interactie met de dieren.
De kinderen kregen meer zelfvertrouwen en de spraak- en
taalvaardigheidsontwikkeling ging omhoog. Door veranderende opinie in de maatschappij met betrekking tot het werken met dolfijnen is er gekeken naar alternatieven, zoals een
virtueel dolfijn therapie programma. In een zwembad krijgen kinderen een speciale waterdichte VR-bril op en zwemmen als het ware tussen een school wilde dolfijnen. Door
de combinatie van water, een zandbak en een kunstdolfijn
wordt een therapiesessie een intense, realistische ervaring.
Kinderen raken ontspannen, hebben meer concentratie en
zijn ontvankelijk voor spelen en laten minder probleemgedrag zien.



innovaties in de diergeneeskunde

“Het is een combinatie van kunst, wetenschap en de nieuwste
technologie om de gewenste interactie te bereiken...”
Virtual Reality and Augmentent Reality
en dierenwelzijn
In het eerste virtuele reality centre in Amsterdam wordt
gebruik gemaakt van Virtual Reality (VR) en Augmentent
Reality (AR). Het is een combinatie van kunst, wetenschap
en de nieuwste technologie om de gewenste interactie te
bereiken. Waarbij bij VR de online omgeving geheel bedacht
is, in het geval van Stichting Sam met een 360° gefilmde
school dolfijnen. Bij AR heb je een echte omgeving met
een gemaakte kunstdolfijn voor de interactie.

ontwikkeld om in gevaarlijke gebieden (bijvoorbeeld na
een explosie) een eerste onderzoek te doen. Het leert de
wetenschap veel over de technologische mogelijkheden.
Tot slot wil Richard Griffioen, geïnspireerd door het boek
‘The New Breed: How to Think about Robots’ (6), aangeven dat als we kijken naar onze geschiedenis met dieren
en de domesticatie ervan, dit een voorbeeld kan zijn van
hoe wij op dezelfde wijze VR en robotica een plaats in onze
samenleving kunnen geven. Niet als vervanging maar als
samenwerking.
De techniek ontwikkeld snel en er zijn steeds meer mensen die zich met deze tak van de wetenschap bezig gaan
houden. De eerste resultaten zijn positief, dus terug naar
de vraag in de titel: Ja! Virtuele dieren zijn de toekomst! ■

Op deze manier worden er geen echte dieren ingezet. Ook
de discussie over dierenwelzijn valt hiermee weg, al kan
je je afvragen of de dieren die al jarenlang in gevangenschap gehouden worden toch ook niet blij waren met de
aandacht en het spelen met de therapiekinderen. Het is
denk ik een alom gedeelde mening dat er geen dolfijnen
in gevangenschap gefokt of uit het wild gevangen moeten worden. De dieren die er echter al zijn, moeten goed
worden verzorgd en dat is inclusief afleiding en uitdaging.
Er zal meer wetenschappelijk onderzoek moeten worden
gedaan naar deze vormen van therapie waarbij gekeken
wordt naar zowel het welzijn van de mens alsook van het
dier. Richard Griffioen benoemd dat als One Health. Er is
zeker aandacht voor de zoönotische aspecten in het kader
van preventie en hygiëne maar dus ook voor het welbevinden van de betrokkenen bij de therapeutische interactie.

Opmerkingen of aanvullingen over het gebruik van dieren in
therapiesessies en/of over de inzet van technologische tools?
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Robothonden en interactieve katten
Virtuele dieren zijn voor dagelijks gebruik op dit moment
nog niet zo gebruikelijk. Daarvoor zijn bewegende knuffels
wel heel geschikt. Gewoon via Bol.com zijn er bijvoorbeeld
interactieve katten te koop. Deze spinnen en kunnen bewegen en worden ingezet voor dementerende ouderen. Het
blijkt dat mensen er rustig van worden en er tegen praten
alsof het een echt dier is. Dan is er nog de ontwikkeling
van robothonden. Online zijn er diverse filmpjes te vinden
van Spot, ’s werelds eerste robothond. Dit soort robots is
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