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Stichting ZorgDier Nederland:
veilig en verantwoord toepassen van
huisdieren binnen uw zorglocaties
Door J.C.A. VAN SUMMEREN

Stichting ZorgDier Nederland is een landelijke kennis- en vrijwilligersorganisatie met als doel het verhogen van de levenskwaliteit van mensen die
ziek zijn, een geestelijke beperking of een traumatische ervaring hebben.
Dit gebeurt door structurele bezoeken aan cliënten met gekwalificeerde
huisdieren. Zorgdierbezoeken hebben een therapeutisch karakter en
vormen bij een aantal cliënten onderdeel van het behandelplan.
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Foto: Dieren leveren een positieve bijdrage
aan het welzijn van onder andere ernstig
dementerende ouderen
(foto Cees Mooij Dagblad de Gelderlander).
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