
DogsWork

Iedereen weet inmiddels hoe bijzonder de band tussen mens en hond 
kan zijn. Therapiehonden zijn getraind om deze relatie optimaal te 
benutten. Dankzij hun opleiding kunnen zij helpen om specifi eke 
problemen van de mens te verminderen of zelfs op te lossen.

Kinderen voelen zich niet langer eenzaam dankzij hun therapiehond. 
Volwassenen durven weer naar buiten omdat ze hun therapiehond 
aan hun zijde hebben.  Getraumatiseerde jongeren durven hun 
grenzen aan te geven omdat ze dat hebben geleerd tijdens het 
werken met onze therapiehonden.

Wij zijn een team van professionele 
therapiehondbegeleiders en therapiehonden 
van DogsWork

Wij begeleiden kinderen, volwassenen 
en gezinnen die leven met speciale 
behoeften, met de opleiding van hun 
therapiehond. 
Dat begint met het kiezen van een geschikt 
ras. Vervolgens gaan we naar goede 
fokkers waar we de puppen testen op 
hun geschiktheid. Wij fokken zelf nestjes 
Polski Owczarek Nizinny’s die we zo 
optimaal mogelijk socialiseren. Een stabiele 
therapiehond begint namelijk bij de 
fokker. Vaak nemen wij puppen de eerste 
weken intern om ze positief te socialiseren, 
zindelijk te maken, basiscommando’s te 
leren etc. Dat betekent voor mensen voor 
wie de dagelijkse zorg vaak al genoeg is 
een groot verschil, want zij krijgen een pup 
die in de basis getraind is. Voor ons zijn 

dit leuke maar intensieve weken met vaak 
slapeloze nachten. De honden in opleiding 
kunnen ook tijdelijk bij ons terecht op 
momenten dat de situatie daarom vraagt. 
Bijvoorbeeld als mensen op vakantie willen 
zonder hond. Wij benutten deze periodes 
door de honden te trainen en door de 
honden vakantie te geven. Hoewel wij 
ondervinden dat de therapiehonden hun 
werk met enorm veel plezier uitoefenen is 
het voor de honden fi jn om soms alleen 
maar ‘’hond’’ te mogen zijn. We begeleiden 
de mensen tot de honden volwassen zijn en 
volledig zijn opgeleid tot therapiehond. 

Voor kinderen waarbij sprake is van 
psychische- of ontwikkelingsstoornissen is 
het belangrijk om een goede band op te 

bouwen met hun therapiehond. Daarom 
komen wij bij hen thuis en gaan we daar op 
een positieve en ontspannen wijze mee aan 
de slag. Wij leren de therapiehonden om bij 
de kinderen te gaan liggen op momenten 
dat de kinderen niet lekker in hun vel 
zitten. Dat kalmeert de kinderen omdat de 
therapiehond helpt om het stresshormoon 
cortisol te verlagen, zoals bewezen in 
wetenschappelijk onderzoek. Minder stress 
betekent minder probleemgedrag. Voor 
veel kinderen is hun therapiehond hun 
maatje. De hond haalt ze uit een isolement. 
Ze gaan samen met hun therapiehond 
de straat op. Mensen maken veel eerder 
contact als iemand een hond bij zich heeft. 
De kinderen durven met hun therapiehond 
wel naar het winkelcentrum om schoenen 
te kopen of leren om samen met hun hond 
alleen thuis te durven zijn.  
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Annette Schreurs, moeder 
van 4 kinderen beschrijft: 
Lola is onze therapiehond. Ze 
helpt ons de hindernissen die 
onze zonen tegen komen te 
overwinnen. Onze Nizinny Lola 
betekent veel meer voor ons 
dan we ooit hadden kunnen 
bedenken. Vooraf had ik meer 
gedacht aan praktische zaken 
maar in de praktijk is haar hulp 
en steun veel meer omvattend. 
Het is bijzonder om te zien 
hoe zelfverzekerd je wordt als 
je voor een ander (Lola) moet 
zorgen. Alleen al door haar 
aanwezigheid is ze een grote 
steun als je eens niet zo lekker 
in je vel zit. Ze voelt haarfijn aan 
wie aandacht of een knuffel 
nodig heeft en ze is altijd bereid 
die te geven. Ze begrijp wat je 
wil zeggen als je de woorden 
niet kunt vinden. De kinderen 
voegen hieraan toe: als ik boos 
ben gaat het weg als ik bij Lola 
ben en als ik verdrietig ben ook. 
Gewoon omdat ze lief voor 
mij is.

Voor volwassenen met psychische 
problemen zorgen de therapiehonden 
(of psychiatrische hulphonden) voor 
zelfstandigheid en vrijheid. Depressies zijn 
beter hanteerbaar dankzij de liefde van hun 
hond. Honden houden onvoorwaardelijk 
van mensen en ze willen niets liever dan 
ons gelukkig te zien. Dat geeft de mens 
reden om op te staan en door te gaan. De 
honden leren om de mensen terug naar 
huis te nemen op momenten dat het nodig 
is. Voor velen betekent een therapiehond 
in het dagelijks leven minder spanning. Dit 
kan resulteren in dat de mensen minder 
frequent naar de fysiotherapeut hoeven 
of minder vaak opgenomen hoeven te 
worden. Wie kunnen dit beter verwoorden 
dan de mensen zelf:

Voordat mijn therapiehond Buddy bij mij 
kwam wonen was ik bang in huis als het 
buiten donker was, nu niet meer. Buddy 
gaat bijna overal mee naar toe, naar mijn 
werk, naar de supermarkt en naar de 
dokter. Hij voorkomt dat ik de hele dag in 
bed ga liggen en zorgt dat ik niet in een 
isolement raak. Iedereen bij mij in de buurt 
kent mij en maakt praatjes met mij vanwege 
Buddy. Van de therapiehondbegeleiders 
van DogsWork leer ik Buddy op positieve 
manier op te voeden. Ik had altijd moeite 
om positief tegen mijzelf te zijn. Door het 
opvoeden van Buddy heb ik ook geleerd 
om mezelf positief aan te moedigen. Ik zou 
niet meer zonder Buddy kunnen. Ik kan nu 
beter functioneren in sociale situaties en hij 
is de beste antidepressiva die ik ooit heb 
gehad!!

Er zijn letters en woorden te weinig om te 
omschrijven wat Ziggy mijn therapiehond 
voor mij betekent. Hij gaat door waar alle 
mensen afhaken, rust pas wanneer ik de 
rust heb gevonden, en staat weer voor me 
klaar als ik de dag niet durf te beginnen. 
Hij maakt deuren en luikjes in mij open 
waardoor ik vanuit het diepst van mijn hart 
van hem ben gaan houden. Ik leer van hem 
dat ik mensen wel kan vertrouwen, dat ik 
er niet alleen voor sta, en dat hij altijd en 
onvoorwaardelijk van mij zal houden.
Met Ziggy aan mijn zijde ben ik nooit alleen, 
hij maakt me aan het lachen en zorgt ervoor 
dat ik me af en toe eventjes normaal voel 
net als ieder ander.

Onze therapiehond Rataplan helpt mij 
met het beginnen van de dag en brengt 
structuur in de dag aan. Ze loodst mij door 
grote groepen mensen en weet de weg 
naar de juiste bus en naar huis. Dankzij 
Rataplan hoef ik mijn man niet meer vijf 
keer per dag of vaker op zijn werk te bellen, 
maar hooguit eens per week. Ze haalt de 
rauwe randjes van situaties en helpt me 
relativeren door me te knuffelen of mijn 
hand te likken. Ze laat weten dat ze er is 
en dat het wel goed komt. Rataplan is een 
winst in ons leven en in onze relatie.
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F O K K E R  C U S TO M I Z E D  H O N D E N V O E D I N G

Speciaal voor 
jouw kleine vriend

www.fokkerpetfood.com/customized

Ook jouw hond kan altijd levendig en 
gezond zijn met een glanzende vacht, 
gezond gebit en soepele gewrichten!  Met 
een voeding voorzien van speci� eke eisen 
aan formaat en smakelijkheid én precies 
passend bij jouw eigen rashond!  

Laat je daarom positief verrassen. Met Fokker 
Customized hondenvoeding kies je voor 
voeding die is ontwikkeld op de lichamelijke en 
gedragskenmerkende eigenschappen van 
speci� eke hondenrassen.

De 3 varianten Shine, Star en Smart voorzien 
ieder een 4-tal rashonden van optimale 
voeding. Gun daarom jezelf en jouw hond het 
product dat bij jullie past. Wacht niet langer en 
overtuig jezelf. 

Fokker Shine voor je Lhasa Apso; Yorkshire Terrier; Shih Tzu of  Malteser.
Fokker Star voor je Papillon;  Chihuahua langhaar; Chihuahua korthaar of Dwergpinscher 
Fokker Smart voor je West Highland White Terrier;  Jack Russell Terrier; Dwergschnauzer of Teckel.

Tijdens onze zelf ontwikkelde Module 
Weerbaarheid en Zelfvertrouwen zetten 
we onze eigen therapiehonden in bij 
jongeren met problemen. Wij bezoeken 
wekelijks instellingen waar het voor onder 
andere loverboymeiden al snel zichtbaar 
wordt wat het effect van hun eigen gedrag 
is op het gedrag van de hond. Honden 
spiegelen namelijk. Als iemand onzeker 
is zal de hond aarzelen of niet doen wat 
er van hem gevraagd wordt. Als je vol 
zelfvertrouwen een commando geeft aan 
de hond dan zal hij reageren met het juiste 
gedrag. Zo werkt het ook in het ‘echte’ 
leven: duidelijk en met kracht vanuit jezelf 
aangeven wat je wilt. Op die manier laat 
je minder snel over je eigen grenzen heen 
gaan. 

Enkele ervaringen van getraumatiseerde 
jongeren die hebben gewerkt met onze 
therapiehonden:
Saskia: Onze therapeuten hebben het al 
maanden over gevoel, maar tijdens de 
hondenmodule heb ik voor het eerst mijn 
gevoelens kunnen ervaren.

Leontien: Ik heb geleerd dat ik door moet 
zetten door het werken met de honden. Dat 
pas ik nu ook in het dagelijks leven toe. Als 
iets niet gelijk lukt: gewoon doorgaan.

Anne: Ik heb veel meer zelfvertrouwen 
gekregen door deze hondenmodule.
Thea: Ik wist niet dat ik mijn eigen grenzen 
aan mocht geven, maar dat heb ik nu 
geleerd.

Renate: De hond heeft alle negatieve 
emoties bij me weggehaald.

De leiding van de instelling schrijft het 
volgende:
Onze meiden hebben in het algemeen 
weinig vertrouwen in mensen; dit is door 
hun ervaringen vaak beschaamd. Honden 
hebben geen oordeel zoals mensen en 
ze blijven trouw. De meiden hebben 
veel opgetrokken met de honden en de 
begeleiders van DogsWork en hierdoor zijn 
ze steviger in hun schoenen gaan staan en 
hebben ze meer vertrouwen gekregen.

Onze therapiehonden zitten te popelen 
om uit de auto te mogen wanneer ze aan 
het werk gaan met deze jongeren. Dat zegt 
voor ons genoeg. Iedere therapiehond 
heeft een eigen therapiehondbegeleider, 
zodat wij het welzijn van onze honden 
kunnen waarborgen. Na afl oop van een 
sessie laten we de honden altijd lekker 
uitwaaien. Dat is niet alleen goed voor 
de hondjes, maar ook voor onszelf. De 
honden en wijzelf hebben gelukkig alleen 
maar mooie ervaringen. Het is iedere keer 
weer geweldig als we te horen krijgen wat 
de honden hebben betekend voor deze 
kwetsbare groep jongeren.

Bij ons HerKans Honden project krijgen 
zowel mens als hond een tweede kans. 
Wij plaatsen (asiel)honden tijdelijk bij 
instellingen. De bewoners (gedetineerden) 
krijgen onder begeleiding van 
onze therapiehondbegeleiders de 
verantwoordelijkheid voor het verzorgen en 
trainen van deze honden. Door het werken 
met de honden ondervinden de bewoners 
een aantal belangrijke aspecten zoals; 
duidelijk zijn, in jezelf mogen geloven, 
vertrouwen in anderen krijgen, respect 

voor de medemens tonen, het groeien van 
verantwoordelijkheidsgevoel. Bovendien 
ontstaat er een groepsgevoel. Het werken 
met de honden geeft deze mensen weer 
hoop, een doel in het leven en bovendien 
het gevoel om iets goeds te betekenen 
voor de maatschappij. Na afl oop kunnen 
de honden als getrainde gezinshond naar 
een nieuwe eigenaar. Soms mag de hond 
in de instelling blijven wonen. Een win-win 
situatie dus. 

Talloze studies tonen de waarde aan van 
therapie met een hond. De ingezette 
honden verhogen de motivatie en 
bevorderen de vooruitgang op het fysieke, 
sociale, emotionele en/of cognitieve 
functioneren.

Omdat wij dagelijks ervaren wat 
een therapiehond betekent voor 
mensen, geven wij de opleiding tot 
Therapiehondbegeleider. In de hoop ons 
team therapiehondbegeleiders landelijk uit 
te breiden zodat veel meer mensen kunnen 
worden geholpen door middel van een 
therapiehond. 

Voor meer informatie over 
therapiehonden kunt u kijken op 
onze website: www.dogswork.
nl en voor vragen kunt u per 
mail contact opnemen via info@
dogswork.nl of telefonisch met 
Maud Jacobs 
06-45474769.
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