Vergoeding van hulpverlening met paarden
Is het mogelijk om activiteiten, begeleiding, coaching en therapie met behulp van paarden vergoed te
krijgen? Er zijn vier mogelijkheden:
1.Voor eigen rekening: De klant zelf of zijn werkgever betaalt de hulpverlening. Dit komt voor bij
persoonlijke coaching en managementtrainingen. De tarieven lopen uiteen van 25 euro voor een
workshop van een halve/hele dag met meerdere personen tot bedragen van 85 euro per uur voor
persoonlijke coaching.
2.Persoonsgebonden Budget: Met name bij de doelgroep die psychosociale begeleiding krijgt
(kinderen en jongvolwassenen). Tot 1 januari van dit jaar mocht begeleiding met dieren (dus ook
paarden) onder bepaalde voorwaarden uit het PGB vergoed worden. Vanaf 1 januari 2012 is deze
vorm van begeleiding van de lijst gehaald. Niet alle zorgkantoren zijn zich hiervan nog bewust, er
lopen nog trajecten die uit het PGB betaald worden.
3. Zorgverzekering: Hulpverleners die een BIG-registratie hebben krijgen vergoeding uit de basis
zorgverzekering. Zij werken zelf met paarden of laten dat aan een coach of begeleider over onder
hun toezicht (verlengde arm constructie).
Indien je als niet BIG-geregistreerde hulpverlener aan bepaalde voorwaarden voldoet kun je je
aansluiten bij een beroepsvereniging die door (een aantal) zorgverzekeraars erkend wordt.
Vervolgens kun je een AGB-code aanvragen waarmee je klanten een vergoeding krijgen voor jouw
diensten uit hun aanvullende zorgverzekering voor alternatieve zorg (als ze die hebben).
4.AWBZ: Zorginstellingen worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Als je
hulpverlening op een boerderij of stal wilt verzorgen kun je een erkenning als zorginstelling
(zorgboerderij of zorgstal) aanvragen. De eisen voor de erkenning zijn pittig.

Wet BIG= Wet Beroepen in de Gezondheidszorg. Deze wet heeft een register waarin beroepsgroepen
ingeschreven zijn die hun hulpverlening uit de basis zorgverzekering vergoed krijgen. Dit betreft o.a
psychiaters, GZ-psychologen, Klinisch psychologen, psychotherapeuten en (ortho)-pedagogen. Deze
registratie wordt pas verleend als je als basis (afgestudeerd) psycholoog een extra opleiding en
specialisatie van twee tot vier jaar hebt gevolgd.
Verlengde arm constructie: Een niet BIG-geregistreerd hulpverlener werkt onder toezicht en
verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde hulpverlener. Oorspronkelijk bedoeld om net
afgestudeerde psychologen werkervaring te laten opdoen onder direct toezicht in dezelfde praktijk.
Op dit moment in opspraak omdat er constructies bedacht zijn waarbij BIG-geregistreerde
hulpverleners voor een percentage van de inkomsten doorverwijzen naar een grote groep
alternatieve hulpverleners, waarbij er geen sprake meer kan zijn van direct toezicht.

