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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.
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Deze driehoek staat centraal tijdens de therapietrajecten die onze 11 therapeuten op inmiddels 5
locaties van Hulphond Nederland verzorgen.
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In de zorg kunnen we een onderscheid maken
tussen ‘cure’- en ‘care’-trajecten. De opleiding
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