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Voorwoord

Stap ook over!

Wij begrijpen het wanneer u soms nog even wilt ontsnappen aan de digitalisering van onze wereld door een goed boek of een mooi magazine in handen
te nemen. Dat geldt ook voor u die dit Hulphond Magazine nog per post krijgt
toegezonden. Al is er een groeiende groep mensen die inmiddels heeft geko-

naar de digitale versie van het Hulphond Magazine
Het Hulphond Magazine is nu ook digitaal beschikbaar. Deze versie kunt u eenvoudig op uw computer
of tablet bekijken. Hiermee maken we niet alleen
beter gebruik van de mogelijkheden die online communicatie tegenwoordig biedt, maar besparen we
ook op de kosten voor het drukken en verzenden

zen voor onze digitale versie.

van ons magazine. Dit komt weer ten goede aan de
opleiding en inzet van onze hulphonden.

Vanuit onze ambitie om met uw financiële steun

delen voor de kennel en werken we met gesloten

zoveel mogelijk mensen te helpen, hopen wij na-

beurs samen met ons communicatiebureau. We

tuurlijk dat u zich op termijn laat verleiden door de

vinden het belangrijk dat u dit weet. Om deze re-

digitale versie van ons magazine. Als u hier al niet

den hebben we er voor gekozen om de logo’s van

voor gekozen heeft natuurlijk. Ook al zijn de kosten

deze partners achterin dit magazine te vermelden.

voor het drukwerk gesponsord, zijn er geen kosten

Wij danken hen hartelijk voor hun steun en hopen

voor verzending en worden we geholpen door een

dat zij dit nog lang willen blijven doen.

groep fantastische vrijwilligers, bepaalde kosten
zijn onvermijdelijk om dit magazine te maken.

Met de inzet van onze hulphonden zijn de afgelo-

Wij zijn er als stichting trots op dat we de kos-

pen jaren steeds meer mensen geholpen. Mensen

ten zo laag mogelijk kunnen houden. We laten u

krijgen een zelfstandiger en gelukkiger leven, een

graag weten dat Royal Canin al jaren alle voeding

nieuw perspectief. U leest in dit magazine weer

voor onze honden in opleiding volledig betaalt en

de bijzondere en ontroerende verhalen van de

Athlon onze leaseauto’s sponsort en een groeiend

mensen die wij hebben kunnen helpen. Hulp die

aantal auto’s zonder enige kosten ter beschikking

mogelijk is dankzij uw steun, waar wij u zeer dank-

stelt.

baar voor zijn. U mag er op uw beurt op vertrou-

Wij nodigen u daarom van harte uit om de overstap
te maken naar de digitale versie van het Hulphond
Magazine. Zodra een nieuwe editie van het magazine verschijnt, wordt u per e-mail hierop geattendeerd. U kunt de digitale versie van het Hulphond
Magazine vervolgens lezen via het online tijdschriftenplatform ISSUU of als PDF-bestand.
Het magazine digitaal ontvangen?
Wilt u het Hulphond Magazine voortaan digitaal ontvangen?
Dan kunt u dat doorgeven op onze website: www.hulphond.nl/magazine.

wen dat wij alles in het werk stellen om de kosten
Ook maken wij geen kosten voor de kleding van

zo laag mogelijk te houden. Mocht u hieraan willen

onze collega’s, onze website, de schoonmaakmid-

bijdragen door te kiezen voor de digitale versie van
dit magazine, dan kunt u dit laten weten via
www.hulphond.nl/magazine
Wij wensen u veel leesplezier.

Open Dag | 7 oktober 2017
Zaterdag 7 oktober is iedereen van harte welkom op onze Open
Dag. Dit is een uitgelezen kans om een kijkje te nemen achter de
schermen van ons opleidingscentrum in Herpen. Op deze dag
organiseren we verschillende activiteiten. Er zijn bijvoorbeeld

Eric Bouwer en
Rudolph Strickwold
Directie Hulphond Nederland

demonstraties van onze pup-trainingen en van onze therapeuten
met Therapie-hulphonden. Verder presenteren enkele cliënten
hoe hun leven veranderd is door de komst van een
hulphond.
U bent op 7 oktober van harte welkom van 10.00 uur
tot 16.00 uur. Het programma zal t.z.t. op de website
gepubliceerd worden.

Eric Bouwer (l) en Rudolph Strickwold (r)
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Tekst: Esther de Kloe
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Fotografie: Disian van Loon

“Ik ben wantrouwig
naar mensen toe,
maar Koen geeft mij
een veilig gevoel.”

”Koen remt mij af
wanneer ik over
mijn grens ga.”
Monique Landkroon (45) heeft alle mogelijke rijbewijzen en reed op alles wat wielen heeft. Maar
een ritje in haar eigen auto naar de andere kant
van Nederland beangstigt haar nu. Ze is de eerste
vrouwelijke veteraan met PTSS (posttraumatische
stressstoornis) die via Hulphond Nederland een
hulphond krijgt. Een blik achter de schermen: hoe
het zo ver kwam en ze nerveus werd van haar hulphond, die later haar redding bleek te zijn.
Het is het jaar 2000. In mei wordt Enschede opgeschrikt door de vuurwerkramp die aan 23 mensen het leven kostte en waarbij 950 mensen
gewond raakten. Monique, die al jaren voor Defensie werkt als chauffeur, wordt opgeroepen om helmen te vervoeren voor de hulpverleners
in het rampgebied in haar stad. Als dat werk gedaan is, wordt haar
gevraagd om collega’s van het Rampen Identificatie Team (RIT) te ondersteunen. “Ik heb daar de meest afschuwelijke dingen gezien”, vertelt
Monique bijna twee decennia later. “Van te voren werd mij gevraagd
‘Weet je zeker dat je het wil?’, maar er is een ramp in je stad gaande, dus
je doet alles om te helpen. Ik kreeg net zo’n wit pak aan als de mensen
van het RIT en ben aan het werk gegaan in de hangar waar de dodelijke
slachtoffers geborgen werden. Ik had dat natuurlijk nooit mogen doen;
en nazorg was er ook niet voor mij. De leden van het RIT werden elke
avond gedebrieft, dronken samen nog een biertje en verwerkten het op
die manier maar. Ik ging naar huis, sliep een nacht en ging de volgende
dag weer verder.”

Monique Landkroon met PTSS-hulphond Koen
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Paniekaanvallen

Via de Bond Nederlandse Militaire

Dat de heftige ervaringen Monique niet in de koude

Oorlogsslachtoffers, waar Monique lotgenoten

kleren zijn gaan zitten, blijkt een paar maanden later

treft, leert ze Hulphond Nederland kennen.

wanneer Monique voor Defensie uitgezonden wordt

“Daar ontmoette ik twee mannen met allebei een

naar Italië. “Ik kreeg daar last van paniekaanvallen. Ik

hulphond. Ik vond het zo bijzonder en heb de

durfde eigenlijk niet meer te rijden, maar moest wel,

stichting meteen een e-mail gestuurd.” Het balletje

want ik was daar ook chauffeur. Gelukkig had ik fijne

gaat rollen en in november 2016 start Monique met

collega’s die me hielpen.”

speciale sessies om te kijken of een hulphond in
haar leven zou passen. In februari van dit jaar is er

Eenmaal thuis lijkt het aanvankelijk wel weer te gaan.

al goed nieuws. Zwarte labrador Koen zou wel eens

Tot ze in 2003 compleet instort. “Twee weken voor

een match kunnen zijn. “Ik ging naar Herpen om

mijn huwelijksdag deed ik een serieuze poging om

Koen te ontmoeten. Daar was een acteur die een

uit het leven te stappen. Dankzij een crisisteam heb

woedeaanval naspeelde; ik herkende mijzelf meteen

ik toch nog een fijne dag gehad.” Het probleem blijkt

daarin. Dat was zo confronterend dat ik vol schoot.

PTSS, een posttraumatische stressstoornis, opgelo-

Koen tikte me aan en ging stijf tegen me aan staan.

pen tijdens de werkzaamheden bij de vuurwerkramp.

Dat was zo ontroerend, ook voor de begeleiders. We

“Ik ging een behandeltraject in van negen maanden

wisten allemaal: ‘dit zit goed’. Het was liefde op het

en onderging al die tijd dagbehandeling.” Haar strijd

eerste gezicht.”

met de ziekte én met Defensie om erkenning van de

“Ik ben wantrouwig naar mensen toe, maar Koen geeft mij een veilig gevoel.”

gemaakte fouten, beschrijft ze nu als een zwarte blad-

Koen

zijde in haar leven. Werken kan ze door haar ziekte

Op 19 mei mocht Koen definitief in Haaksbergen bij

niet meer. “Op de tijd tussen mijn 30e en mijn 40e

Monique blijven. “De trainster zei nog: ‘rustig aan

jaar kijk ik niet graag terug. De juridische strijd heeft

doen’, maar ik wist niet zo goed wat ze daar mee

enorm veel energie gekost, maar het boek is nu dicht.

bedoelde. Totdat ik bij de kampioenswedstrijd van

achterste poten voor mij had staan op het hockeyveld.

de adempauze die ze gehad heeft en is nu vastbesloten

Ik wil vooruit kijken.”

mijn dochter stond te kijken en ik een labrador op zijn

Ook in de dagen daarna liep Koen mij constant voor de

om het anders aan te pakken. “Koen dwingt mij nu om

voeten en wilde op de raarste momenten spelen. Na an-

rustig aan te doen. Daardoor komen bepaalde dingen

derhalve week heb ik mijn trainster opgebeld. ‘Kom hem

snoeihard binnen. De eerste paar dagen dat hij er weer

maar halen, ik word helemaal gek van die hond’.”

was, had ik dus ook veel paniekaanvallen. Koen is een
spiegel die mij constant wordt voorgehouden. Dat is

”Dat Koen helemaal niet wilde spelen, maar z’n uiterste

best confronterend. Maar hij is ook heel beschermend

best deed om Monique tot rust te dwingen, snapt ze pas

en constant bij mij. Als ik het rustiger aan moet doen,

achteraf. “Ik ken mijn eigen grenzen niet en voel niet

gaat hij zich irritant gedragen. Hij gaat voor de voeten

aan wanneer ik het rustiger aan moet doen of stoppen.

lopen, voor mij staan en blaffen. Daarom plan ik nu nog

Koen heeft mij alleen maar willen afremmen. Ik vond

maar één activiteit per dag en doe ik het veel rustiger

het heel erg om te beseffen dat ik dat niet door had.” De

aan.” In de korte tijd dat Koen nu bij Monique woont,

ziekte uit zich bij Monique dan ook niet in passiviteit. “Ik

merkt ze al hoeveel ze aan haar hond heeft. “Ik ben

ben een moeder van twee tienerdochters en heb een

wantrouwig naar mensen toe, maar Koen geeft mij een

huishouden. Ik kan niet op de bank gaan zitten. Juist om

veilig gevoel. Ik had nooit verwacht dat een hond zo

niets te hoeven voelen, ga ik maar door. Koen voelt die

gevoelig is. Ik heb een boomertje, die vliegt juist naar de

spanning en heeft mij ‘tot bedaren willen brengen.”

zolder wanneer ik een woedeaanval krijg. Koen doet het
tegenovergestelde en komt dan naar mij toe. Ik zou nu

Adempauze
Na een bezinningsperiode van nog eens anderhalve
week volgt op 30 mei de doorstart. Monique is blij met

al niet meer zonder hem kunnen.”
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Tekst: Sanne Meurs
Fotografie: Thomas Segers

Een ochtend meelopen met cliëntinstructeur

Inge Molleman

Inge Molleman op het opleidingscentrum met hulphond Bobby

Het matchen van een hulphond met een cliënt is een intensief traject.
Als cliënt moet je zeker weten dat de hond bij je past, want hij wordt je
maatje voor lange tijd. Nadat de hond bij een cliënt is geplaatst, start de
thuistraining en leren de cliënt en hond steeds meer aan elkaar te wennen.
Verslaggever Sanne Meurs liep een ochtend mee met cliëntinstructeur Inge
Molleman om te ervaren hoe het eerste bezoek na een plaatsing verloopt.

09.45 uur

10.45 uur

Onder het genot van een kopje koffie praat Inge

Het is tijd om met Sarah naar buiten te gaan. Dat

met cliënt Margot na over de afgelopen drie da-

begint bij het aantrekken van de jas. Margot doet de

gen. Hulphond Sarah is pas deze week bij Margot

jas over haar hoofd en Sarah trekt de jas vervolgens

geplaatst, dus het was een spannende week voor

aan de achterkant naar beneden. Met een handvol

Margot én voor Sarah. Een hond in huis betekent

snoepjes in Margot’s jaszak vertrekken we naar het

voor Margot een grote verantwoordelijkheid, maar

speelveldje waar Sarah even de gelegenheid krijgt

Sarah heeft zich voorbeeldig gedragen, ook op de

om achter een bal aan te rennen. Wanneer het tijd

plekken waar ze samen naartoe zijn gegaan.

is om naar huis te gaan, vraagt Margot Sarah op
de voetsteunen van haar rolstoel te komen staan,

Terwijl Inge en Margot praten over Sarah’s voe-

zodat Sarah zichzelf kan aanlijnen.

ding, ligt ze rustig bij de balkondeur. Op die manier
oefent ze kalm te blijven in het bijzijn van andere

Eenmaal bij Margot’s appartement aangekomen,

mensen, zoals de verzorgende die Margot ’s avonds

oefenen Inge en Sarah met het openduwen van de

en ’s nachts helpt.

deur, zodat Margot deze alleen maar van het slot

Het doel van de thuistraining is om het
duo steeds meer aan elkaar te laten
wennen.

af hoeft te halen. Ook wordt er geoefend met het
uitdoen van Margot’s jas. Door te wapperen met
haar mouw en Sarah het commando ‘tug’ te geven,
vraagt ze Sarah aan haar mouw te trekken. Dit
maakt het uittrekken van haar jas gemakkelijker.

10.15 uur
Na het bespreken van onder andere Sarah’s

11.30 uur

voeding komen de commando’s ter sprake. Aan

Het doel van de thuistraining is om het duo steeds

de deurklink van de voordeur is bijvoorbeeld een

meer aan elkaar te laten wennen. Ze leren samen

touwtje gebonden, waarmee Sarah de deur kan

veilig over straat te gaan en te luisteren naar basis-

openmaken, zodat Margot niet uit haar rolstoel

commando’s. Deze basiscommando’s gelden buiten,

hoeft te reiken. Een ander belangrijk commando is

maar ook in huis. Inge helpt Margot het commando

‘go to bed’. Met dit commando stuurt Margot Sarah

‘tug’ verder te ontwikkelen. Zo nemen ze Sarah mee

naar haar mand, haar eigen plekje. Dit commando

naar de keuken, waar ze haar leren dat het com-

betekent niet dat Margot boos is, maar kan handig

mando eveneens geldt voor het openen van deuren

zijn als er bezoek is en er bijvoorbeeld lekkere din-

en laden. Maar ook de bandjes van klittenband die

gen op tafel liggen.

Margot om haar braces draagt, kan Sarah, dank-
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zij dit commando, voor haar losmaken. Inge legt

voor Margot moet ophalen. Tijdens de oefening

uit waarom de meeste commando’s in het Engels

krijgt Sarah voor iedere goede reactie een beloning.

worden gegeven: “Allereerst is dit hulpprogramma

Op die manier leert ze wanneer ze het goed doet en

ontwikkeld door een Amerikaan, maar bovendien

wanneer niet.

omdat blijkt dat mensen met klachten van spastische aard beter Engelse klanken uit kunnen spreken

12.30 uur

dan woorden in het Nederlands. Dit is soms even

Inge is erg tevreden over het gedrag van Sarah. Zij

vreemd voor de cliënt, maar dat went snel.”

en Margot blijken een passende match; ze reageren

Sarah en Margot blijken
een passende match.

goed op elkaar. Een prachtig begin van een mooie
samenwerking! Voor Inge is het weer tijd om de
auto in te stappen. Op naar de volgende cliënt.

12.00 uur
De laatste oefening van de ochtend bestaat uit het

Onvoorwaardelijk vertrouwen met talent als basis
(Samenwerken vanuit talent)

aanwijzen van voorwerpen met een klein laserlampje. Om te voorkomen dat Margot ieder object dat
Sarah voor haar moet pakken zelf aan moet wijzen,

.

leert Inge Sarah te reageren op een lichtstraal.
Margot kan het lampje laten schijnen op ieder
object in haar buurt. Vervolgens ziet Sarah wat ze

Het succes van Hulphond Nederland ligt in de unieke
samenwerking tussen mens en dier en de inzet van ieders

Weg met de eilandcultuur

talent. Door gebruik te maken van de beschikbare vaardig-

We weten allemaal dat de ‘eilandcultuur’ in organisaties

heden en te zoeken naar de kracht van alle belanghebben-

bestaat. Vaak met negatieve effecten die het grote succes

den (partijen) ontstaat er een unieke verbinding. Een

in de weg staan. De programma’s van UpUco brengen

samenwerking gebaseerd op onvoorwaardelijk vertrouwen,

daar verandering in. Werken vanuit talent is werken vanuit

het continu zoeken naar oplossingen, informeel van elkaar

kracht. Wanneer je werkt vanuit kracht zijn veranderingen

leren en uitgaan van de kwaliteiten van de ander.

een uitdaging. De programma’s van UpUco verhogen de
veranderingsgezindheid significant.

Informeel leren in de praktijk
UpUco stimuleert deze krachtige manier van samenwerken
in bedrijven en organisaties. Wij bieden voor werkend

Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers
Het Coach a Colleague programma maakt talenten zichtbaar

Nederland unieke en gericht informele leerprogramma’s

en leert collega’s elkaar coachen vanuit de persoonlijke

waarbij het teambelang, individueel talent en collegiale

talenten zonder rang of stand.

samenwerking centraal staan. Collega’s leren hun eigen
en elkaars talenten te benutten zodat ze als team alle
doelstellingen succesvol kunnen behalen.

Stap 1: Stel de mens in de organisatie centraal.
Stap 2: Laat de medewerker werken vanuit zijn/haar talent
of kracht.

UpUco sponsort de samenwerking tussen
mens en dier

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat medewerkers die

Wij zien dagelijks dat werken vanuit je kracht tot succesvolle

werken vanuit talent en kracht gelukkiger zijn. Gelukkige

samenwerkingen leidt. Dit geldt ook voor de combinatie van

medewerkers zijn productiever, verzuimen signiﬁcant minder

mens en dier. Daarom is UpUco al jaren trotse sponsor van

en zijn dus gezonder.

Stichting Hulphond Nederland.

Vraag een demoversie aan van TalentConnect en ervaar hoe eenvoudig het is om
bestaand en aanwezig talent te koppelen aan werk en uitdagingen.
upuco.nl

Wie is Inge?
Inge Molleman is cliëntinstructeur bij Hulphond
Nederland. Samen met haar collega’s leert ze cliënten
goed om te gaan met de hond. “Samen met de trainers
kijken we welke hond geschikt zou kunnen zijn voor die
ene cliënt. Meestal schatten we de match goed in, maar in de praktijk moet natuurlijk nog blijken of dit
echt de juiste hond is. Na een zogenaamd ‘matchbezoek’ (kennismaking) heeft een cliënt altijd bedenktijd
om er zeker van te zijn of er echt een match is. De hond wordt immers een maatje voor lange tijd, dus is
het belangrijk dat er een hechte band ontstaat.”
Inge begeleidt haar cliënten gedurende het hele traject: van matchbezoek tot pensionering van de hulphond. Zo leert ze de cliënt en zijn/haar behoeften en zorgwensen goed kennen en kan ze de begeleiding
van de cliënt hier op afstemmen. Inge: “Ik ben vrijwel altijd op pad naar cliënten. Ik kom alleen op kantoor
voor vergaderingen of bijeenkomsten. Mijn cliënten bevinden zich voornamelijk in het zuiden van Nederland.” Het leren van alle commando’s heeft tijd nodig. Uiteindelijk moet de hond de cliënt kunnen helpen
bij alles wat hij/zij verlangt en nodig heeft.

Op deze pagina geven onze ambassadeurs hun visie op het werk van Hulphond
Nederland. Deze column is van Peter van Uhm, voormalig Commandant der
Strijdkrachten en veelgevraagd spreker. Sinds 2012 is Peter ambassadeur van
onze stichting en daarnaast regelmatig
gastgezin van een hulphond in opleiding.

Bestel nu
uw kaarten!

Column

Professionals
Militairen zeggen dat een professional iedere dag
bezig is zichzelf en het team te verbeteren. Stop
je daar mee, dan stop je ook om goed te zijn.
Militairen kennen geen problemen, maar alleen

e-learning. Mede daarom wordt er contact ge-

uitdagingen. Dat is de wereld waar ik uit voortkom.

houden met de cliënten, want van hen kunnen wij
leren of wij de juiste dingen aan onze honden leren

Het zal u niet verbazen dat ik mij meteen thuis
voelde bij Hulphond Nederland. Ook daar trof ik

Levensverhalen
met Peter van Uhm

Met medewerking van:
• Koninklijke Militaire Kapel
“Johan Willem Friso”
• Erica Yong

en op een goede manier.

allemaal mensen aan die met passie en vakman-

De stichting innoveert, staat altijd open voor

schap iedere dag bezig zijn om de wereld weer een

ideeën en kijkt of ze toegevoegde waarde leveren,

klein stukje beter te maken. Of het nu de trainers,

ongeacht of dat nu bij de opleiding van de honden

de fondsenwervers, cliëntenzorginstructeurs of

is, bij de fondsenwerving of bij de contacten met

mensen van de facilitaire dienst zijn, ze gaan er-

cliënten. Wij voegen iets bijzonders aan de samen-

voor! Dat geldt ook voor de vrijwilligers.

leving toe. Wij doen dat altijd vanuit het respect
voor onze cliënten, onze honden, onze sponsors en

Samen met de professionals steken de vrijwilligers

onze mensen.

hun ziel en zaligheid in de honden met het streven

Flint theater
in Amersfoort

om van iedere pup een ideale hulphond te maken.

Vakmanschap en respect staan ook centraal bij de

Maar iedere pup is anders, dus moet er veel ge-

voorstelling Levensverhalen die wij op 28 novem-

leerd worden en ja, dan gaat er ook wel eens wat

ber in theater Flint in Amersfoort gaan houden.

fout. Is dat erg? Wat mij betreft niet, als je maar

Verhalen over onze hulphonden, verhalen uit mijn

van de fouten leert en die les weer doorgeeft aan

leven, samen met de Koninklijke Militaire Kapel

anderen, want dat is professioneel. Daarom gaat

Johan Willem Friso en zangeres Erica Yong. Wij

de stichting ook mee in de tijd en doen wij aan

gaan er met passie en professionaliteit een mooie
avond van maken om de stichting te steunen. Komt

28 november 2017

“Het Bergpaviljoen en Flint
theater komen in actie voor
Hulphond Nederland”
Meer info en kaarten bestellen: www.hulphond.nl/flint

u ook?
Kaarten zijn te bestellen via www.hulphond.nl/flint

Peter van Uhm
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“Een hulphond kan
nooit de rol van
therapeut vervullen.”

Plaatsing van hulphond bij
jongeren met therapeutische
zorgvraag werkt niet
Interventie met therapeut en hulphond noodzakelijk
om jongere echt verder te helpen

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag of onze stichting een hulphond
kan plaatsen bij een jongere met ernstige gedragsproblemen, zoals
autisme, ADHD, hechtingsproblematiek, angststoornissen of andere
psychiatrische problematiek. Op basis van onze jarenlange ervaring met
deze doelgroep kunnen én willen wij niet voldoen aan deze vraag. Het
is onze overtuiging dat het plaatsen van een opgeleide hulphond in de
thuissituatie van een jongere simpelweg niet werkt. In dit artikel leggen
we uit waarom.
Zorgvraag niet opgelost

Natuurlijk kan een hond in de thuissituatie van

Allereerst komt de behoefte aan een hulphond

meerwaarde zijn voor de jongere. Hij kan een

in huis vrijwel altijd voort vanuit de gedachte dat

maatje zijn, troost en steun bieden en bijdragen

hiermee de therapeutische zorgvraag van de

aan het opbouwen van sociale contacten. Maar

jongere wordt opgelost. Als er maar eenmaal een

hiervoor is geen opgeleide hulphond nodig. Een

hulphond in huis is, zal deze er vast voor zorgen

goed opgevoede en gesocialiseerde huishond kan

dat de problemen danig verminderen en het gezin

deze functie prima vervullen.

hierdoor minder belast wordt. Daarmee zou de
hulphond echter de rol van therapeut moeten

Professionele therapeut essentieel

aannemen, iets dat we natuurlijk nooit van een

Een hulphond kan dus nooit de rol van therapeut

hond kunnen én mogen verwachten. Deze rol is

vervullen. Hij is echter wel een wezenlijk onder-

immers voorbehouden aan goed opgeleide (men-

deel van de driehoek therapeut-cliënt-hulphond.

selijke) professionals.

Deze driehoek staat centraal tijdens de therapietrajecten die onze 11 therapeuten op inmiddels 5
locaties van Hulphond Nederland verzorgen.

Een hulphond mag je niet aaien,

je huid wel.
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De therapeut weet precies hoe en wanneer een

en plaatsing van een ADL-hulphond, die iemand

hulphond tijdens een therapiesessie ingezet

met een fysieke beperking ondersteunt, is een

moet worden om het juiste effect te sorteren bij

voorbeeld van ‘care’. De hulphond levert immers

de jongere die wordt behandeld. Zo is de hond

een belangrijke bijdrage aan de continue zorg die

een uniek hulpmiddel om de jongere op een

voor deze persoon nodig is. Onze therapie- en

fundamenteel niveau te bereiken, zijn gedrag te

coaching trajecten zijn echter gericht op ‘cure’: de

spiegelen en tot zelfreflectie te komen. Alleen een

inzet van onze therapeuten en hulphonden heeft

therapeut heeft de deskundigheid en ervaring om

als doel om de zorgvraag van de jongere op te

de jongere hierbij te helpen en dit te vertalen naar

lossen of deze minimaal voor te bereiden op een

situaties thuis, op school of elders.

vorm van vervolgtherapie.

Het resultaat van onze therapietrajecten is dat

Er is dus altijd sprake van een nieuw en beter

jongeren weer zelfvertrouwen opbouwen, een

perspectief. Een belangrijk element hierbij is dat

versterkt zelfbeeld krijgen en beter functioneren,

jongeren autonomie ontwikkelen. Ze moeten

communiceren en hun grenzen aangeven. Dit

leren om op eigen benen te staan. Waar deze

wordt bereikt tijdens therapiesessies die plaats-

ontwikkeling juist gestimuleerd wordt vanuit een

vinden in een ontspannen en rustige sfeer en die

therapietraject met de inzet van een hulphond,

erop gericht zijn de jongere in zijn kracht te zet-

wordt dit in bijna alle gevallen echter bemoei-

ten. Vaak wordt hierbij ook de directe omgeving

lijkt met de plaatsing van een hulphond in de

(gezin, vrienden, etc.) betrokken. Dit alles vindt

thuissituatie. De hulphond is in dat geval een te

plaats onder regie van één van onze professionele

makkelijk toevluchtsoord in situaties waarbij we

therapeuten, een absolute voorwaarde om met

de jongere onafhankelijk willen zien of wanneer

de inzet van een hulphond de therapeutische

uitdagingen moeten worden aangegaan. Met de

zorgvraag van een jongere te kunnen beantwoor-

inzet van een gedegen therapietraject wordt de

den.

jongere juist vanuit zijn eigen kracht gesterkt om
op autonome wijze te kunnen functioneren in de

Autonomie
In de zorg kunnen we een onderscheid maken
tussen ‘cure’- en ‘care’-trajecten. De opleiding

Touch of Silk is een veelzijdige musthave in huidverbetering dat
oneffenheden opvult, de teint egaal en gematteerd achterlaat,
huidbeschadigingen en littekens sneller helpt te herstellen en bovendien
zorgt voor een zijdezachte en vooral aaibare huid.

Your skin care(s)
vind hannah huidcoach op:

download de app:

‘Hannah’

‘Huidcoach’

Hulp, begeleiding, coaching, passie en verbetering zijn de keywords
van Hulphond Nederland en dat zijn mooie overeenkomsten met de
hannah huidcoach. Daarom is hannah zeer trots om goldsponsor van
deze geweldige stichting te zijn!
lid van:

partner van:

goldsponsor van:

meer informatie:

www.hannah.nl

085-4891774

maatschappij.
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stukmaken. Maar vooral is Adam dan heel verdrie-

enorme stap vooruit. Als we met Flexi gaan lopen –

tig. Inderdaad: dat is soms moeilijk.”

Flexi heeft dan twee lijnen aan waarvan Madelon er
een vasthoudt en Adam de ander – probeert Adam

Het draait om Flexi

nooit weg te lopen. Terwijl ik hem zelf niet los kan

Farah kwam in contact met Hulphond Nederland

laten als we wandelen. Adam kijkt echt uit naar de

dankzij de cliëntenondersteuner van het jeugd-

sessies. Dat is heel bijzonder.”

team van haar gemeente. “Ik hoorde van haar dat
therapie met hulphonden mooie dingen kan doen

Anders kijken en meer zien

voor kinderen als Adam, maar mijn eerste gedachte

“Adam communiceert meer”, zegt Farah als we

was: dat is niks voor Adam. Omdat Adam zo in zijn

haar vragen naar het resultaat van de therapie met

eigen wereld zit en er niet van houdt om aangeraakt

hulphonden. “Ik weet nu dat er veel meer in zijn

te worden. Ik stelde me een situatie voor waarbij

hoofd omgaat dan ik voorheen dacht. Laatst vroeg

Adam opdrachten moest geven aan honden en dat

hij bijvoorbeeld wat we morgen gaan doen. Dat had

zag ik niet gebeuren. ‘Geef het gewoon een kans’,

hij nog nooit eerder gedaan. Normaal communiceer

zei ze. ‘Je moet niet onderschatten wat ze kunnen.’

ik met Adam per dag, van ochtend tot slaaptijd. Het

Op het moment dat we gingen kijken, zag ik direct

was nieuw voor hem om bezig te zijn, of in elk geval

dat Adam de hulphonden leuk vond. Daardoor was

te praten, over wat er morgen op het programma

ik echt blij verrast. Hij keek zijdelings naar de hon-

staat.

den en op een gegeven moment mocht hij een bal
weggooien. Dat vond hij een beetje eng, maar ook
leuk. Honden kunnen onverwacht zijn, bijvoorbeeld
ineens blaffen, en dat vindt Adam moeilijk. Maar het
ging steeds beter. Op een gegeven moment vroeg
hij zelfs om Flexi, een blonde labrador. Om haar
draait het voor hem: Flexi is de reden dat Adam zo
graag naar de therapiesessies gaat.”
Adam tijdens een therapiesessie met hulphond Flexi en therapeut Madelon

Bijzonder
Farah is van huis uit geen honden gewend. “Mijn
Tekst: Janine Verschure

opa had er vroeger een, maar dat was een waakhond”, vertelt ze. “Ik was bang voor dat grote beest

“Anders kijken, meer zien”

Adam communiceert meer door therapie met hulphonden

en had nooit een warme band met honden. Nu
is dat anders. Flexi en de andere hulphonden zijn
niet te vergelijken met de honden die ik ken uit
mijn jeugd. Flexi is echt zijn lieveling. En dat terwijl
zij eigenlijk best druk is. Ik weet nog dat Adam een

Adam communiceert sowieso maar met een of twee

keer therapie had met een andere hond, maar die

woorden per zin, maar hij weet steeds meer duidelijk te maken en te vragen. Laatst moesten we naar

Als we aan Farah Azghiri, moeder van de achtja-

Soms moeilijk

vond hij duidelijk saai. Adam vindt het fijn als een

rige Adam vragen ‘Wie is Adam?’, zegt ze: “Adam

Naast Adam is Farah moeder van drie dochters, die

hond zelf het initiatief neemt en contact met hem

de tandarts en toen vroeg hij of zijn jongere broer-

is een lieve jongen. Mooi ook, maar dat zal elke

ouder zijn dan Adam, en een jonger zoontje. “Adam

zoekt. Daar reageert hij dan weer op en dat gaat

tje ook mee zou gaan. ‘Omar mee?’ vraagt hij dan.

moeder van haar kind vinden. Adam heeft een

heeft veel behoefte aan structuur”, vertelt ze. “Dat

heel goed. Ik vind het ook heel prettig hoe Madelon,

Ook vraagt hij regelmatig naar Flexi en Madelon.

sterke wil en soms is het lastig om met hem om

drukt een behoorlijke stempel op ons gezin. Vorige

de therapeut van Hulphond Nederland, met ons

Daarnaast is het bijzonder dat Adam zich inmiddels

te gaan. Vanwege zijn aandoening.”

week waren we op vakantie en dan moet je echt

meedenkt. Een van de eerste sessies eindigde na

laat aanraken door Madelon. Voorheen vond hij dat

met veel zaken rekening houden. Kleine dingen

een halfuur. Adam raakte overprikkeld, werd boos

echt niet fijn, maar nu accepteert hij het. De men-

De aandoening van Adam is complex. “Hij heeft een

kunnen op Adam een grote invloed hebben. Hij

en kreeg een huilbui. ‘Ik denk dat we volgende keer

sen van Hulphond Nederland die met Adam werken

verstandelijke beperking”, vertelt Farah. “En klas-

heeft moeite met veranderingen en onverwachte

wat meer structuur moeten aanbieden’, zei Ma-

kijken heel individueel en persoonlijk naar hem. Ze

siek autisme. Hij heeft een taalstoornis waardoor

gebeurtenissen. Op vakantie kun je die natuurlijk

delon. ‘En de therapie afwisselen met de iPad.’ Ook

hebben een groot analyserend vermogen, praten

communiceren met hem moeilijk is. Hij heeft een

niet uit de weg gaan. Stilzitten vindt hij moeilijk, of

kwam ze met het idee om met Adam naar buiten

niet over wat niet kan, maar vragen: ‘Wat zouden we

behoorlijk zware stoornis in de prikkelverwerking.

van het ene hotel naar het andere gaan. Dat uit zich

te gaan. De keer erop gingen we met Flexi naar

wél kunnen?’ Ze kijken anders naar Adam dan veel

En oh ja, hij heeft ook ADHD.”

soms in woedeaanvallen, slaan, dingen gooien of

het bos en dat vond Adam geweldig. Dat was een

andere mensen. En dan zie je veel.”
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Stichting Klimkoord

Therapie met
hulphonden wérkt
Probeer je eens voor te stellen dat je ADHD hebt of een vorm van
autisme. Je vindt het moeilijk om contact te leggen met mensen, maar

Trainer Marianne met hulphond Galvin

honden vind je wél heel leuk. Dan kan een therapeut met een hulphond
uitkomst bieden.
“Of om bijvoorbeeld om te gaan met dingen

Versnellende werking

waar je bang voor bent”, vertelt Paula Zandstra,

Op de vraag ‘hoe het bevalt’, zegt Paula: “Goed!

een van de oprichters van Stichting Klimkoord.

Bijvoorbeeld bij kinderen met autisme boeken we

“Sinds wij een pilot project hebben met Hulphond

goede resultaten. Die hebben vaak een stoornis in

Nederland, kunnen wij op basis van objectieve

het verwerken van prikkels en beperkingen bij het

bevindingen en metingen aantonen dat therapie

aangaan van contacten. Wij weten nu, door het pi-

met hulphonden daadwerkelijk verbeteringen

lot project met hulphonden binnen onze stichting

oplevert.”

– dat deze therapie versnellend kan werken op de

“Honden voelen
stemmingen goed aan,
zeggen niks terug en
kunnen een enorme
motivatie vormen voor
behandeling.”

Paula Zandstra is enthousiast over de resultaten van de therapie met hulphonden bij Stichting Klimkoord.

behandeling.”

Zorg op maat
Stichting Klimkoord is een non-profitorganisatie

Als de hond het ‘vraagt’

die werkt voor mensen met een vorm van autisme

Het spreekt voor zich dat therapie met dieren

Vruchten afwerpen

Mooie resultaten

of AD(H)D. Deze koepelorganisatie levert klein-

alleen werkt bij kinderen die dieren leuk vinden.

Toen de overstap kwam van persoonsgebonden budget

Paula vertelt dat een van de contra-indicaties voor

schalige, specialistische zorg door samenwerking

“Een kind dat bang is van paarden zal niet gedijen

(PGB) naar zorg in natura, wilden veel gemeenten niet

therapie met hulphonden – dus een reden om de

met zelfstandige ondernemers. “Wij bieden zorg

bij equitherapie, datzelfde geldt natuurlijk voor

in gesprek met kleine partijen. Daarom vielen ZZP-ers

therapie niet te doen – angst voor honden is. Een van

op maat”, vertelt Paula. “Wij werken hier in de

de hond”, zegt Paula. “Sommige kinderen vinden

die zich richtten op kleinschalige, gespecialiseerde zorg,

de kinderen uit het eerste pilot project had – en hield

regio samen met een groep van zo’n 25 ZZP-ers.

sport leuk, anderen houden van muziek. Bij the-

buiten de boot. Paula: “Dat is een van de redenen dat

– daar last van. “Toen hebben we besloten bij dit kind

Je kunt bij ons putten uit heel veel vormen van

rapie met hulphonden gebruiken de therapeuten

wij deze stichting hebben opgericht. Om het aanbod in

met de therapie te stoppen, maar de overige kinderen

hulp en therapie. Denk onder andere aan spel-,

bijvoorbeeld het contact met de hond als voor-

zorg te behouden en te bundelen. Juist voor onze doel-

uit het eerste pilot project hebben allemaal voor het

muziek- of kunstzinnige therapie, maar ook ambu-

bereiding op het contact met mensen. Honden

groep is maatwerk erg belangrijk: onze cliënten willen

grootste deel en soms zelfs geheel hun doelen bereikt.

lante gezinsbegeleiding, orthopedagogie, beweeg-

voelen stemmingen goed aan, zeggen niks terug

we verschillende keuzes bieden. Maar gemeenten kij-

Zo was er een kind dat opeens weer ging praten, wiens

coaching, leren koken en klussen, of hulp bij het

en kunnen een enorme motivatie vormen voor

ken vaak op een andere manier naar zorg dan wij. Tijd

juf vertelt dat hij zelfs vragen gaat stellen. Een ande-

omgaan met openbaar vervoer. Wij bieden heel

behandeling. Als de hond het ‘vraagt’ zullen som-

is geld: therapie moet snel vruchten afwerpen. Ik vind

re cliënt kan nu vier emoties van de hond en zichzelf

veel keuzes voor heel veel verschillende cliënten,

mige cliënten eerder geneigd te zijn om bepaald

dat therapie met hulphonden meer erkenning verdient.

benoemen aan de hand van een plaatje en een ander

oftewel maatwerk. En sinds kort bieden we dus

gedrag te laten zien dan wanneer het verzoek

Ook van gemeenten. Daarom is het goed dat we door

is dankzij de therapie veel meer volhardend in het

ook therapie met hulphonden in samenwerking

van een mens komt. Daar komt bij dat mensen

middel van objectieve metingen kunnen aangeven dat

uitvoeren van zijn taken. Wat dat betreft zien wij mooie

met Hulphond Nederland aan.”

met een autistische stoornis bij wijze van spre-

de resultaten heel bemoedigend zijn. Als dat het geval

resultaten. Binnenkort begint een verlengde pilot, nu

ken soms honderd keer hetzelfde kunnen doen.

is, werkt een therapie namelijk ook kostenbesparend.”

met vijf kinderen.”

Mensen vinden dat soms vermoeiend, maar voor
honden is dergelijk gedrag geen enkel probleem.”
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Sponsorloop kindcentrum
Octopus groot succes
Op 24 mei hebben maar liefst 486 kinderen van kindcentrum Octopus
letterlijk hun beste beentje voorgezet tijdens een sponsorloop. Kinderen in
de leeftijd van 4 tot 12 jaar haalden op die manier geld op voor Hulphond
Nederland. Het resultaat was geweldig: maar liefst €6057,22! Giese van
Berlo (10 jaar), lid van de leerlingenraad, heeft het doel mooi verwoord:
“Met dit geld kunnen wij Hulphond Nederland helpen bij het opleiden van
nieuwe hulphonden.”

Gastlessen
Nadat de leerlingenraad zijn keuze had gemaakt,
was de volgende stap om de andere leerlingen
van Octopus eveneens enthousiast te krijgen
voor dit doel. Om dat te realiseren gaven namens
Hulphond Nederland twee cliënten, Kurt en Miriam, gastlessen in alle groepen en een demonstratie met hun hulphond. Dit was een groot succes. Anny: “De lessen maakten enorm indruk op
de kinderen. De groepen waren muisstil tijdens
de demonstraties en er kwamen veel vragen. Ze
vroegen bijvoorbeeld wanneer de hond weet dat
hij een hulphond is en wanneer hij ‘vrij’ heeft? De
gastlessen en de informatie die zowel de kinderen
als leraren kregen van Hulphond Nederland hebben zeker geholpen bij het enthousiasmeren van
de kinderen. Gastlessen werken beter dan film-

gezorgd voor een gezellig muziekje en voor koffie

Sponsorloop

land werken. Op onze school beslissen de kinderen

pjes. Het komt dichterbij en de kinderen beleven

en thee voor de ouders en andere familieleden

Als Anny van Ravensteijn, intern begeleider van de

echter zelf voor welk doel ze kiezen. ‘Lopen voor

het zelf. Ze weten waar ze de sponsorloop echt

die kwamen aanmoedigen. Dat zorgde voor een

onderbouw op kindcentrum Octopus, dit jaar als

water, en Hulphond Nederland hebben we daarom

voor doen.” Suus van Hout (11 jaar) beaamt dit:

leuke sfeer en heeft ook nog wat extra geld opge-

taak ‘het goede doel’ krijgt, weet ze daar wel raad

als keuze voorgelegd aan onze leerlingenraad, be-

“Het was heel speciaal om te zien wat een hond

bracht.”

mee. “We kwamen al vrij snel uit op een spon-

staande uit leerlingen van groep 5 tot en met 8. Zij

kan betekenen voor een mens.”

sorloop, maar voor welk goed doel? We konden

kozen unaniem voor Hulphond Nederland met als

kiezen voor ‘Lopen voor water’, maar zelf was ik

reden dat ze graag voor een goed doel wilden gaan

Mascotte

ook enthousiast over Hulphond Nederland. Onder

dat dichtbij voelt: in eigen land én goed voor zowel

“De medewerking van Hulphond Nederland bij

het mooi weer, maar ook warm. Er waren 486

andere door het bijwonen van lezingen door am-

mens als dier.” Ize Reijnen (11 jaar): “Nu konden

de voorbereiding was super. We hebben alle hulp

deelnemers, behoorlijk wat aanmoedigend pu-

bassadeur Peter van Uhm, maar ook doordat ik zelf

we iets doen voor dieren en mensen in plaats van

gekregen die we nodig hadden. Met de gastles-

bliek langs de kant en veel hulp van leerkrachten

les heb gegeven in Herpen en omdat verschillende

alleen voor mensen.”

sen, maar ook door een snel antwoord op vragen,

en ouderraad. Anny kijkt er met warme gevoelens

een uitgebreide en informatieve website en zeker

op terug. “Het verschil met een gewone sponsor-

ook door de promotiematerialen die we konden

loop was toch echt wel dit goede doel. Er samen

inzetten. Zo kregen we posters, een start- en

voor zorgen dat er nog een hond een opleiding

finishdoek, banners, stickerkaarten en een Flip

kan krijgen. Daardoor zijn er extra rondjes gelo-

‘hondenpak’. Die Flip-rol heb ik zelf op me geno-

pen. ‘Dieren en mensen’ staat als thema gewoon

men op de dag van de sponsorloop. De inzet van

dichter bij kinderen. Ze hebben zelf gezien waar

Flip als mascotte kan ik alle scholen aanbevelen.

het om gaat dankzij de gastcolleges. Dat moti-

De kinderen vonden het geweldig en veel wilden

veert extra.”

oud-leerlingen van mij nu zelf bij Hulphond Neder-

Extra rondjes
De dag waarop de sponsorloop plaatsvond was

met Flip op de foto. Heel vertederend.”
“Het mooie aan zo’n dag, maar ook de hele
“Tegen elke school die graag zo’n actie wil

voorbereiding ernaartoe, is dat kinderen leren

organiseren zou ik zeggen: ‘Gewoon doen!’. De

zich in te zetten voor een ander en daarnaast

organisatie van een sponsorloop vergt een goede

dat gezondheid niet iets vanzelfsprekends is.

voorbereiding. Als school is het dus goed te weten

Ze leren rekening houden met kinderen en

wat daar allemaal bij komt kijken. Denk aan EHBO

volwassenen met een beperking. Ze ervaren hoe

voorzieningen, dranghekken en aankondigings-

het is om zelf een steentje bij te dragen en dat

brieven voor omwonenden. Daarnaast hebben

dit soms ook echt moeite kost. Als school wil je

onze leerkrachten zelf ook meegelopen en de

kinderen toch een ‘actief burgerschap’ meegeven,

oudere leerlingen hielpen de kleintjes vanaf 4

waarin ze voorbereid worden op hun plek in de

jaar. Dat werkt heel goed! Niet elk kind is gewend

maatschappij.”

om mee te doen aan een sponsorloop. Zo hou
je het voor iedereen leuk. Daarnaast hebben wij

Anny van Ravensteijn met Suus, Ize en Giese
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Wat gezond is voor ons, kan
schadelijk zijn voor je hond
lijk bij kleine honden - verstikkingsgevaar in.

Het is normaal dat je je hond af en toe eens wil
verwennen. Let hiermee wel op, want soms kan

•

Honden zijn lactose-intolerant, waardoor

je met deze goede bedoelingen je hond ernstige

zuivelproducten gastro-intestinale problemen

schade berokkenen. Hieronder vind je een lijst

kunnen veroorzaken zoals braken en diarree.

met enkele etenswaren die niet schadelijk zijn

•

Als een hond te veel zout eet, kan hij last krij-

voor de mens, maar wél (zeer) schadelijk voor

gen van uitdrogingsverschijnselen en diarree.

onze viervoetige vrienden.

Daarom is het belangrijk dat je hem geen te
zoute voedingswaren geeft en voorkomt dat hij

Wat is schadelijk voor je hond?
Deze lijst is informatief en zeker niet volledig.

zeewater drinkt.
•

Alle onderdelen van avocado’s zijn giftig: het

Raadpleeg daarom bij twijfel altijd je dierenarts. Als

vruchtvlees, de pit en de schil. Avocado kan

je hond een giftige of schadelijke stof heeft opgege-

pancreasproblemen veroorzaken en de longen

ten, onderneem dan zelf geen actie en zoek eerst

en/of het hart aantasten.

contact met je dierenarts. Voorzie je dierenarts van
zoveel mogelijk informatie omtrent het betreffende

Er zijn heel wat etenswaren die voor ons onschade-

product, de hoeveelheid die je hond heeft opgege-

lijk zijn en die je waarschijnijk met de beste bedoe-

ten, en wanneer dit gebeurd is.

lingen geeft aan je hond. In werkelijkheid kan dit
echter zeer dramatische gevolgen hebben.

Hierbij enkele voorbeelden:
•

Chocolade bevat theobromine, dat giftig is voor

Veel tuinproducten kunnen ook giftig zijn, zoals

honden. De symptomen treden gewoonlijk op

producten tegen slakken, pesticiden, insecticiden,

3 tot 4 uur na het eten van de chocolade, en

rodenticiden en meststoffen. Raadpleeg de handlei-

lopen uiteen van braken en diarree tot ernstige

ding alvorens je dergelijke producten gebruikt.

hartproblemen, die dodelijk kunnen zijn.
•

•

Gekookte botten zijn broos en bij het kauwen

Tal van huishoudproducten, zoals bleekwater,

kunnen er scherpe ‘splinters’ ontstaan, die ver-

white spirit, antivries, ontstopper met soda, was-

volgens - na inslikken - de maag- of darmwand

middelen, etc. zijn ook giftig voor honden. Bewaar

kunnen perforeren.

daarom alle huishoudproducten buiten het bereik

Uien en knoflook beschadigen de rode bloed-

van je hond.

cellen. Je hond zal rode bloedcellen in normale

•

•

hoeveelheden blijven aanmaken, maar ze

Een vijftigtal planten zijn schadelijk voor honden,

worden vroegtijdig vernietigd.

zowel kamerplanten als tuinplanten. Afhankelijk

Net als voor de mens kunnen bepaalde pad-

van de plant kunnen de symptomen variëren van

destoelen giftig zijn. Als ze toxines bevatten,

spijsverteringsproblemen tot zenuwaandoenin-

zijn ze schadelijk voor je dier.

gen, ademhalingsproblemen, hartstoornissen, etc.

Druiven en rozijnen zijn nefrotoxisch en be-

Enkele voorbeelden van planten die giftig zijn voor

schadigen de nieren. Ze kunnen ook darmaf-

honden, zijn lelietje-van-dalen, rododendron, lau-

sluitingen veroorzaken en houden - voorname-

rier, taxus, maretak, tulpen, lelie en ficus.
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Tekst: Elvi van Wijk
Fotografie: Simone Lohnstein

Marja werd geboren in Monster, gezond. Ze ging

zitten. Hypermobiliteit noemt men dat. Het beeld

naar school, had vriendinnetjes en turnde, zelfs

van de lenige Marja die zo goed kon turnen, dringt

op wedstrijdniveau. Dat laatste dankte ze vooral

zich op.

aan haar lenigheid. Ze rondde de mavo af en was
vastbesloten om in de zorg te gaan werken. Niets

Ook het bindweefsel in de huid is bij Marja niet

aan de hand, zou je zeggen. Ze stond wel bekend

goed. Dit verklaart haar blauwe plekken, wijkende

als een pechvogel. Ze had snel blauwe plekken en

littekens en op verschillende plaatsen een uitrekba-

verzwikte bijvoorbeeld nogal eens een enkel. Maar

re huid. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, heeft

niemand die zich daar echt zorgen over maakte.

Marja bovendien zwakke bloedvaten en ingewanden, waardoor deze makkelijk kunnen scheuren.

Steeds méér problemen

Oorzaak: ze is ook nog eens het ‘vaattype’, de zeld-

Op haar elfde viel ze bij het turnen. Dat leidde

zaamste vorm van EDS. Hierdoor is ze aangewezen

tot een rugblessure en een uit de kom geraakte

op extra zuurstof en sondevoeding.

schouder. Het laatste werd een probleem dat zich
bleef herhalen, al na het geven van een hand. De

Rolstoel

schouder werd geopereerd, maar na een aantal

Sinds een val in 2002, ze is dan 29, kan Marja niet

jaren kwam het probleem terug. Jarenlang werd het

meer lopen en zit ze in een rolstoel. Tijdens deze

euvel, samen met haar rug- en nekklachten, toege-

revalidatie komt Hulphond Nederland in beeld. Ze

schreven aan de val op haar elfde en een fietsonge-

meldt zich aan, ondanks haar vroegere angst voor

luk een tijdje daarna.

honden. In 2005 wordt de zwarte koningspoedel
Roel haar hulphond. De voorkeur voor dit ras komt

Als vijfentwintigjarige merkte ze dat ze tijdens

voort uit de allergie voor stof van haar man Gert-Jan

conditietraining zo maar door haar knieën zakte.

en haar slechte longen.

Daarna was een operatie nodig aan haar duim,

Marja’s hulphond opent deuren,
letterlijk en figuurlijk

schoot haar heup uit de kom en bleek ze sponta-

Roel maakte Marja’s wereld groter doordat hij

ne bekkeninstabiliteit te hebben. Marja kreeg het

deuren voor haar opende, letterlijk en figuurlijk. “Als

gevoel dat er iets niet klopte; dat ze niet alleen maar

mensen mij zagen, durfden ze vaak niets tegen me

een pechvogel was.

te zeggen, maar wel als Roel bij me was. Ze vertelde
mij dan bijvoorbeeld dat ze hem mooi vinden. Via

Bindweefsel

hem legden ze contact met mij.” Daarnaast hielp

Ze krijgt gelijk. Marja blijkt het syndroom van Eh-

Roel met het openen van kastjes, bedienen van

lers-Danlos te hebben (EDS). EDS is een zeldzame

lichtknoppen en pakken van spullen. “Hij was zelfs

en erfelijke aandoening waarbij het bindweefsel

in staat om een stapel papier op mijn schoot te

sondevoeding. Koningspoedel Uggs maakt haar wereld groter én veiliger. Hij heeft

niet goed is aangelegd. Bindweefsel zit overal in

leggen, blaadje voor blaadje, heel subtiel, je zag dan

namelijk een speciale gave: hij voelt dat Marja een epileptische of spasmeaanval gaat

het lichaam waar steun moet worden gegeven.

bijna niets aan het papier. Verder hielp hij me met

Een stoornis in het bindweefsel van specifiek de

oefeningen doen. Ik kan mijn linkerarm niet meer

gewrichtsbanden zorgt ervoor dat gewrichten, zoals

omhoog of omlaag doen. Dat deed hij voor mij, met

heupen, schouders en duimen, niet stevig in elkaar

zijn snuit.”

Marja den Besten (44) is al jaren aangewezen op een ligrolstoel, extra zuurstof en

krijgen en komt dan in actie.

Uggs voelt het aan
als Marja een epilepsieof spasmeaanval
gaat krijgen.
Zesde zintuig
Toen het voor Roel tijd werd om met pensioen te
gaan, werd zijn gezondheid snel slechter. Marja
gunde hem zijn rust bij haar thuis, maar het mocht
niet zo zijn. Eind 2015 hebben ze hem moeten laten
inslapen. Op dat moment hadden Marja en Gert Jan

Alarmknop

al kennis gemaakt met de anderhalf jaar oude Uggs,

Gevaarlijker is het als Marja een spasmeaanval

opnieuw een koningspoedel. Uggs is iets hoger dan

krijgt, waarbij zich spanning ophoopt in haar benen

Roel en past daardoor goed bij de ligrolstoel waar

of nek. Zonder hulp kan zo’n aanval leiden tot

Marja sinds 2011 op is aangewezen. Na jaren bedle-

uitval in ledematen. Uggs zorgt voor die hulp door

gerig te zijn geweest, kon ze namelijk niet meer lang

Marja, die tijdens zo’n aanval bij bewustzijn blijft,

zitten. “Uggs wilde vanaf het eerste moment dingen

op tijd de telefoon of alarmknop te geven. Daarna

voor me doen, het was meteen goed.”

haalt hij zijn poot niet meer van haar af, omdat hij

“Ik kan mijn linkerarm niet meer omhoog of omlaag doen. Dat deed hij voor
mij, met zijn snuit.”

weet dat ze dan pijn heeft. Gert-Jan, werkzaam als
systeemontwikkelaar, vertelt dat Uggs hem zelfs tijdens een wandeling waarschuwde door aan de lijn
te trekken. “Hij wilde naar huis. Daar vond ik Marja,
ze had net een spasmeaanval gekregen.”

Wat Roel kon, kan Uggs ook, en méér. Uggs voelt
namelijk aan als Marja een epilepsie- of spasme-

Er wordt voor Marja gezorgd, maar ze is ook voor

aanval gaat krijgen. Dat heeft hij niet geleerd, dat zit

een aanzienlijke hoeveelheid tijd op Uggs aangewe-

in hem. Het lijkt of hij een soort van zesde zintuig

zen. Zonder hem zou ze nog meer hulp nodig heb-

heeft. “Laatst waren we op vakantie en zaten we er-

ben. “En natuurlijk is Uggs ook gewoon mijn maatje.

gens wat te drinken. Uggs lag rustig bij ons. Opeens

Ik ben Hulphond Nederland ontzettend dankbaar

kwam hij van zijn plaats en begon nerveus om me

voor hem.”

heen te drentelen. Ik begreep wat hij me probeerde
te vertellen en gaf mijn flesje aan Gert-Jan. Prompt
had ik een absence, dan ben ik even helemaal weg.
Maar Uggs had me op tijd gewaarschuwd, zodat een
ongeluk uit bleef.”
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Tekst: Tefke van Dijk
Fotografie: Christiaan Peelen

“Met de hond stapje
voor stapje werken
tot het kwartje valt”
Gerda Boorsma (50) is al heel lang verbonden aan Hulphond
Nederland. Als vrijwilliger, gastgezin en aftraingastgezin heeft
ze veel hulphonden opgeleid. Ze heeft nu haar zeventiende
hond: Sue. De hond was net een week in huis toen Gerda
een lintje kreeg. Ze werd benoemd tot lid in de Orde van
Oranje Nassau. “Sue moest meteen mee naar de uitreiking.

Gerda Boorsma met hulphond in opleiding Sue

Een spannend moment voor een hond die toch wat bang en
onzeker is bij mensen. Maar ze deed het keurig en straalde

Goede begeleiding

Aftraingastgezin

Op dat moment was er een wachtlijst voor gast-

Na de opvoeding en socialisatie van vier pups hoor-

gezinnen, maar na een half jaar was het zover. In

de ze dat Hulphond Nederland op zoek was naar

Gerda is 28 jaar getrouwd en heeft twee volwassen kinderen die het huis uit zijn. “Ik

februari 2006 kreeg Gerda haar eerste pup. “Ik

observatiegezinnen. Ze volgde een cursus om te

ben altijd vooral moeder geweest. We wilden vroeger een hond, maar een pup opvoe-

vond het enorm pittig, maar ook heel leuk. Geluk-

leren observeren en verslag leggen. “Soms kon een

den zagen we niet zitten.” Gerda gaf zich op voor een gepensioneerde KNGF-geleide-

kig kregen we goede begeleiding. We konden altijd

hond snel dóór, soms bleef een hond langere tijd.”

hond, als eigen huishond. “Die hond had geen opvoeding meer nodig, perfect voor een

bellen. Ik had ook de tijd, want ik werkte verder niet

Sommige honden zijn ook moeilijk om af te trainen

beginneling. We hebben haar ruim zes jaar gehad, tot ze overleed.” Vanaf dat moment

en onze kinderen zaten op dat moment op de mid-

in de kennel. Vandaar dat Gerda werd gevraagd om

wilde Gerda toch zelf een hond gaan opvoeden. “Vanwege mijn stofwisselingsziekte

delbare school.” In de opvoeding van een hond ziet

met haar familie ‘aftraingastgezin’ te worden. “Het

heb ik gewrichtsklachten. Een trekkende hond was daarom geen optie. We kwamen

Gerda een duidelijke link met die van kinderen: je

was een logische stap om dat te gaan doen. Honden

terecht bij Hulphond Nederland. Dat voelde bij de intake al meteen goed.”

moet consequent zijn. “Verder moet je ze van alles

specifieke dingen leren is erg leuk. Dat gaat verder

leren. Daar steek je zelf ook veel van op. Je krijgt

dan socialiseren. Je moet stapje voor stapje met

zoveel terug van zo’n hondje.”

de hond werken tot het kwartje valt. Het was een

aan alle kanten.”

34

35

mooie kans om te krijgen van de stichting.” Dat ze

seren, bij sommige doet het meer pijn. Het blijft

een lintje kreeg, was een grote verrassing. Buren

sowieso leuk om ze te volgen op Facebook. Ik heb

in Bennekom die ze al 28 jaar kent, hadden het

nu bij twee honden meegeholpen bij de training

lintje aangevraagd. “Daar reken je niet op”, zegt

voor de cliënt. Dan ben je heel specifiek bezig en

Gerda. “Ze wonen schuin tegenover ons. We groe-

erg intiem met je hond. Dat maakt het afscheid

ten elkaar op straat of maken een praatje, maar

moeilijker. Als ik zie wat een hond doet voor

verder niet. Mijn gezin wist het al een jaar.

mensen, is dat heel mooi. Je gunt het die mensen

“Honden specifieke dingen leren
is erg leuk. Dat gaat verder
dan socialiseren.”

Wij feliciteren de
volgende nieuwe teams
De afgelopen periode hebben we weer veel cliënten blij
mogen maken met een hulphond.

heel erg.”

Vertrouwen
Ze zou het dan ook zo weer doen en heeft er
nooit spijt van gehad. “Het loopt niet altijd lekker.

Daar was ik wel door ontdaan. Het is een rare be-

In dat geval heb ik daar wel buikpijn van. Met

leving dat je daar niets van merkt.” Gerda voelde

meer ervaring en kennis weet je steeds beter hoe

zich ook wat bezwaard. “Waarom krijgen anderen

je een hond kunt helpen. Ik heb mijn diploma

geen lintje? Ook andere mensen doen heel veel.

gehaald voor kynologisch instructeur en kan nu

Maar oké: iedereen heeft er goed over nagedacht,

les geven. Dat doe ik dan ook, maar het moet wel

ook de burgemeester. Het maakt extra bijzonder

klein blijven. Hulphond Nederland gaat voor.”

dat mensen het zo waarderen.”

Nu dus met hulphond Sue. “Ze blijft wat onzeker,
daar moeten we nog hard aan werken. Ze vindt

Afscheid nemen

het leuk om met mij te oefenen, handelingen

Is het niet moeilijk om telkens afscheid te nemen

te leren en naast de rolstoel te lopen. Ik heb er

van de honden? “Aan de ene hond hecht je je

alle vertrouwen in dat Sue een goede hulphond

meer dan aan de ander. Sommige honden pas-

wordt.”

Daniel Peppinck

Jurgen Krekels

Loes Maijs

met Emiel

met Rudi

met Egle

Leonie van het Bolscher
met Denthe

Hans den Hartog

Bianca Albersnagel

met Evan

met Watson
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Wij feliciteren de
volgende nieuwe teams
De afgelopen periode hebben we weer veel cliënten blij
mogen maken met een hulphond.
Raymond Troch
met Zep

Gerda Middag

Christine van den Ouden

Chantal Aspers

Tessa Feenstra

Joep van Deursen

met Wesley

met Tiffany

met Eddo

met Renee

met Hannah

Elaine Akkermans

Esther Stuijk-Mutsaers

met Fenna

met Oscar

Martien van Dooremalen

Corry van Voorthuizen

met Jaimie

met Enjo
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men en voor mensen met epilepsie. Het idee om de

slechts de afwisseling van 1 filmpje van 1,5 minuut.

stichting te steunen werd direct omarmd. Budget

Het geheel maakte een grote en blijvende indruk”,

werd vrij gemaakt om een evenement te organise-

herinneren beiden zich nog goed.

ren, met als voornaamste doel nog meer aandacht
te vragen voor het mooie werk van Hulphond

Het bleef die avond niet alleen bij het in de schijn-

Nederland.

werpers zetten van het werk van Hulphond Nederland. Er gebeurde tijdens en na het evenement nog

Domino-effect

veel meer. Rotary Wieringerland overhandigde een

Met de unanieme steun van alle leden werd het

cheque van 5000 euro en de gemeente Hollands

evenement verder uitgewerkt en georganiseerd.

Kroon deed dat ook, geïnspireerd geraakt door

Peter van Uhm, voormalig Commandant der

het verhaal van Hulphond Nederland. Door een

Strijdkrachten en ambassadeur van Hulphond

samenwerking met de landmacht, die in Den Oever

Nederland, werd bereid gevonden te spreken over

als oefening een baken hebben gedemonteerd en

leiderschap en het werk van de stichting. Na een

opnieuw hebben opgebouwd, kon een besparing

prachtig artikel van hoofdredacteur Ronald den

gerealiseerd worden. Die besparing wilde de ge-

Boer in de regionale kranten werd een domino-ef-

meente graag aanwenden om de stichting ook een

fect zichtbaar. Eén maand voor het evenement

cheque van 5000 euro te schenken.

op 10 mei jl. werd duidelijk dat de locatie die men
Peter van Uhm neemt cheque in ontvangst van Nanco Lont en Harmke Heikens

Tekst: Carola Smits

Rotary Wieringerland, Wieringermeer en Wieringen

Saamhorigheid leidt tot grote daden

hiervoor op het oog had, eigenlijk te klein was. Er

De gehele fooienpot gevuld met een paar honderd

werd contact gelegd met schouwburg Het Park in

euro op de avond zelf, werd ook ter beschikking

Hoorn. “We werden hier vanwege het goede doel

gesteld. Peter van Uhm signeerde ruim 120 van

en onderwerp vol enthousiasme ontvangen,” zo

zijn boeken waarvan de opbrengst ook direct naar

licht Harmke toe. “De mensen van de schouwburg

de stichting ging. Een jonge vrouw met epilepsie

boden ons professionele hulp onder andere in de

uit de eigen omgeving was één van de aanwezigen

vorm het prominent mogen ophangen van posters,

die avond. Het bleek dat zij zelf bezig was met een

het kosteloos overhandigen van toegangskaarten,

hulphond, maar het budget nog niet sluitend had.

het geven van consumptiebonnen en informatie op

Geraakt door dit verhaal besloot de Rotary dat

hun website. “Tegen zo min mogelijk kosten konden

laatste stukje te schenken, zodat zij zeer binnenkort

we een zo professioneel mogelijke avond organise-

een eigen hulphond heeft. “Zo belangrijk blijven de

ren en de animo werd groter en groter”, vertellen

financiële bijdragen, die zoveel mogelijk maken”,

Nanco en Harmke.

licht Nanco toe.

In dit interview staat de Rotary Wieringerland

zijn ambassadeurs in het buitenland en wij leren

centraal, Wieringermeer en Wieringen. “Op Wie-

van buitenlandse jongeren die, na een verblijf van

Indrukwekkend

Persoonlijke keuze

ringen” zoals Nanco Lont voorzitter en Harmke

11 maanden bij diverse gastouders in Nederland,

Dit leidde ertoe dat op woensdagavond 10 mei ruim

“Serviceclubs in Nederland steunen veel goede

Heikens, de secretaris, uitleggen. Zij refereren

hun eindpresentatie in het Nederlands geven.”

350 aanwezigen diep onder de druk waren van het

doelen. Voor ons was het steunen van Hulphond

verhaal van Peter van Uhm. “Je kon een speld horen

Nederland een persoonlijke keuze”, zo sluit Harm-

vallen. Peter heeft anderhalf uur gesproken met

ke af. “Ik kan alle serviceclubs aanraden om Pieter

daarmee aan het voormalig eiland Wieringen
van de gemeente Hollands Kroon in de kop van

Betrokkenheid en saamhorigheid, dat kenmerkt de

de provincie Noord-Holland.

Rotary Wieringerland en dat leidt tot grote daden,

Blickman uit te nodigen en hem het verhaal over de

zo blijkt wel uit het verhaal over hun steun aan

stichting te laten vertellen. Wij zijn nog steeds onder

Hulphond Nederland. De defensieachtergrond van

de indruk en kunnen terugkijken op een mooie

Zoals ook andere serviceclubs vinden ondernemers

Harmke speelt hier een belangrijke rol in. Zelf doch-

avond”. Nanco voegt daar nog aan toe “Gelukkig zijn

met verschillende achtergronden en interesses

ter van een militair en vanuit werkervaring, kent zij

wij een actieve club met veel fondsen. Zo geeft onze

elkaar binnen de Rotary. Maatschappelijke betrok-

de ups en downs van een leven in het teken van o.a.

wekelijkse kledinginzameling bijvoorbeeld armslag

kenheid bindt hen. De leden van Rotary Wierin-

defensie als geen ander. Een verhaal op televisie

om meerdere doelen te kunnen steunen. Het suc-

gerland zijn diepgeworteld in hun eigen omgeving,

van een oud-militair met PTSS en wat een hulphond

ces van het evenement voor Hulphond Nederland

maar staan open voor andere culturen en hebben

voor hem betekent, raakte haar. Via haar defensie-

hadden we niet verwacht en we zijn heel blij met de

goede voelhorens voor hoe zij anderen kunnen

netwerk werd zij gewezen op Hulphond Nederland

resultaten”

helpen. Voorzitter Nanco Lont, zelf akkerbouwer en

en het eerste contact werd gelegd. Dit leidde tot

al 13 jaar verbonden aan de Rotary, legt uit hoe de

een presentatie van Pieter Blickman, fondsenwer-

Het verhaal van Rotary Wieringerland is een prach-

37 leden daar invulling aan geven. “Wij stimuleren

ver van de stichting, bij een ledenbijeenkomst van

tig voorbeeld van hoe een actieve serviceclub met

het leren van elkaars cultuur. Zo faciliteren wij een

de Rotary. Bestuur en leden waren niet alleen diep

betrokkenheid, enthousiasme en saamhorigheid tot

jeugduitwisselingsprogramma, waarin jongeren van

onder indruk van de inzet van hulphonden voor

grote daden komt voor een goed doel.

15 tot 21 jaar deelnemen. Nederlandse jongeren

PTSS, maar ook voor kinderen met gedragsproble-

Betrokken en saamhorig
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Tekst: Johan Koning
Fotografie: Maaike van den Brink

”Eens in de 14 dagen ben ik het haasje.

Gelukkig heb
ik Zappa.”

Rond zijn twintigste kreeg Rien Becker voor het eerst te
maken met epileptische aanvallen. Nu, ruim veertig jaar
later, kan hij niet meer zonder de hulp van zijn hulphond. Eerst was er zijn grote vriendin Cuinta, maar die
ging na tien jaar met pensioen. Nu wordt Rien alweer
een jaar geholpen door Zappa. Dat is zeker anders,
maar inmiddels zijn ze dikke maatjes.
Rien (61) is getrouwd met Jopie. De voormalig pastoraal werker woont met
Jopie in Heinkenszand, vlakbij Goes. De kinderen zijn inmiddels de deur uit,
maar komen natuurlijk geregeld langs. Als we Rien vragen naar de manier
waarop zijn epilepsie hem hindert, begint hij te vertellen. “Inmiddels heb ik
al jaren zo ongeveer eens in de veertien dagen een aanval. Het gaat dan om
alle aanvallen die je maar kan bedenken. Maar als ik het haasje ben, heb ik
gelukkig mijn hulphond.”

Steun en toeverlaat
Dat is dus sinds een jaar Zappa, een zwarte labrador van 2,5 jaar oud. “Onze
band is echt heel goed, we genieten van elkaar. En ook met de anderen van
ons gezin gaat het heel goed. Dat was met Cuinta wel anders.” Cuinta was
weliswaar acht jaar Riens steun en toeverlaat, trouwe maatje en manusjevan-alles ineen; de hond was ook vooral gericht op Rien. “Ze kon alles voor
me doen”, vertelt hij met weemoed. “Ze was slim en krachtig.” Epilepsiehulphonden zijn speciale hulphonden, die een aanval van hun baas feilloos
aanvoelen en ernaar kunnen handelen. Golden retriever Cuinta was er één uit
duizenden voor Rien. “Ze drukte alarmknoppen in en blokte me op de weg als
ik ging dwalen. Daar heb ik regelmatig last van, maar ze hield me dan onder
controle.”

Tekst: Marlène van den Dungen - TekstUeel-communicatie | Foto: Maaike van den Brink

Helphulphond.nl

een prachtig platform voor kleine en grote sponsors!

Intensive care

Tijdens de eerste kennismaking bleek al snel dat

Het dwalen was ruim tien jaar geleden ook de

Cuinta jaloers was op Zappa. Ze accepteerde niet

reden dat Rien met Hulphond Nederland in

dat hij haar taken overnam. “Maar haar taak was

aanraking kwam. “Mijn behandelaar, dokter

volbracht, ze mocht gaan genieten als huishond.”

Wagner, zei dat het beter was. Ik was weer eens

Er vond een intensief onthechtingsprogramma

gaan dwalen. Deze keer kwam ik op de intensive

plaats en een dag voor de definitieve komst van

care van het ziekenhuis terecht. Jopie had wel een

Zappa verhuisde Cuinta naar haar nieuwe pensi-

alarmsysteem en zag dat ik in het ziekenhuis in

oenadres. “Ze heeft daar helaas maar 3 maanden

Goes was. Ze kon mij daar alleen niet vinden. Om

genoten van haar pensioen. Cuinta is bijna 11 jaar

dit soort situaties te voorkomen, stelde dokter

oud geworden en overleden aan acute alvlees-

Wagner voor om een hulphond aan te vragen. Ik

klierontsteking.”

was er eerst op tegen, maar uiteindelijk ben ik blij
dat ik het gedaan heb. Wat heb ik een gemak en

Charmeur

plezier van Cuinta gehad!”

Inmiddels is Zappa helemaal gewend. “De beide
honden zijn onvergelijkbaar”, vindt Rien. “Maar

Pensioen

ook met Zappa ben ik een koppeltje. Hij is een

Echter, na jaren trouwe dienst werd Cuinta trager.

echte reu, een charmeur naar de vrouwtjes. Zap-

“Ze werd een oude dame en dus besloten we om

pa herkent ook als ik een aanval krijg, dan schiet

naar haar pensioen toe te werken. Dat was moei-

hij op me af, waar hij ook is. Oók als hij buiten in

lijk, want we hadden een hele hechte band. Cuinta

de tuin ligt. Het is echt een leuke hond, met een

ging overal mee naar toe, ook naar de zorgboer-

eigen karakter.” Uitslapen is er voor Rien niet bij.

derij waar ik een paar keer per week heen ga. We

“Zappa maakt mij elke ochtend om 7 uur wakker.

waren een twee-eenheid.” De bedoeling was dat

Dan is hij klaar voor de dag en dat moet ik dan

Cuinta en Rien steeds minder contact zouden krij-

ook maar zijn. We genieten echt van elkaar, het

gen en dat de hond bij andere mensen van haar

is een lekker beest. Ik zou hem niet meer kwijt

pensioen kon gaan genieten. “Ze kon terecht bij

willen, die deugniet.”

één van de verpleegkundigen die mij ook verzorgde, iemand die ze al kende en die bovendien op

Urn

een boerderijtje woonde. Fijn!”

Cuinta is trouwens nog steeds aanwezig in Huize
Becker “Ik heb haar as in een urn in huis staan en

Afscheid

ook een pootafdruk. Ik zal haar nooit vergeten. Ze

Ondertussen zou Rien gaan wennen aan zijn

is goed voor me geweest.”

nieuwe hulphond Zappa, een zwarte labrador reu.

Maartje Jansen is alweer bijna drie jaar werkzaam

steunen jullie bij de coördinatie? en helpen jullie bij

voor Hulphond Nederland. Ze begon als afdelings-

de publiciteit? Dit bracht ons op het idee om een

hoofd en was in die functie verantwoordelijk voor

online platform te starten: helphulphond.nl. Op

alles wat te maken had met de kennel. Inmiddels

dit platform kan iedereen zich aanmelden die voor

is ze Manager Evenementen. Eén van haar eerste

ons in actie wil komen. Het werkt heel eenvoudig

uitdagingen was een online platform voor spon-

en mensen kunnen in een paar stappen hun eigen

soractiviteiten en inzamelingsacties op te zetten.

actie starten.”

“Onze stichting heeft diverse sponsors, die met veel

Call to action

creativiteit en op alle denkbare manieren acties op

Sinds maart is Helphulphond.nl online en de eerste

touw zetten om geld in te zamelen. Daar zijn we

succesvolle acties staan op de site. “Via het plat-

natuurlijk erg blij mee. Tegelijkertijd krijgen we een

form kun je een individuele actie starten voor de

grote hoeveelheid vragen, waarvan er veel praktisch

opleiding en inzet van onze hulphonden, maar

van aard zijn. Wat komt er allemaal bij kijken als ik

je kunt ook aansluiten bij een bestaande actie of

een sponsoractie voor jullie wil opzetten? Onder-

campagne. Eén van de eerste, en zeer succesvolle
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Wij bedanken onze (hoofd)sponsoren
Deze organisaties leveren ons producten of diensten zonder kosten.
campagnes, was van Lionsclub Doetinchem De

een actie starten. Maar ook van mensen die zelf

Graafschap, die een bijzondere autorally langs de

een hulphond hebben. Zij doen hun best om ook

mooiste plekjes van de Achterhoek organiseerde. Zij

voor anderen een hulphond mogelijk te maken.

wisten een mooi bedrag in te zamelen. Een campag-

Helphulphond.nl is makkelijk ingericht en kan door

ne die we zelf zijn gestart, heeft te maken met de

iedereen worden gebruikt: van jong tot oud(er) en

landelijke Vierdaagse (Nijmegen). Iedereen kon op

van kleine particulieren en scholen tot het bedrijfs-

de speciale Vierdaagse pagina op helphulphond.nl

leven. Het is een ideaal hulpmiddel om sponsors op

zijn eigen actie zetten. En wat hebben we hier veel

de hoogte te houden van jouw lopende actie. Voor

gave reacties op gekregen! Het mes sneed aan twee

wie dat wil, denken wij vanuit de stichting ook actief

kanten, want naast mooie opbrengsten, hebben we

mee als je een actie start. Uiteindelijk draait alles

gelijk helphulphond.nl breed onder de aandacht

om één doel: zoveel mogelijk mensen te helpen met

van veel mensen kunnen brengen.”

de inzet van een hulphond.”

Voeding voor alle hulphonden
in opleiding

Sponsoring wagenpark

Samen staan we sterk
Iedereen heeft zijn eigen motivatie om een steentje
bij te dragen aan de opleiding en inzet van hulphonden. “Dat is zo mooi om te zien. Er zijn verhalen
van veteranen die voor hun oud-collega’s met PTSS
Verzending Hulphond
Magazine

Ontwikkeling diverse
communicatiecampagnes
en -middelen

Starterspakketten voor
cliënten met nieuwe
hulphond

Bouw en hosting website
Hulphond.nl

Bouw en hosting nieuwe
webshop

ICT hardware

Bedrijfskleding

Juridische ondersteuning

E-learning voor
gastgezinnen

Kom jij ook in actie voor
Hulphond Nederland?
www.helphulphond.nl

Schoonmaakmiddelen
kennel

Mobiliteitskaarten
(openbaar vervoer,
brandstof)
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Column

Twixy en het treintje
De Graafschap Dierenartsen verzorgt een groot deel van
de veterinaire begeleiding van de honden van Hulphond
Nederland. Dierenarts Harald Salomons schrijft regelmatig
een column over zijn ervaringen binnen en buiten Hulphond
Nederland.

Colofon
Het Hulphond Magazine komt geheel tot stand zonder kosten voor de stichting.
Wij danken hiervoor onze vrijwilligers en Sandd voor de gratis verzending.
Eindredactie

TekstUeel - communicatie

De pups die door de gastgezinnen van Hulphond

Al slapend

Nederland worden opgevoed, doorlopen bij de

worden er van

Maarten van IJzer

Graafschap Dierenartsen het zogenaamde ‘treintje’.

Twixy eerst

Schrijver en redactie

Carola Smits

In deze column beleven we dit avontuur vanuit het

röntgenfoto’s van haar heupen gemaakt en gaat ze

professional

Eigenaar Windkracht-11,

perspectief van pup Twixy.

vervolgens naar de CT ruimte. Als de CT-scan klaar
is, bekijkt Tanya de beelden van haar ellebogen.

www.tekstueelwaddinxveen.nl/

Freelance tekstschrijvers

Christiaan Peelen
Fotograaf en eigenaar Samendrie
www.samendrie.nl

management consulting,

Hans Haverkamp

HR management

Fotograaf

Het is maandagavond, Twixy loopt vrolijk door het

Gelukkig, ook die zien er goed uit. Om er helemaal

huis en heeft niets in de gaten. Haar gastgezin voelt

zeker van te zijn, worden de beelden ook nog door-

Janine Verschure

zich enigszins gespannen. Morgen is voor Twixy

gestuurd naar de universiteit van Gent voor een

Auteur, hoofdredacteur

Inge Buitink

een belangrijke dag. Zij gaat dan naar Vorden in

second opinion.

Dibevo-Vakblad, hoofdredacteur

Communicatieadviseur

Kattenmanieren

en tekstschrijver

Disian van Loon

www.janineverschure.nl

www.ingebuitink.nl

Fotograaf

de prachtige Achterhoek. Daar staat dan een heel

www.windkracht-11.nl
Maaike van den Brink
Fotograaf

team van dierenartsen en assistentes klaar om

De eerste beoordeling is gunstig verlopen en Twixy

Twixy te keuren of zij fysiek geschikt is voor haar

mag nu door naar de operatiekamer, waar ze door

nobele taak als hulphond. In vaste volgorde mag

dierenarts Simon Schuurman laparoscopisch wordt

Tefke van Dijk

Johan Koning

Twixy langs de verschillende gedifferentieerde

gesteriliseerd. Deze kijkoperatie is de meest mo-

Redacteur/tekstschrijver

LetterLuck tekstproducties

Thomas Segers

dierenartsen. Het zogenaamde ‘treintje’.

derne methode, afkomstig uit de humane genees-

bij de Schrijfzolder

– tekst voor u

Thomas Segers Fotografie

kunde en wordt ook bij honden (en katten) toege-

www.schrijfzolder.nl

johan@letterluck.nl

www.thomassegers.nl

Drukwerk

disianvl@gmail.com

Het is dinsdagochtend. Twixy is verbaasd dat zij

past. Het voordeel hiervan is dat Twixy geen grote

geen eten krijgt en de auto niet naar het bos gaat,

buiksnede krijgt, maar slechts 2-3 kleine sneetjes

Esther de Kloe

Elvi van Wijk

maar een stukje verder, naar Vorden. Aangeko-

van ongeveer 5 mm. De eierstokken worden met

Tekstschrijver

Onderzoek & Communicatie

men op de praktijk in Vorden van De Graafschap

een klein tangetje via die gaatjes uit de buikholte

Dierenartsen wordt ze hartelijk begroet door een

verwijderd. Deze ingreep is snel en veilig door het

Sanne Meurs

vriendelijke assistente en krijgt het gastgezin van

goede zicht in de buikholte. Tevens is deze metho-

Tekstschrijver

Twixy een lekkere kop koffie. Twixy krijgt eerst ter

de minder pijnlijk en zal Twixy sneller herstellen.

www.sannemeurs.nl

www.elvivanwijk.com

voorbereiding op het oogonderzoek, in beide ogen

Real Concepts
Drukwerk

Fotografie

www.realconcepts.nl

Simone Lohnstein

een oogdruppel om haar pupillen te vergroten.

Alles loopt voorspoedig en Twixy wordt wakker in

Fotograaf

Twixy loopt vrolijk de spreekkamer van oogspecia-

de recovery. Het gastgezin is net op tijd terug van

www.simonelohnstein.nl

list Christiane Görig binnen. Hier worden haar ogen

de wandeling in de mooie omgeving van de praktijk

gekeurd. Als Christiane het ECVO onderzoek* heeft

en mag gelijk doorlopen om haar op te halen.

uitgevoerd en bij Twixy geen afwijkingen heeft

Twixy begint al te kwispelen als zij hen hoort. Nog

gezien, wordt ze opgehaald door dierenarts Tanya

een klein beetje wiebelig gaat Twixy de auto in en

de Bruin.

hoopt dat er morgen wel een boswandeling gemaakt gaat worden. Twixy is immers in topconditie

Tanya is bij De Graafschap Dierenartsen verantwoordelijk voor de orthopedische patiënten. In de
voorbereiding wordt Twixy rustig in slaap gebracht.

*ECVO: European College of Veterinarian Opthalmologist

om hulphond te worden!

Harald Salomons

Volg ons ook op:
HULPHOND.NL
HELPHULPHOND.NL

