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“Ik heb rust als
 Finn bij mij is”

Tekst: Tefke van Dijk | Fotografie: Ron van Dijk

Verwachtingen monitoren
Wie PTSS heeft en in aanmerking wil komen voor een 
hulphond, heeft alle mogelijke behandelingen voor 
deze aandoening gehad. Een hulphond brengt namelijk 
geen genezing, maar leert de cliënt omgaan met de 
structurele restverschijnselen van PTSS. Naar de winkel 
gaan blijft een opgave. Maar een hulphond creëert voor 
zijn baas letterlijk en figuurlijk de ruimte die nodig is 
om tóch te gaan. De aanwezigheid van een (hulp)hond 
kan een cliënt energie en zelfvertrouwen bieden. Tij-
dens de sessies in Herpen bekijkt Hulphond Nederland 
wat de verwachtingen zijn van een cliënt. Wat heeft de 
persoon nodig om zijn of haar wereld te vergroten? Kan 
een hulphond hierbij helpen? Of is de cliënt wellicht 
ook gebaat bij een ‘gewone’ huishond of een heel ander 
hulpmiddel? 

Leervaardigheid controleren
Tijdens de sessies bekijkt Hulphond Nederland of 
iemand geschikt is voor plaatsing van een hulphond. 
Contra-indicaties zoals verslaving of gewelddadig ge-
drag zijn al in een eerder stadium uitgesloten. Nu wordt 
bekeken of een cliënt kan omgaan met een hond en in 
staat is om zich te verplaatsen in de hond. Is de cliënt 
creatief en beschikt hij over oplossend vermogen? 
Als de signalen die de hond afgeeft niet gelezen en/of 
begrepen worden, heeft plaatsing van een hulphond 
geen zin. Ook is het van belang dat de cliënt zich de 
commando’s voor de hond eigen kan maken.

Omgeving verkennen      
Iedere cliënt die een hulphond vanuit Hulphond 
Nederland ontvangt, ondergaat eerst een aantal 
sessies. Omdat bij cliënten met PTSS de problematiek 
psychisch van aard is, zijn deze sessies zeer 
intensief. Voorafgaand aan de sessies wordt ook 
naar de omgeving van de cliënt gekeken. Hoe is de 
thuissituatie? Is er sprake van een stabiele relatie of 
juist niet? Zijn er kinderen aanwezig en hoe gaat het 
met hen? PTSS heeft vaak invloed op het gehele gezin. 
Daarom is het belangrijk ook de omgeving van de cliënt 
bij het al dan niet kunnen plaatsen van een hulphond 
te betrekken.

Kans van slagen intepreteren     
Tijdens de sessies beoordelen de cliëntbegeleider en 
cliëntinstructeur spelenderwijs of de plaatsing van een 
hulphond kans van slagen heeft. Alles draait tijdens de 
sessies om mogen, niet om moeten. Om spelen, niet 
om werken. Er is ook geen goed of fout gedrag in dit 
verband: het gaat om de ervaring. Bekeken wordt of 
de hond rust brengt, ontspanning geeft en wellicht be-
paalde emoties oproept. Welke impact heeft dat op de 
cliënt? En wat doet dat met de omgeving van de cliënt? 
Tijdens de sessies laten we een cliënt en zijn of haar 
omgeving voelen en ervaren wat een hulphond met 
je doet. Belangrijk is dat daarbij boven tafel komt op 
welke wijze de plaatsing van een hulphond zou kunnen 
bijdragen aan het omgaan met de structurele restklach-
ten van chronische PTSS.

De plaatsing van een hulphond kan bijdragen aan een 
verbeterde kwaliteit van leven. Maar: een hulphond 
komt niet kant-en-klaar uit een fabriek. Er moet van 
diverse kanten flink worden geïnvesteerd om plaatsing 
te realiseren en tot een succes te maken. Om de kans 
van slagen bij een eventuele plaatsing te optimaliseren, 
doorlopen wij via een kennismakingsgesprek thuis, een 
intake in Herpen en daarna de vijf verdiepende sessies 
in Herpen heel zorgvuldig een voortraject. Daarmee 
doen we zowel de cliënt als onze hulphonden het 
meeste plezier. Hulphond Nederland heeft het welzijn 
van mens én dier voorop staan: als er redenen zijn om 
te geloven dat een hulphond niet gelukkig kan worden 
bij een cliënt of dat een cliënt niet gebaat is bij plaatsing 
van een hulphond, zal er nooit een match tot stand 
komen. 

Voor de komst van hulphond Finn was politieagent Eric Jansen aan huis 

gekluisterd. Buiten waren teveel prikkels voor hem. De diagnose PTSS gaf 

veel duidelijkheid. Door herinneringen aan moeilijke incidenten was Eric vaak 

gespannen, prikkelbaar en verbaal agressief. Nu krijgt hij hulp van Finn. “Hij 

komt naar me toe als ik het moeilijk heb en leidt me af. Daarmee doorbreekt 

hij het patroon van spanningsopbouw. Ik heb rust als Finn bij me is.”

Eric Jansen met PTSS-hulphond Finn
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Eric Jansen is 51 jaar, geboren in Utrecht en sinds 
2000 woonachtig in Houten. Hij is getrouwd met 
Marion, die al vier kinderen had. Samen hebben ze 
een vijftienjarige dochter die nog thuis woont. Ook 
heeft hij inmiddels tien kleinkinderen, waardoor het 
‘af en toe een drukke bedoening is’. Sinds mei heeft 
hij bovendien hulphond Finn erbij, die volgens Eric 
alleen bij binnenkomst voor wat extra drukte zorgt. 
“Hij wil even kennismaken. Met een paar minuten is 
het klaar. Dan gaat hij naar zijn eigen plek en geeft 
anderen geen aandacht meer.”

Als politieagent is Eric al een tijdje uit de running. Hij 
startte in 1992 bij de reserve-politie. In die tijd had 
hij dezelfde werkzaamheden als een politieagent 
in dienst. Hij droeg een wapen en ging als tweede 
man mee in de auto. Helaas maakte hij een aantal 
moeilijke incidenten mee, die onder meer te maken 
hadden met agressie en zelfdoding. “Daar leek ik 
toen mee te kunnen dealen, maar na twintig jaar 
weet ik dat het meer met me heeft gedaan dan ik 
vermoedde.” Nadat zijn relatie op de klippen liep 
ontmoette hij in 2000 zijn huidige vrouw Marion bij 
het beurscomplex waar ze op dat moment allebei 
werkten.

Moeilijke confrontatie
In 2007 is Eric opnieuw bij de politie begonnen. 
Vanaf dat moment kwamen de herinneringen naar 
boven. “Tot 2011 werkte ik in een cellencomplex. 
Daar krijg je een hele variatie aan mensen binnen. 
In sommige gevallen werd ik geconfronteerd met 
situaties die ik eerder had meegemaakt.” Eric sollici-
teerde op een andere functie en werkte alleen over-
dag, in de hoop extreme gebeurtenissen te mijden. 
“Daardoor heb ik het werk anderhalf jaar redelijk 
goed kunnen doen, maar ik werd toch telkens weer 
getriggerd.”
Thuis kwamen er steeds vaker confrontaties. Zijn 
gezin merkte dat het niet goed ging, maar zelf zag 
hij het probleem niet meteen. Eric: “Ik was prik-
kelbaar en verbaal agressief en ging steeds meer 
drinken. Door mijn gevoel compleet uit te schake-
len isoleerde ik me van het gezin en kwam op een 
eiland terecht. Tot er niets meer binnenkwam. Ik zat 
in een cocon. Op een gegeven moment zei Marion 
dat mijn boosheid ergens anders hoorde, niet thuis. 
Ze trok het niet meer. Dat is nu vijf jaar geleden, net 
voor de kerstdagen.”

Eric nam contact op met de bedrijfsarts. Die legde 
snel de vinger op de zere plek. Na onderzoek door 
de bedrijfspsycholoog kwam de diagnose PTSS. 
Eric vond rust in de diagnose, omdat hij nu wist 
waar het vandaan komt. Uiteindelijk kwam hij in 
contact met hulpverleners en veteranen die alles 
wisten van PTSS. Eric kon de confrontatie met 
zijn ervaringen verwerken door behandeling en 
(groeps)therapie. Ook medicatie hielp hem meer 
bij zijn gevoel te komen. In groepstherapie kwam 
Eric in contact met een veteraan die bezig was 
met een hulphond. Hij vroeg zich af of dit een 
goede aanvulling kon zijn, overlegde het met zijn 
psycholoog en ging praten met Hulphond Neder-
land. “Daar zagen ze mogelijk positieve effecten. 
Het zou mijn wereld groter kunnen maken.”

Het grote wachten
Daarna begon het grote wachten. “Voor mijn 
gevoel duurde elke dag te lang. Ik had gezien wat 
een hulphond kan doen. Hij kan me afleiden als 
ik het moeilijk heb.” Net voor zijn verjaardag werd 
Eric gebeld dat er een match was met labrador 
Finn, die na een paar keer oefenen in mei bij Eric 
mocht blijven. Het is een nieuw stadium in je le-
ven, vindt Eric. “Ik heb eerder twee honden gehad, 
maar dit is een ander soort hond, specifiek voor 
mij. Het gezin mag hem niet veel aandacht geven. 
Daar moest iedereen een weg in vinden.” Ook 
de omgeving reageert op de komst van Finn. “Op 
straat vragen mensen vaak wanneer ik klaar ben 
met de training. Ze denken dat ik hem aan het 
opleiden ben. Dan moet ik vertellen dat ik ’m voor 
mezelf heb. Meestal zijn ze dan heel verbaasd. 
Het is bij mij niet zichtbaar. Ik zit niet in een 

rolstoel en ik ben niet blind. Vaak zeg ik: blinden 
hebben een hulphond omdat ze niet kunnen zien, 
ik heb teveel gezien.” 

Minder last van omgeving
Als de spanning bij Eric opbouwt – vaak door 
onduidelijke, simpele maar onverklaarbare dingen 
– heeft Finn dat als eerste door. “Hij gaat dan voor 
me staan en trekt mijn aandacht, of hij legt zijn 
kop op mijn schoot, hij zorgt altijd voor afleiding.” 
Ook buiten is de hulphond zijn maatje. “Finn tikt 
met zijn snuit regelmatig tegen mijn hand als we 
ergens lopen, om aan te geven dat hij bij me is. 
Hierdoor heb ik minder last van de omgeving, ik 
pik minder signalen op en dat voelt fijn. Het span-
ningsniveau gaat naar beneden. Als ik rustig ben, 
is Finn ook rustig.”

De band met Finn is steeds sterker geworden, en 
Eric heeft gaandeweg meer waardering voor wat 
de hond doet. “Af en toe moet Marion me nog 
wel attenderen op onrust bij Finn. Vroeger was zij 
mijn hulphond. Soms is het nog even wennen dat 
Finn haar taak nu heeft overgenomen.” 

Voor de komst van Finn was Eric aan huis ge-
kluisterd. Nu moet hij wel naar buiten. Door de 
wandelingen komt Eric letterlijk in beweging. Hij is 
kilo’s kwijtgeraakt en heeft plezier in de buiten-
lucht. “Het is genieten om Finn in het bos te laten 
rennen. Hij luistert goed en komt altijd terug als 
ik hem roep. Dat levert dus geen extra stress op, 
waardoor ik mijn grenzen kan blijven verleggen. Ik 
heb rust, want Finn blijft bij me.” 
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“Finn tikt met zijn snuit 
regelmatig tegen mijn 

hand als we ergens lopen, 
om aan te geven dat hij 

bij me is.“


