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Voorwoord
De winter ligt al weer achter ons. Het is voorjaar, de temperatuur gaat omhoog
en we kunnen weer van de zon genieten. In de winter hebben wij extra veel
bewondering voor onze medewerkers.
Dan rijden onze trainers, met mutsen, dekens en

zowel op het gebied van het huisvesten van

dikke laarzen, vaak buiten om de honden te trainen

honden, als op het gebied van duurzaamheid. In

in het naast de rolstoel lopen. Dat gaat nu eenmaal

januari is een pilot project gestart met coaching-

moeilijk binnen. En dit is een extra uitdaging als het

activiteiten voor mensen met een posttraumatisch

zowel koud is als regent. Wij hebben veel respect

stressstoornis. Daarin werken wij met zowel

voor het feit dat onze medewerkers onder alle

paarden als honden. Wij hopen op een goed

weersomstandigheden werken om de hulphonden

resultaat vanuit deze pilot, want met deze aanpak

op te leiden. Wat wij hier schrijven, geldt niet alleen

kunnen wij dan nog meer mensen helpen. In

voor onze trainers.

toekomstige nummers van dit magazine zult u hier
meer over lezen.

Ook onze hondenverzorgers, gastgezinbegeleiders
en cliëntenzorginstructeurs werken bij kou en

Wij wensen u een mooi en groeizaam voorjaar!

regen vaak buiten.
Intussen worden er plannen gemaakt om ons
hondenverblijf te verbouwen en aan te passen aan
de eisen van deze tijd. Het nieuwe hondenverblijf
moet het vlaggenschip worden van onze stichting,

Eric Bouwer en
Rudolph Strickwold
Directie Hulphond Nederland
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6 OKTOBER 2019 | REGIO OSS
Op zondag 6 oktober klinkt het startschot voor de tweede editie van The Big Run. Daag jezelf
uit en doe mee aan deze bijzondere hardloopwedstrijd, met of zonder hond! Iedereen kan
meedoen. Ga je voor een mooie prestatie op de 2, 5 of de 10 km? Of kies je voor de grote kluif:
de halve marathon? Voor welke afstand je ook gaat, jouw inspanning maakt een groot verschil.
Met je deelname steun je namelijk de opleiding en inzet van hulphonden.

SCHRIJF JE NU IN: WWW.THEBIGRUN.NL
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“Natuurlijk helpt Nola mij,
is ze een superhulp en
weet ze ontzettend veel.
Maar bovenal is ze een
schat van een hond.”

Annemiek Lispet met haar ADL-hulphond Nola
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Tekst: Janine Verschure
Fotografie: Eva Langens

Annemiek Lispet met
hulphond Nola
“Een schat van een hond”
Aan ervaring met hulphonden geen gebrek in huize
Lispet. Zwarte Labrador Nola is inmiddels de derde
hulphond van Annemiek. Het feit dat ze al ruim twintig jaar haar leven deelt met deze geweldige dieren
wil echter niet zeggen dat Annemiek een hulphond
ervaart als ‘iets gewoons’. “Elke hond is bijzonder en
dat geldt zeker voor Nola”, zegt Annemiek. “Natuurlijk helpt Nola mij, is ze een superhulp en weet ze
ontzettend veel. Maar bovenal is ze een schat van
een hond.”

“Bij zo’n ‘matchpoging’ krijgen beide partijen enkele dagen
bedenktijd maar voor Annemiek en haar man was het al snel
duidelijk dat Nola zeer gewenst was.”

Annemiek is rolstoelgebonden. Als gevolg van zuur-

was, niet bij mij paste. Of ik niet bij de hond, het is

stofgebrek tijdens haar geboorte heeft ze spasmen.

maar net hoe je het bekijkt. Korte tijd later kwam

“Ik weet niet anders dan dat ik deze beperking heb”,

Midas en dat klikte direct supergoed. Midas was een

vertelt ze. “Ik zit mijn hele leven al in een rolstoel.” An-

mooie hond, een geweldig dier. Ik heb hem elf jaar

nemiek is 47, getrouwd en woont in een servicewoning

gehad. Hij is uiteindelijk van ouderdom overleden, in

met zorg erbij. “Ik heb hulp op afroep, 24 uur per dag.

mijn armen. Dat was een ontzettend heftig moment

Als het nodig is, kan ik bellen en dan komt er iemand

dat aan de andere kant toch ook weer wat moois had.”

om te helpen.”

Midas

Tessel
“Vaak kan het wel een jaar duren voordat er een

Toen Annemiek een jaar of twintig was, kwam Golden

hulphond beschikbaar komt”, vertelt Annemiek. “Een

Retriever Midas in haar leven. Annemiek vertelt dat de

hond moet bij jou passen en jij natuurlijk ook bij de

procedure om een hulphond te krijgen in die periode,

hond. Na het overlijden van Midas bereidde ik me voor

zo’n kwarteeuw geleden, heel anders was dan nu.

op een periode zonder hond, maar al na een maand

“Toen ging je bijvoorbeeld nog twee weken intern in

of twee werd ik gebeld. Ik ben een week intern gegaan

training”, zegt ze. “Je volgde dan theorie- en praktijkles-

om te kijken of er tussen mij en Tessel een match was,

sen. Toen ik intern was bij Hulphond Nederland bleek

en gelukkig bleek dat het geval. Tessel was een zwarte

toch dat de hond die in eerste instantie geselecteerd

Labrador en ik heb ontzettend veel plezier van haar
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gehad. Toen voor haar de tijd kwam om met pensioen

hebben. “Na twee dagen werden we gebeld”, vertelt

te gaan, is ze verhuisd naar het gezin waar ze ooit als

Annemiek. “We gaan het doen’, zeiden ze. Dat was een

pup woonde. Op zich een ontzettend mooie en fijne

mooi moment.”

oplossing, maar ik vond het wel moeilijk om afscheid
te nemen.”

Als we haar vragen naar typische karaktertrekjes van
Nola, begint Annemiek te lachen. “Nola is een alle-

Nola

mansvriend”, zegt ze. “Natuurlijk houdt ze van mij,

“Nola is nu anderhalf jaar bij me”, vertelt Annemiek.

maar ze houdt ook van andere mensen. Van álle ande-

“Ze is een rustige, gemakkelijke hond. De eerste keer

re mensen. Omdat Nola het zo fijn vindt om contact te

dat ik haar zag, was hier bij ons thuis. Tessel was

hebben met mensen, gun ik haar dat. Ze zoekt dat ook

toen nog bij ons maar haar hadden we even naar een

echt op, loopt kwispelend op iedereen af. Natuurlijk

vriendin gebracht. Nola kwam met haar trainer. Mijn

moet het niet uit de hand lopen. Als ze aan het werk

man was er ook bij. Hij had vrij genomen omdat het

is, is haar aandacht bij mij. Als ze los is en ik roep haar,

natuurlijk ook belangrijk was dat hij een klik met haar

dan komt ze direct. Ik doe dus niet moeilijk over haar

had. Gelukkig bleek dat het geval.” Bij zo’n ‘matchpo-

aanhankelijkheid. Dit hoort nu eenmaal bij Nola, bij

ging’ krijgen beide partijen enkele dagen bedenktijd.

haar persoonlijkheid. Dat is het mooie van honden.

Voor Annemiek en haar man was al snel duidelijk dat

Ze zijn allemaal verschillend en hebben allemaal hun

Nola zeer gewenst was en gelukkig bleken de bege-

eigen karakter. Dat maakt ze elk voor zich bijzonder en

leiders van Hulphond Nederland dezelfde mening te

sociaal.”
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Tekst: TekstUeel - communicatie (Vivianne van de Lisdonk)
Fotografie: Kelsie Lentjes

Veel meer zelfvertrouwen
dankzij Therapie-hulphonden
Hazel van 19 krijgt sinds twee jaar therapie met hulphonden. Dit heeft
haar geholpen om sterker in haar schoenen te staan. Ook kan ze nu
duidelijker aangeven wat ze wil. Hazel vertelt samen met haar moeder
Ninian hoe de honden haar helpen. Vooral Eric, Hazel’s lievelingshond, is
tijdens de therapie een rots in de branding.

Oorzaak en hulp

hond merkt meteen dat je bent afgeleid of niet

Hazel’s moeder Ninian legt uit waar de problemen

lekker in je vel zit en spiegelt zijn gedrag daar-

van Hazel vandaan komen. “Ze heeft bij de beval-

aan. Je ziet dus eigenlijk aan het gedrag van de

ling een hersenbeschadiging opgelopen. Wat hier

hond dat jij je zelf anders gedraagt. Voor Hazel is

het directe gevolg van was heeft niet direct een

dat ontzettend fijn. Ze leert hierdoor emoties te

benaming, maar wel was duidelijk dat de ontwik-

‘lezen’ en wat ze zelf anders zou kunnen doen. De

keling van Hazel niet volgens het boekje verliep.

honden hebben Hazel vooral geholpen bij haar

Ze zat regelmatig in de knoop met zichzelf. Vanaf

onzekerheid. Ze staat in het dagelijks leven nu

haar 15e volgt ze therapie. Hieruit kwam al snel

steviger in haar schoenen. Thuis merken we dat

naar voren dat Hazel moeite heeft met het contro-

ook. Hazel is vrolijker en zit beter in haar vel. Het

leren van haar emoties en onzeker is in bepaalde

is geweldig om je kind te zien opbloeien.”

situaties. Toen ik op een advertentie stuitte over
de inzet van hulphonden bij therapie was ik dan

Zelfverzekerder

ook gelijk enthousiast. Ik verwachtte dat het goed

Hazel: “Ik ging iedere maandag naar Weesp om

zou passen bij Hazel. Als je met een therapeut

oefeningen te doen met de honden. Tegenwoor-

praat heb je niet gelijk zicht op het resultaat. Een

dig ga ik, in verband met school, eens per maand.

De honden hebben Hazel
vooral geholpen bij haar
onzekerheid. Ze staat in het
dagelijks leven nu steviger
in haar schoenen.

Hazel samen met Therapie-hulphond Eric
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We trainen in een grote ruimte, maar soms ook buiten

hoe de hond op mij reageerde. Ik schrok er bijna van

waar genoeg plaats is om met meerdere honden

hoeveel effect dat had op de hond. Het is een goede

tegelijk te werken. Eén van de leukste oefeningen is die

manier om te zien wat voor effect jouw gedrag heeft op

waarbij de hond bij verschillende pionnen een aanwij-

anderen.

zing moet opvolgen, zoals een poot geven of rondje
draaien. Een extra uitdaging is om dit met twee honden
te doen. Dat kost ook echt meer energie, omdat je beter moet opletten en twee honden onder controle moet
houden. Vooral bij deze oefening merk ik verschil met

“Ik moest oefenen met emoties – boos
of verdrietig zijn - en zag hoe de
hond op mij reageerde.”

toen ik startte. Ik ben veel zelfverzekerder geworden.
Ik had een zachte stem en vond het spannend om de

Een andere goede oefening is die waarbij ik aan mag

regie te nemen. Nu heb ik daar geen moeite meer mee.

geven hoe dichtbij de hond mag komen. Dat gebeurt

Ik ben strenger tegen de hond en zeg duidelijk wat ik

met behulp van lijnen op de vloer. Dit heeft mij ge-

wil. Ook buiten de therapie pas ik dat toe en dat voelt

leerd om mijn grenzen beter aan te geven. Dat kan ik

goed. Mijn therapeut Melissa begeleidt mij goed. Ik ben

inmiddels ook thuis en op school veel beter. Naast de

heel blij dat ik haar heb leren kennen en kan goed met

hulp van de honden, zijn ze ook gewoon zo leuk. Mijn

haar praten. Dat kan ook met mijn moeder, maar soms

lievelingshond Eric herkent mij inmiddels en is blij als ik

is het fijner met iemand die verder van je af staat.”

er ben. Thuis hebben we twee teckels. Die zijn wel heel
anders dan de hulphonden, maar toch kan ik sommige

Lievelingshond

dingen ook met hen oefenen. Ik heb de oudste geleerd

“In de training met de honden heeft Melissa mij laten

om een pootje te geven. Dat was best een lange weg,

zien wat mijn gedrag doet met anderen. Ik moest

want zij werkte niet direct mee. Maar het is me gelukt

oefenen met emoties – boos of verdrietig zijn - en zag

en dat voelt zo goed.”

Hazel en Therapeut Melissa met Therapie-hulphonden Vincent en Eric
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De hulp van honden
bij autisme
Anke van Schooten is als GZ-psycholoog bij GGZ Oost-Brabant verantwoordelijk voor zorg aan mensen met autisme. Bij één van de therapieën worden
honden van Hulphond Nederland ingezet, de zogeheten AAT (Animal Assisted
Therapie). De therapie en de samenwerking met Hulphond Nederland is vier
jaar geleden gestart en levert goede resultaten. Anke legt uit wat de therapie
inhoudt en waarom zij hier zo enthousiast over is.
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Tekst: TekstUeel - communicatie (Vivianne van de Lisdonk)
Fotografie: GGZ Oost-Brabant en Hulphond Nederland

Signalen

Goede samenwerking

“Afgestemd op iemands klachtenbeeld bekijken

Anke is ook enthousiast over de samenwerking

we welke therapie het beste past. De therapie

met Hulphond Nederland. “Het is fantastisch

met hulphonden zetten we in als iemand moeite

hoeveel de medewerkers en de vrijwilligers wil-

heeft met het interpreteren van signalen. Men-

len investeren in een goed eindresultaat. Dank-

sen zenden veel signalen uit die personen met

zij deze stichting en haar vrijwilligers kunnen wij

autisme soms verkeerd kunnen opvatten. Bij

zoveel mensen helpen. Je kunt hier natuurlijk

honden is dit veel eenvoudiger, die praten niet

niet zomaar elke hond voor inzetten. De honden

en hebben weinig mimiek, dus is het makkelijker

van Hulphond Nederland hebben een goede

te zien wat ze bedoelen.

opleiding en socialisatie gehad. Daarom maken
ze goed contact met de cliënten. Voor deze the-

“De therapie met hulphonden
zetten we in als iemand moeite
heeft met het interpreteren
van signalen.”
We beginnen de therapie altijd in huis en bij de
basis: communiceer met je hond. Hierbij is de
hond eigenlijk de co-therapeut en vertolkt de
therapeut de communicatie tussen de cliënt
en de hond. Als je niet duidelijk bent, reageert
de hond niet. Dit leert de cliënt om beter te
communiceren én om signalen te interpreteren.
Wat betekent het precies als een hond gaat
kwispelen, blaffen of wegloopt? Als de basis
helder is, gaan we vervolgens naar buiten om
het aantal en het type prikkels te vergroten. Het
belangrijkste is uiteindelijk de ‘transfer’ naar de
realiteit. Dat houdt in dat de cliënt vertrouwen
heeft in zijn of haar goede communicatie met de
hond en de technieken ook in gesprekken met
mensen kan toepassen. De ervaring leert dat dit
echt werkt en de kwaliteit van leven vergroot.”

rapie is dat heel belangrijk. Voor de toekomst
hopen we dat we de samenwerking op deze
manier kunnen voortzetten en uitbreiden. Het is
een grote inspanning, maar het resultaat maakt
het de moeite meer dan waard!”

Rudolph Strickwold (links) en Thiemo van Spellen (rechts) tekenen de samenwerkingsovereenkomst tussen Hulphond Nederland en DPD.

DPD hoofdsponsor van
Hulphond Nederland
In maart hebben DPD Nederland en Hulphond Nederland hun krachten
gebundeld. Door een driejarige samenwerkingsovereenkomst te tekenen, is
DPD Nederland de nieuwe hoofdsponsor geworden van Hulphond Nederland.
De pakketbezorger steunt daarmee de opleiding en inzet van hulphonden voor
mensen met een zorgvraag. Daarnaast gaat DPD enkele publiekscampagnes
organiseren om aandacht te vragen voor het werk van de stichting en om
inkomsten te werven.
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Tekst: Hulphond Nederland en DPD Nederland
Fotografie: Kelsie Lentjes en DPD Nederland

Midden in de samenleving

onze klanten, stakeholders en natuurlijk onze eigen

Thiemo van Spellen (CCO van DPD Nederland): “DPD

medewerkers. We proeven bij hen veel sympathie

brengt mensen met elkaar in verbinding. Als pakket-

voor dit goede doel. Daar zijn we erg blij mee. Col-

dienstverlener staan wij immers elke dag midden

lega’s tonen bijvoorbeeld al interesse in de rol van

in de samenleving. Wij vinden het belangrijk om

gastgezin voor een pup. En we gaan natuurlijk alle

iets terug te doen voor de samenleving en om een

medewerkers oproepen om mee te doen aan The

positieve bijdrage te leveren.

Big Run op zondag 6 oktober!”

“We vinden het belangrijk
om iets terug te doen voor
de samenleving.”

Kennis delen
Rudolph Strickwold (directeur Marketing & Commercie van Hulphond Nederland): “Ik ben ontzettend
blij met de keuze van DPD om hoofdsponsor te
worden. Hiermee kunnen wij nog meer mensen hel-

Als hoofdsponsor willen we Hulphond Nederland

pen om zelfredzamer te worden. Met deze samen-

bijstaan in de ambitie om jaarlijks duizend mensen

werking bundelen we onze krachten en kunnen we

te helpen met de inzet van een hulphond. En samen

onze kennis delen. Zo kunnen we de kwaliteit van

met Hulphond Nederland willen we meer mensen

de dienstverlening voor mensen met een beperking

bereiken om steun te vinden voor de opleiding en

nog verder te verbeteren. Het is een samenwerking

inzet van hulphonden. Dat gaan we doen onder

waar we zeer trots op zijn!”

DPD onder de loep
DPDgroup is de op één na grootste internationale pakketbezorger in Europa. DPDgroup combineert innovatieve technologie met lokale kennis tot een flexibele en gebruikersvriendelijke service. Voor zakelijke klanten,
maar natuurlijk ook voor consumenten. Met de toonaangevende Predict-service zet DPDgroup een nieuwe
norm voor gebruiksgemak. Dankzij Predict weet de klant namelijk altijd waar hij aan toe is en heeft hij maximale controle over de bezorging.
Meer dan 68.000 bezorgexperts staan dagelijks klaar om zo’n 4,8 pakketten te bezorgen via de merken van
DPD, Chronopost, SEUR en BRT. Dit alles verspreid over 230 landen. En een netwerk van meer dan 32.000
lokale Pickup parcelshops maakt dat de klant altijd dicht bij huis z’n pakket kan ophalen. DPDgroup is de
pakketbezorger van GeoPost, die in 2017 een omzet van € 6,8 miljard noteerde. GeoPost is onderdeel van Le
Groupe La Poste.

De blonde labrador
brengt rust en misschien
zelfs een beetje hoop
in het gezin.
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Tekst: Linda van ‘t Land
Fotografie: Disian van Loon

Stijn Douma
leert dankzij hulphond Vico
omgaan met zijn situatie
Hoewel Stijn Douma uit het Friese Marrum pas veertien jaar oud is, is hij sinds september
2018 de trotse baas van hulphond Vico. Hulphond Nederland heeft zich in Stijns persoonlijke
situatie verdiept en besloten de leeftijdsgrens van zestien jaar in zijn geval te laten varen. “Stijn
is verantwoordelijk voor Vico, maar als ouders helpen we hem waar nodig”, vertelt moeder Ypie
Kok. “Alles schuiven we voor Stijn opzij. Ik wíl gewoon dat hij kansen krijgt.”

De nu 14-jarige Stijn Douma wordt geboren als een

lag als een lappenpop op de grond en ademde hele-

gezonde jongen. Hij houdt van sporten en van dieren

maal niet meer.”

en is dol op zijn oudere zus Mirthe Marije en zijn jongere zusje Yinthe Sterre. Maar als hij zeven jaar oud is,

Machteloos

gaat het tijdens een kampeervakantie in Hardenberg

Een ziekenhuisopname en talloze onderzoeken volgen.

helemaal mis. Stijn wordt ’s nachts gestoken door een

Stijns hersenvocht blijkt troebel te zijn, wat zou duiden

mug in de caravan en krijgt hoge koorts. Wanneer hij

op een virusinfectie. In het ziekenhuis in Groningen zit-

na een aantal dagen toch weer buiten wil spelen, klinkt

ten de artsen echter direct op het spoor van epilepsie.

er vanaf de speelweide algauw een ijselijke gil van zijn

“Ze stopten met virusremmers, maar Stijn werd almaar

grote zus. “We wisten direct dat er iets helemaal mis

zieker”, vertelt Ypie. “Uiteindelijk heeft hij ruim zes

was”, herinnert zijn moeder Ypie zich nog goed. “Stijn

weken op de Intensive Care gelegen. Na drie maanden
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mochten we hem heel onverwachts mee naar huis

municeren. Maar Stijn wil zo graag gewoon Stijn zijn.

nemen. De artsen zeiden tegen ons dat ze niets

Je voelt je als ouders en zussen ontzettend machte-

meer voor hem konden betekenen. Wij kregen een

loos en staat 24 uur per dag op scherp. Soms denk

doodziek kind mee naar huis, dat nauwelijks nog

ik: was het mij zelf maar overkomen…”

kon lopen of praten en zware epileptische aanvallen

Epilepsie

had.”

Door de infectie met een virus, die pas jaren later
Er volgt een moeilijke tijd, die eigenlijk tot op de dag

tijdens een second opinion inderdaad als oorzaak

van vandaag voortduurt. “We moesten alles zelf

voor Stijns toestand is erkend, lijdt Stijn aan ernstige

uitzoeken: fysio, revalidatie, een plek op het speciaal

epilepsie. Meerdere malen per dag heeft hij absen-

onderwijs, enzovoorts. Stijn had in het ziekenhuis

ces: epileptische aanvallen die enkele seconden

een enorme wilskracht getoond, maar thuis werd

duren. Ook heeft hij minstens wekelijks zware toe-

hij heel neerslachtig. Hij kon niet goed lopen en

vallen. “Vorige week nog is hij hierdoor in het zieken-

lijdt ook aan afasie. Dat betekent dat de gedachten

huis beland”, vertelt Ypie verdrietig. “Het gebeurde

zich wel goed in zijn hoofd vormen, maar niet op de

in het zwembad, waar andere kinderen hem van de

juiste manier uit zijn mond komen. We hebben ons

bodem van het bad hebben moeten halen. Ook daar

aangeleerd om met pictogrammen te werken: als

is het maar weer net goed gegaan.” Ze heeft grote

woorden niet lukken, dan plaatjes misschien wel.

zorgen om haar kind. “Er is altijd de angst: waar gaat

Inmiddels kunnen we als gezin goed met hem com-

dit heen? Hoe moet dit aflopen? Soms ontstaan er

Het feit dat Vico dicht tegen Stijn aanligt wanneer hij weer
bijkomt uit een toeval, verwarmt het hele gezin.

Chequeoverhandiging
Friends4ever
aan
Eric
Bouwer,
Algemeen
Directeur
Hulphond
Nederland
Friends4ever
overhandigen
de donatie
aan
Eric
Bouwer,
directeur
van Hulphond
Nederland
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hartkneuzingen tijdens een toeval. Het is voor ons

omstandigheden thuis en op school en ondersteu-

als gezin een permanente bron van zorg. We slaan

ning vanuit de directe omgeving van het kind. Deze

ons er als team zo goed mogelijk doorheen; de band

factoren worden meegenomen in de indicering om

met elkaar is hechter dan ooit.”

te bepalen of de inzet van een Epilepsie-hulphond
effectief is. Op basis van de uitkomsten besluit Hulp-

Friends4ever

hond Nederland in afstemming met de neuroloog

Twee jaar geleden maakt de situatie ook de dan

of de aanvraag van de Epilepsie-hulphond gehono-

14-jarige zus Mirthe Marije ineens intens verdrietig.

reerd wordt.

“Tijdens een vakantie trok ze veel met een groep
jongens en meisjes op, die het ook een keer mee-

Vriend Vico

maakten dat Stijn een toeval kreeg bij het zwembad.

Sinds augustus 2018 woont hulphond Vico bij Stijn

Dat maakte natuurlijk diepe indruk op iedereen.

in Marrum. De blonde labrador brengt rust en

Mirthe realiseerde zich dat Stijn nooit de kans zou

misschien zelfs een beetje hoop in het gezin. “We

krijgen om zich zelfstandig te ontwikkelen, om ook

moeten elkaar nog beter leren kennen”, vertelt Ypie.

eens met vrienden rond te hangen op een camping.

“Maar we ondervinden nu al een enorme steun van

Uiteindelijk heeft die vriendengroep zich verenigd

Vico. Laatst kreeg Stijn ’s nachts een toeval. Vico

onder de naam Friends4ever en via social media

heeft nog niet het alarm geactiveerd, maar stond

een doneeractie op touw gezet. Ze wisten dat Stijn

met zijn poten op Stijns borst om te voorkomen

heel graag een hulphond wilde en hebben samen

dat hij uit bed zou vallen. Bovendien likte hij in zijn

met de inwoners van Marrum verschillende acties

nek en aan zijn polsen, om te proberen hem uit de

opgezet om geld in te zamelen voor hem. Zo wer-

toeval te krijgen.” Als het Vico gaat lukken om een

den onder meer een benefietconcert met regionale

toeval bij Stijn aan te zien komen, zal dat veel zelf-

coverbands, een statiegeldactie en een sponsorloop

standigheid brengen. “Dan kan hij toch eens gaan

georganiseerd. De actie en de aandacht daarvoor

zwemmen of voetballen op het veldje in de buurt,

explodeerde! Het was echt ongekend.

omdat hij weet dat hij op tijd wordt gewaarschuwd.

Uiteindelijk hebben ze een bedrag van € 43.000,- op-

Als ouders gunnen wij hem die zelfstandigheid:

gehaald.”

het is goed dat een jongen van veertien nu en dan
afstand van zijn ouders kan nemen en ook eens iets

De kinderen van Friends4ever hadden in eerste

zonder ons kan doen.”

instantie het doel om geld in te zamelen voor de
aanschaf van een hulphond. Omdat de hulphonden
van Hulphond Nederland kosteloos ter beschikking
worden gesteld, besloten de kinderen de opbrengst
van hun inzamelactie als gift te doneren aan de
stichting. Afgelopen december mochten de kinderen
persoonlijk een cheque komen overhandigen in
Herpen.

“Als het Vico gaat lukken
om een toeval bij Stijn aan te
zien komen, zal dat veel
zelfstandigheid brengen.”

Leeftijd

Het feit dat Vico dicht tegen Stijn aanligt wanneer

Hulphond Nederland werkt nauw samen met

hij weer bijkomt uit een toeval, verwarmt het hele

neurologen van Kempenhaeghe. In afstemming met

gezin. “Stijn heeft in Vico een vriend gevonden die

dit expertisecentrum voor complexe epilepsie be-

hem nooit in de steek laat. Al tijdens de eerste ont-

sloot de stichting in 2018 ook de aanvraag van een

moeting bij ons thuis was er een enorme klik tussen

Epilepsie-hulphond voor kinderen die jonger zijn

hem en de hond. ’s Avonds in bed zei Stijn: ‘Ik voelde

dan 16 jaar, zoals Stijn, in behandeling te nemen.

hem in mijn hart’. Vriendjes zijn verdwenen: ze zijn

Voor een effectieve inzet van een hulphond zijn

allemaal verder gegaan, terwijl Stijn is achtergeble-

verschillende factoren van belang, bijvoorbeeld de

ven. Nu heeft hij zijn vriend Vico. Dat is een grote

mate van volwassenheid om de hond aan te sturen,

troost voor ons allemaal.”
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Een dag meelopen met Madelon Berns
Therapeut op de locaties Herpen en Eefde
Aankomende zomer is Madelon vier jaar werkzaam als therapeut bij
Hulphond Nederland. Met een roedel van vijf Therapie-hulphonden
verzorgt zij therapiesessies voor jongeren. Maar hoe doet ze dat?
Om daar achter te komen, liepen we een ochtend met haar mee.
Vanuit haar opleiding en werkervaring in de jeugd-

nog maar dit werk doen!” Zo geschiedde. Inmiddels

hulpverlening is Madelon ooit met haar eigen hond

werkt Madelon al bijna vier jaar bij Hulphond Neder-

Silas begonnen met sociale vaardigheidstrainingen.

land. Ze geeft therapie- en coachingsessies vanaf twee

“Ik had er niet eerder over nagedacht om mijn erva-

locaties: het opleidingscentrum van Hulphond Neder-

ring in de jeugdzorg te combineren met honden. Uit-

land in Herpen en samenwerkingspartner Intermetzo,

eindelijk vond ik dat zo leuk, dat ik dacht: ik wil alleen

een jeugdzorginstelling in Eefde.
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Tekst: Sharon Keeble
Fotografie: Kelsie Lentjes

08.00 uur

Vandaag werkt Madelon met Laura aan haar zelf-

Madelon’s dag begint met het inhoudelijk voorberei-

verzekerdheid. Door een brokje stevig in haar hand

den van de therapiesessies. Ook zet ze alle spullen

te houden en Qrissy een commando te geven, lukt

klaar die ze die dag nodig heeft. De verwarming staat

het Laura om Qrissy te laten zitten. Pas op het juiste

aan, de hondenbrokken liggen klaar. Op de grond

moment beloont Laura haar. “Goed zo! Kijk, nu heb jij

ligt een tunnel. “Je komt er nog wel achter waar ik die

de regie, niet Qrissy”, spoort Madelon aan.

voor ga gebruiken”, lacht ze.

10.00 uur

08.30 uur

Elke therapiesessie duurt 45 minuten. Wanneer de

Vol enthousiasme arriveren de Therapie-hulphonden.

cliënt vertrokken is, rapporteert Madelon over de

Ze worden door hun gastgezinnen naar de locatie

sessie en de doelen waaraan gewerkt zijn. Ouders

gebracht, klaar voor hun ‘werkdag’. Madelon heeft

worden nauw betrokken bij het verloop van het tra-

een vaste roedel van vijf Therapie-hulphonden, die

ject, evenals behandelend psychologen, psychiaters of

elk twee dagen per week werken. De rest van de week

andere hulpverleners.

zijn ze thuis bij hun gastgezin. De roedel bestaat uit
Clint, Pieter, Moor, Noera en Qrissy. “Een gemêleerd
gezelschap”, aldus Madelon. De Therapie-hulphonden
zijn namelijk niet allemaal labradors of golden retrievers, zoals men vaak verwacht van een hulphond.
Zo is Clint een dwergpincher, die al snel op schoot
springt: “Hij mag dat hoor.”

09.00 uur

Ze vinden het
heerlijk om te werken
en met de kinderen
bezig te zijn.

Tijd voor de eerste sessie. Madelon haalt haar eerste
cliënt Laura, een meisje van 8, op in de kantine van
Hulphond Nederland. Samen lopen ze naar het ‘therapiehuisje’ op het terrein van de stichting, waar ze door

10.45 uur

Therapie-hulphond Qrissy worden opgewacht. Afhan-

Met haar tweede cliënt Raff, een jongen van 11 jaar,

kelijk van de cliënt en de hulpvraag, bepaalt Madelon

loopt Madelon meteen naar het grasveld. Zijn leerdoel

welke hulphond ze tijdens de sessie inzet: “De kinde-

van vandaag is om grenzen te herkennen, zowel van

ren worden op de honden ‘gematcht’. Als er een cliënt

zichzelf als van anderen. De tunnel, die Madelon

binnenkomt die heel druk is, bijvoorbeeld iemand

eerder die ochtend had klaargelegd, komt nu van

met ADHD, kan ik daar Qrissy bij zetten. Hetzelfde

pas. Een van Raff’s opdrachten is om de hulphonden

geldt voor iemand die wil leren om assertiever te zijn.

erdoorheen te laten lopen. De uitdagingen die daar bij

Tegenover Qrissy moet je namelijk heel duidelijk zijn,

komen kijken, vertaalt Madelon naar de hulpvraag van

anders gaat ze haar eigen gang. Dat doet een appèl

de cliënt. Aan het einde van de sessie legt Madelon

op die kinderen. Zo heeft elke hond eigen ‘talenten’ en

aan Raff’s begeleider uit wat ze vandaag hebben

kwaliteiten om mee te werken.”

besproken en welke oefeningen ze daarbij hebben
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gedaan. Thuis kan hij hier dan verder aan werken, tot

om te werken en met de kinderen bezig te zijn!”, aldus

Madelon hem weer ziet bij de volgende sessie.

Madelon. “Het is bij ons net een kinderdagverblijf voor
honden. Ze zijn altijd helemaal blij en vrolijk als ze bin-

12.00 uur

nenkomen. En je merkt dat ze zich hier heel erg op hun

Als pauze gaat Madelon met de honden wandelen in

gemak voelen. Ze zoeken al snel hun mandje op en

het bos. “Het is belangrijk om tussen de sessies door

gaan rustig liggen tot het hun beurt is om te werken.”

tijd te hebben om de vorige sessie los te laten en je
weer voor te bereiden op de volgende.” Ook voor de
Therapie-hulphonden is het belangrijk om te ontspannen. Tijdens een sessie zijn ze niet alleen fysiek, maar
ook mentaal aan het werk. Ze voelen dingen aan,
bijvoorbeeld als een kind druk of gespannen is. De
honden spiegelen dan dat gedrag. Madelon: “Sommige
kinderen geven wel honderd signalen tegelijk af, bij
wijze van spreken. Dat is voor de honden heel intensief
en kost veel energie. Ik hoor altijd van de gastgezinnen
dat de honden ’s avonds uitgeteld in hun mand liggen
te snurken.”
Toch zorgt Madelon er altijd voor dat de honden niet
overprikkeld raken. Daarom werkt iedere hond maar
twee keer op een dag en rusten ze tussen de sessies door. Het welzijn van de honden staat altijd op
nummer één. Of de honden het zelf ook leuk vinden?
“Ja, ze vinden het fantastisch. Ze vinden het heerlijk

“Ouders worden nauw
betrokken bij het verloop
van het traject.”
In de middag vinden er nog drie therapiesessies
plaats. Aan het einde van de dag worden de Therapiehulphonden opgehaald door hun gastgezinnen en
gaan ze terug naar huis, moe maar voldaan. Madelon
en haar roedel hebben weer mooie resultaten geboekt
met hun cliënten. Het werk geeft haar veel voldoening.
Een trotse Madelon vertelt: “De meeste mensen die
hier komen, hebben al veel gezien en geprobeerd.
Soms komen ouders naar me toe en zeggen: “We
hebben alles al geprobeerd en niks lukte. Maar deze
therapiesessies werken super goed, we zien echt
verandering!” Het gevoel dat je dan krijgt, is niet te
beschrijven.”

Wensink denkt
graag mee in uw
mobiliteitsbehoe e.

Tekst: Isabel Sanders
Fotografie: Kelsie Lentjes | Disian van Loon

The Big Run: uniek hardloopevenement
voor Hulphond Nederland
Op zondag 6 oktober vindt in het Brabantse Herpen de tweede editie plaats van The
Big Run. Aan dit hardloopevenement kan iedereen - groot en klein - meedoen, mét
of zonder hond. Een bijzondere en vooral sportieve manier om de opleiding en inzet
van hulphonden te steunen.
The Big Run werd in 2018 voor het eerst gehouden en

kennis te laten maken met Hulphond Nederland, en na-

was meteen een doorslaand succes. Maartje Jansen is als

tuurlijk ook voor fondsenwerving.”

manager evenementen verantwoordelijk voor het grote
hardloopevenement van Hulphond Nederland. “Het was

Hulphond-dorp

een leuke dag met fantastisch weer”, herinnert ze zich.

Zo’n succesvolle eerste editie vraagt natuurlijk om een

“Het warmlopen begon voor de kleine deelnemers met

vervolg. Rudolph Strickwold, één van de twee directeuren

onze levensgrote mascotte Flip. We hadden ruim 200

van Hulphond Nederland: “Zowel start als finish vindt dit

deelnemende renners.” Het hardloopevenement in Bra-

jaar opnieuw plaats op het terrein van ons opleidingscen-

bant leverde de nodige belangstelling op voor de stich-

trum, de campus waar het allemaal gebeurt. De renners

ting. Met The Big Run wordt aandacht en financiële steun

zien dus waarvoor ze hun sportieve inspanning doen.”

gevraagd voor het opleiden van hulphonden. Maartje legt

Over de komende editie zegt hij: “Dit jaar willen we The

uit: “We organiseren dit evenement ook om meer mensen

Big Run verder op de kaart zetten en het aantal deelne-

Rudolph Strickwold en Maartje Jansen
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“Dit jaar willen we The Big Run verder op de kaart zetten
en het aantal deelnemers verdubbelen.”
mers verdubbelen. We hebben ervaring opgedaan en

goede begeleiding en promotie.”

veel geleerd om deze tweede editie, een voor Nederland uniek hardloopevenement, nóg succesvoller en

Vrijwilligers gezocht

professioneler neer te zetten. Renners krijgen een

Bij de organisatie van The Big Run is veiligheid een

gezellige, informele middag in een mooie omgeving

belangrijk uitgangspunt, vertelt Maartje: “Op diver-

en kunnen na afloop het Hulphond-dorp bezoeken

se punten langs de route staan vrijwilligers en onze

om na te praten, te genieten van een liveband en de

collega hondenprofessionals om te monitoren en te

nodige versnaperingen. We gaan zorgen voor een

begeleiden. Het Rode Kruis is aanwezig, onze eigen

hele gezellige middag met een groep fijne mensen.”

dierenarts, en er is ook contact met een dierenartspraktijk in de buurt. Natuurlijk zorgen we ook voor

Founding Partners

omkleedruimtes, kluisjes en toiletten.”

Het evenement wordt mogelijk gemaakt door Royal
Canin, P5COM en Athlon; sponsors van Hulphond
Nederland. Aangezien de organisatiekosten door deze
partners worden gedragen, kunnen de opbrengsten
volledig ten goede komen aan het opleiden van meer
hulphonden. “Royal Canin, P5COM en Athlon zijn al
jaren trouwe partners”, zegt Rudolph Strickwold. “Zij
hebben er aanvullend voor gekozen om alle kosten
van The Big Run voor hun rekening te nemen. Het is
een feit dat er onder de medewerkers van de founding partners veel trots heerst. Ze maken zich sterk
voor een heel concreet doel: hulphonden voor mensen die het minder getroffen hebben. Dit levert een
positieve bijdrage aan hun positionering in de markt
én aan hun werk.”

Deelname

De organisatie is naast deelnemende renners ook op

Iedereen kan meedoen voor het goede doel, mét of

zoek naar vrijwilligers. “Zonder vrijwilligers kunnen we

zonder hond. Deelnemers hebben de keuze uit vier

het evenement niet draaien”, zegt Maartje. “Water-

runs: 2, 5, 10 en 21 kilometer. Kinderen vanaf zeven

punten voor mensen en honden moeten bemand zijn,

jaar mogen meelopen. Honden kunnen alleen inge-

net als de registratiebalie, finishzone, horeca en de

schreven worden voor het 2 en 5 kilometer parcours.

informatiestand. Tussen 08.00 en 10.00 uur worden er

Inschrijven kan op www.thebigrun.nl. “Deelnemende

lunchpakketten klaar gemaakt. Alles moet bevoorraad

renners met honden krijgen een Doggy Bag in plaats

worden. Daarnaast zijn er nog de mensen die de rou-

van een Goodie Bag, met een aantal leuke verrassin-

tes uitzetten en aan de renners iets te eten uitdelen.”

gen”, zegt Rudolph.
De verwachting is dat er 80 tot 100 vrijwilligers nodig
Deelnemers worden aangemoedigd sponsors te

zijn. Zij ontvangen een schriftelijke briefing, worden

zoeken. Om dit makkelijker te maken heeft Hulphond

begeleid door één van de 3 rayonhoofden en worden

Nederland een online actieplatform. Rudolph: “Je gaat

op het juiste punt langs de route afgezet. “De vrij-

naar www.helphulphond.nl en maakt heel eenvoudig

willigers die zich belangeloos inzetten krijgen er een

een eigen actiepagina aan op de campagne The Big

fantastisch leuke dag met fijne mensen en honden

Run. Daarmee benader je vervolgens mensen in je

voor terug”, belooft Maartje.

omgeving (social media, school, bedrijf) om hen te
motiveren om jou te sponsoren. Om het voor bedrij-

Ben je maatschappelijk betrokken en wil je ons komen

ven en scholen zo simpel mogelijk te maken hebben

helpen op zondag 6 oktober? Meld je dan aan bij

we een toolkit die we online toesturen met hierin een

Maartje via: m.jansen@hulphond.nl en vanaf 15 mei

persbericht, foto’s en digitale materialen voor een

bij Patricia via p.reijkers@hulphond.nl.
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Frank van Heumen verzorgt een theorieles tijdens de tweedaagse sessie

Matchen cliënt en hulphond

Een team worden gaat niet vanzelf
Een hulphond kan enorm veel voor zijn baasje betekenen. Een goed op elkaar afgestemd
team dat samen bergen kan verzetten, ben je echter niet zomaar. Dat vraagt om veel inzet
van de cliënt én om een goede match tussen cliënt en hulphond. Om tot gouden duo’s te
komen, bereidt Hulphond Nederland iedere match zorgvuldig voor.

Een mevrouw in een rolstoel rijdt over de parkeer-

Zo krijgen we een goed beeld van de cliënt en zijn

plaats in Herpen, terwijl ze probeert de hulphond

of haar karakter.” Dat beeld is belangrijk om later in

naast haar rolstoel eenvoudige commando’s te geven.

het proces tot een optimale match tussen cliënt en

Het blijkt nog niet mee te vallen om een onbekende

hulphond te komen. “Een hulphond is geen robot die

hond voor het eerst aan te sturen. Inge Molleman,

álles kan”, vertelt Frank van Heumen, Hoofd Plaatsing

cliëntinstructeur bij Hulphond Nederland, kijkt met

Hulphonden, en zelf ook actief als cliëntinstructeur.

een glimlach toe. “De cliënten die wij tijdens onze

“Iedere hond is uniek en blijft altijd een dier met een

sessies in Herpen ontvangen, zijn vooral heel erg ge-

eigen karakter. Een hulphond is geen machine. Het

richt op de honden”, vertelt ze. “Als begeleiders vanuit

vergt heel veel energie en inzet van een cliënt om een

Hulphond Nederland kijken wij op deze momenten

goed team te worden.”

juist ook intensief naar de cliënten. Hoe reageren zij
op de hulphond? Welke manieren zoeken ze om de

Positieve indicatie

hond aan te sturen? En wat doet het met hen als iets

Om de kans op een succesvolle match te vergroten,

niet direct lukt?

bereidt Hulphond Nederland een match tussen cliënt

Inge Molleman begeleidt een cliënt tijdens een oefening

Een goed op elkaar afgestemd team dat samen bergen
kan verzetten, ben je echter niet zomaar.

en hulphond zorgvuldig voor. Wie een ADL- of Epi-

cliënten blijken het nuttige dagen. “Ze krijgen een

lepsie-hulphond aanvraagt, dient eerst een positieve

realistisch beeld van een hulphond en zien wat ze

indicatie te krijgen van Hulphond Nederland. Voor

eventueel met een hond zouden kunnen bereiken”,

een ADL-hulphond, een hulphond die zijn baas met

aldus Inge. “Soms is het ook een confrontatie met

een lichamelijke beperking helpt bij Activiteiten in het

zichzelf: ze kunnen wellicht minder dan ze dachten of

Dagelijks Leven, moet daarna ook de zorgverzekeraar

het kost meer energie dan ze hebben. Ook cliënten

nog een positieve indicatie afgeven.

die voor een vervangende hulphond in aanmerking
komen, doorlopen opnieuw de sessies. Zij kunnen

“Is er eenmaal een positieve indicatie voor een Epi-

bijvoorbeeld geconfronteerd worden met het feit dat

lepsie- of ADL-hulphond, dan nodigen we ongeveer

ze, nu hun hulphond met pensioen gaat, zelf ook acht

vier cliënten tegelijk uit voor een tweedaagse sessie in

jaar ouder zijn en wellicht hinder ondervinden van

Herpen”, vertelt Frank. “Tijdens deze sessie behan-

een progressieve ziekte. Ook zijn soms de omstandig-

delen we eerst een stuk theorie, bijvoorbeeld over

heden thuis veranderd. In alle gevallen is het goed om

hoe je een hond aanstuurt en nieuwe vaardigheden

samen met ons opnieuw te bekijken wat voor soort

aanleert. We laten daarnaast zien hoe onze trainers

hulphond je nodig hebt.”

met de honden werken, waarna de cliënten ook zelf
zowel binnen als buiten oefeningen doen met een

Frank benadrukt dat de sessies géén matchdagen

hulphond. Al deze stapjes geven ons heel veel inzicht

zijn. “Wij kijken tijdens de sessies naar kennis, inzicht,

in en aanvullende informatie over de cliënt.”

vaardigheden en mogelijkheden van de cliënten.
Het is zeker niet zo dat ze hier al aan een van onze

Géén matchdagen

hulphonden worden gekoppeld. Na de sessie weten

Niet alleen voor Hulphond Nederland bieden de

we niet welke hond je krijgt, maar wel welk type hulp-

tweedaagse sessies een grote meerwaarde. Ook voor

hond bij jou en je zorgvraag past.”
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Tekst: Linda van ‘t Land
Fotografie: Eva Langens

Hard werken

acht jaar aan. Dan moet je er wel voor honderd

Zijn de sessies met succes en plezier doorlopen,

procent achter staan.”

dan maken de cliëntinstructeur en de trainers van
Hulphond Nederland een papieren match, op basis

Is er groen licht van alle kanten, dan gaat de trainer

van informatie die is verkregen bij de cliënt thuis

in Herpen nog zo’n drie maanden aan de slag met

en tijdens de sessies. Vervolgens gaat de cliëntin-

het specifieke maatwerk. Daarna start de thuistrai-

structeur samen met de trainer en één, soms twee

ning en wordt de hulphond langzaam maar zeker

hulphonden naar de cliënt thuis om te kijken of het

bij zijn nieuwe baas geplaatst. “Altijd weer een mooi

ook in de praktijk klikt. Tijdens dit matchbezoek

moment”, bevestigt Frank. “Maar vergeet nooit:

wordt bekeken welk maatwerk nodig is om de

een team worden gaat niet vanzelf. Een hulphond

hulphond bij zijn nieuwe baas zo optimaal mogelijk

komt bij je wonen op het moment dat hij nog niet

te laten functioneren. Welke taken krijgt de hond bij

helemaal volwassen is en zal dus dingen gaan

deze cliënt? Waar staat de wasmachine? Hoe is het

uitproberen. Het vergt aandacht, tijd en energie om

huis ingericht?

daarmee goed om te gaan. Het eerste jaar is het
vooral heel hard werken. Pas daarna ga je de vruch-

“Wij kijken tijdens de sessies
naar kennis, inzicht, vaardigheden en
mogelijkheden van de cliënten.”

ten plukken. En wanneer dát lukt, blijkt een goede
match goud waard!”

Aanvragers die in aanmerking willen komen voor

Na ieder matchbezoek wordt twee dagen bedenk-

een PTSS-hulphond, doorlopen een ander traject.

tijd ingelast, zowel voor de cliënt als voor Hulphond

Zij volgen vijf kortere, individuele sessies. Pas

Nederland. “Vaak is het beter om over zo’n grote

na deze sessies wordt al dan niet een positieve

beslissing allemaal nog een nachtje te slapen”, geeft

indicatie afgegeven.

Inge aan. “Je gaat een samenwerking voor minimaal

Frank van Heumen geeft aanwijzingen tijdens een oefening
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Marcel de Boer heeft PTSS
“Wat behandelingen niet hebben kunnen doen,
heeft Stado wél voor elkaar gekregen.”
Marcel de Boer is 57. Hij is al 30 jaar ambulanceverpleegkundige en heeft in dat beroep veel gezien en meegemaakt. Na de brand in Volendam (2001) waarbij hij veel
ellende ervaart en de hele nacht in touw is, gaat het helemaal mis. Hij komt thuis te
zitten met PTSS. Na diverse therapieën wordt hij uitbehandeld verklaard. Hij komt wel
in aanmerking voor een hulphond. Stado is nu 9 maanden bij hem. “Ik kom weer op
plekken waar ik voorheen niet meer naartoe durfde. Wat behandelingen niet hebben
kunnen doen, heeft Stado wél voor elkaar gekregen.”
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“Ik kom weer op plaatsen waar ik
voorheen niet meer kwam. Mijn sociale
leven is groter geworden.”

De brand in Volendam is voor Marcel moeilijk te

gehonoreerd. Medewerkers van Hulphond Nederland

verwerken. Bovendien wordt hij korte tijd na de brand

zijn toen ook bij mij thuis geweest voor een gesprek

tijdens het werk gebeten door een junk. Het duurt

en om de situatie te beoordelen. Dat resultaat is ook

zes maanden voordat een HIV-uitslag bekend is en

weer voorgelegd aan de commissie. Na hun besluit

dat begint te vreten aan hem. “Er kwam elke keer een

werd ik uitgenodigd voor vijf trainingsmiddagen in

druppel bij, waardoor uiteindelijk de emmer overliep.

Herpen. Daar deed ik elke middag oefeningen met

In de zomer, op vakantie, kwam dan ook alles eruit.

twee honden. Dit om een matchprofiel op te kunnen

Ik was somber en had nachtmerries. Via de huisarts

stellen. In november 2017 was het profiel klaar, waar-

kwam ik bij een traumapsycholoog. Daar werd de

na het zoeken begon.”

diagnose PTSS gesteld. Ik heb toen veel therapieën
gehad.” In de jaren erna gaat het op en af met Marcel.

Na vier maanden werd hulphond Stado geselecteerd

Periodes waarin hij werkt worden afgewisseld met

voor Marcel. Een matchbezoek volgde in Herpen om

ziekteperioden waarin hij veel PTSS-klachten heeft.

te kijken of er een wederzijdse klik was. Die was van

Dat heeft ook effect op zijn privéleven, een scheiding

beide kanten positief. Na nog een matchbezoek aan

is het gevolg. Eind 2015 krijgt hij wederom klachten,

huis, een thuistraining en maatwerktraining komt

waardoor hij het jaar 2016 ziek begint.

Stado in mei 2018 definitief bij Marcel wonen.

Uitbehandeld

Maatje

Via Stichting de Basis in Doorn, dat is opgericht om

Marcel: “Stado heeft mij weer het zelfvertrouwen

militairen en andere geüniformeerden mentaal bij

gegeven om elke dag naar buiten te gaan. Dat moet

te staan, wordt hij in 2016 uiteindelijk doorverwezen

nu natuurlijk ook wel om hem uit te laten. Daarvoor

naar centrum ’40-45. Ook hier krijgt hij meerdere

zat ik soms wel twee weken binnen vanwege angst-

behandelingen, tot zij op enig moment aangeven dat

en paniekaanvallen. Nu durf ik weer naar de winkel,

hij uitbehandeld is. Zijn klachten zijn echter nog niet

bioscoop of het ziekenhuis te gaan. Ik heb het gevoel

voorbij.

dat ik er een maatje bij heb en ik word zo blij van hem.
Het heeft op veel fronten een positieve uitwerking. Zo

“Ik heb eind 2016 zelf contact gezocht met Hulphond

is ook mijn sociale leven weer wat groter geworden.

Nederland. Ik wist dat dit soort honden er waren en

Ik kom door Stado veel meer in contact met andere

veel voor mensen konden betekenen. Het was een

mensen en op plaatsen waar ik voorheen niet meer

heel proces. Uiteraard heb ik moeten aangeven welke

kwam.” “Daarnaast geeft Stado me rust. Ik slaap nu

behandelingen ik allemaal al had doorlopen en dat

beter. Ik had altijd veel nachtmerries, maar Stado

ik uitbehandeld was. Dat wordt vervolgens aan een

voelt het aan wanneer ik ’s nachts onrustig word. Hij

commissie voorgelegd. Gelukkig werd mijn verzoek

maakt me wakker voordat ik in een nachtmerrie be-
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land. Stado merkt het als mijn hartslag en ademhaling

daardoor snel is afgeleid. Dat is niet altijd wenselijk, dus

verandert, of als ik spiertrekkingen heb. Eerst legt hij

daar moeten we wat aan doen.” Mist hij zijn vroegere

een poot op me. Als ik dan nog niet wakker word, likt

werk nog wel eens? “Mijn gevoel zegt: ik zou morgen

hij me in mijn nek. Werkt dát nog niet dan springt hij

weer op de ambulance willen stappen. Het is toch een

bovenop me. Nou, dan word ik echt wel wakker hoor!

soort rouwproces waar ik nog in zit. Maar ik heb wel

Overdag leidt hij me af als ik een herbeleving heb. Ik

geaccepteerd dat ik ziek ben en dat dit niet meer over-

kan me bijna niet meer voorstellen hoe het is zonder

gaat. Mijn zoon van 26 is intensive care verpleegkun-

hem. Ik wil hem voor geen goud meer missen. Stado is

dige en mijn tweede zoon van 23 hoofdagent. Dus die

mijn schaduw. Waar ik ga, gaat hij ook!

zijn eigenlijk wel hetzelfde dienende werk gaan doen.
Ik ben heel trots op hen en op wat ze bereikt hebben.

“Wat ik heel belangrijk vind is
dat de functie van een PTSS-hulphond
nog veel bekender wordt.”

Tegelijkertijd vertel ik beiden ook hoe belangrijk het
is om een goede uitlaatklep te hebben en dat je moet
praten over wat je meemaakt. Daar zijn ze zich gelukkig
ook wel van bewust.”

Nazorg

Méér begrip

“De thuistraining en het maatwerktraject zijn afgeslo-

“Wat ik heel belangrijk vind is dat de functie van een

ten. We zitten nu in het nazorgtraject. Dan komt een

PTSS-hulphond nog veel bekender wordt. Dat er méér

cliëntbegeleider nog tweemaal per jaar bij me thuis

begrip is voor het werk van deze honden en hoeveel

en kan ik aangeven of we nog aan bepaalde dingen

ze voor iemand kunnen betekenen. ‘Een mens kan niet

moeten werken. Ik merk bijvoorbeeld dat Stado heel

altijd helpen, maar een hond wel’. Die slogan van Hulp-

enthousiast reageert op andere honden en mensen en

hond Nederland is heel treffend.”

“Ik zou Stado voor geen
goud meer willen missen.
Hij is mijn schaduw. Waar
ik ga, gaat hij ook.”
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Column

Het gebit, een onderschat fenomeen
De 42 tanden en kiezen die het hondengebit
vormen, zijn voor de hond heel belangrijk. Niet
alleen om het eten te kauwen, maar de hond
gebruikt zijn tanden bijvoorbeeld ook om zijn
positie in de roedel te bepalen.

Onderhoud van dat gebit is voor een hond van
wezenlijk belang. Wij moeten hem daarbij helpen

Dit is echt nodig. Al was het alleen maar omdat

en daarmee kunnen we het best maar zo vroeg

een hond niet gauw zal aangeven dat hij last

mogelijk beginnen, en vooral ook rustig. Daarom

heeft van zijn bek c.q. tanden. De meest voor-

adviseer ik altijd om de hond al als pup te leren

komende mondproblemen van een hond zijn ei-

dat het heel normaal is om de tanden en kiezen

genlijk net als bij een mens: tandplak, tandsteen,

te inspecteren. Zo kun je het langzaamaan verder

gaatjes en terugtrekkend tandvlees, waarbij de

opbouwen, liefst met als laatste een dagelijkse

grote kiezen bovenin en het gebied daaromheen

poetsbeurt.

het meeste gevaar lopen.

Er zijn speciale, zachtere tandenborstels voor

Hulphondrassen, zoals labradors en labra-

honden te koop. Sommige mensen poetsen het

doodles, hebben wel het voordeel dat ze groot

gebit van hun viervoeter met een kindertanden-

zijn. Het zijn, net als herders, werkhonden die

borstel of een elektrisch exemplaar. Sommige

gefokt zijn met een sterk gebit. Dat is bij kleine-

honden vinden een elektrische tandenborstel

re gezelschapshonden veel minder het geval.

prettiger, omdat het roteren van de borstel

Die hebben eerder last van het gebit. Dit blijkt

aangenamer aanvoelt dan het heen en weer

meestal uit het feit dat ze dan uit hun bek gaan

gaan van een gewone tandenborstel. Kun je je

ruiken. Klop, als het dier last heeft van zijn gebit,

hond dan ook met ‘gewone’ mensentandpasta

vroegtijdig aan bij de dierenarts!

poetsen? Nee! Daarin zitten veel te veel scherpe
stoffen. Gebruik daarom een speciale tandpasta

Tip: er staan goede instructiefilmpjes op You-

voor de hond!

Tube over hoe de gebitsverzorging kan worden
aangepakt!

In ieder geval zal het tandenpoetsen (en wangenpoetsen!) net zo ingeburgerd moeten raken
als bijvoorbeeld de inenting en ontworming. Dat

Harald Salomons

doen we nu ook zonder dat we erbij nadenken.

De Graafschap Dierenartsen

Poets het gebit van de hond minstens een paar
keer per week om de tanden en kiezen gezond te
houden.
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Scholen in actie voor
Hulphond Nederland
Of het gaat om een sponsorloop of een themaweek, steeds meer scholen komen
in actie voor Hulphond Nederland. ZLMK De Kom is daar één van. Samen met BS
De Kubus en SBO-school De Dijk in Druten organiseren zij een onderwijsproject
van zes weken, waarin leerlingen ‘de hondenwereld’ ontdekken. Leerlingen van
verschillende leeftijden en niveaus ontmoeten elkaar en werken samen aan
opdrachten. Door middel van gastlessen, workshops en uitstapjes leren ze niet
alleen wat het betekent om een hulphond te hebben, maar zamelen ze ook geld
in voor de stichting.
Anita Bergervoet is leerkracht op ZLMK De Kom, één

Naast het sociale doel vindt Anita het belangrijk dat de

van de drie scholen in Druten. Al enkele jaren organi-

leerlingen iets opsteken van het project. “We hebben

seert zij samen met basisschool De Kubus projecten

voor het thema ‘hulphond’ gekozen omdat het een

voor het goede doel. Dit jaar is SBO De Dijk daarbij

onderwerp is waar ieder kind op ieder niveau iets mee

gekomen. De leerlingen van de drie scholen verschillen

kan”, aldus Anita. Het thema kan, op basis van leeftijd

van elkaar in leeftijd en niveau. Zo is ZLMK De Kom een

en niveau, op vele manieren worden ingezet. Zo zullen

school voor leerlingen met een verstandelijke beper-

de leerlingen van basisschool De Kubus leren over de

king in de leeftijd van vijf tot 18 jaar. SBO De Dijk is

functies van een hulphond, voor wie een hulphond

een school voor speciaal basisonderwijs. Met ruim 600

bedoeld is en wat ze wel of niet moeten doen wanneer

leerlingen is basisschool De Kubus de grootste van de

zij zelf een hulphond tegenkomen. Voor veel leerlingen

drie scholen.

van ZLMK De Kom is het fenomeen ‘hulphond’ iets te
hoog gegrepen. Zij zullen voornamelijk aan de slag

Gezamenlijk project

gaan met het thema ‘hond’ in het algemeen. Maar dat

Om de verschillende leerlingen met elkaar in contact

maakt het niet minder leuk! Anita: “Ook die leerlingen

te brengen, zijn de scholen een gezamenlijk project ge-

vinden honden fantastisch en kunnen nog veel over

start. Er worden groepjes van leerlingen gevormd, die

het thema leren. Er is een flink aantal leerlingen met

samen activiteiten ondernemen. Deze groepjes bestaan

autisme, dus die link is snel gelegd.”

uit leerlingen van verschillende scholen, leeftijden en
niveaus. “Het doel van het project is dat de leerlingen

Knuffelmascotte

elkaar ontmoeten en samenwerken. Daarom zetten we

Om het thema van dit jaar te introduceren, komt een

altijd een mix van verschillende leerlingen bij elkaar”,

cliënt van Hulphond Nederland langs voor een demon-

legt Anita uit.

stratie met haar hulphond. Tijdens deze gastles zien en
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Tekst: Sharon Keeble

leren de kinderen op een educatieve en speelse
manier wat het betekent om te leven met een
handicap en welk verschil een hulphond daarbij
maakt. Ook Flip, de knuffelmascotte van Hulphond Nederland, komt in de projectperiode langs.
Terwijl mensen met Flip op de foto gaan, leren de
kinderen tijdens een cursus fotografie hoe zij dit
het beste op camera kunnen vastleggen. “Leerlingen uit verschillende klassen volgen samen
workshops of maken uitjes, bijvoorbeeld naar de
dierenarts of een hondenuitlaatservice”, vertelt

Actieplatform
Via het online actieplatform Helphulphond.nl
kunnen scholen eenvoudig en snel aandacht vragen voor hun project of actie. Op dit platform kan
een school of klas een eigen actiepagina aanmaken en deze delen via social media. Iedereen die
de actie wil steunen, kan vervolgens eenvoudig
een donatie doen. En de actievoerders kunnen
precies zien hoeveel hun actie al heeft opgeleverd. Kijk voor meer informatie op
www.helphulphond.nl.

Anita. “Zo is er voor iedere leerling iets te leren en
te beleven.”
De projectperiode, waarin de verschillende
activiteiten en opdrachten worden uitgevoerd,
duurt circa een maand. Gedurende deze periode
maken de leraren van de drie scholen gebruik
van de lespakketten van Hulphond Nederland. Ze
ontvangen werkbladen, leerzame video’s, leuke
opdrachten en kleurplaten. “De samenwerking
met Hulphond Nederland is erg fijn”, aldus Anita.
“Ze denken graag mee en zijn behulpzaam in het
verstrekken van informatie en materialen. Ook de
gastles van een cliënt was snel geregeld!”

“Het doel van het project is
dat de leerlingen elkaar ontmoeten
en samenwerken.”
Het project eindigt met gezamenlijke vieringen,
waarin de leerlingen laten zien wat ze allemaal
geleerd en gedaan hebben. Bovendien zamelen
ze dan geld in voor het goede doel, onder andere
door het verkopen van zelfgebakken koekjes en
het deelnemen aan een sponsorloop. Ook hierin
wordt gefaciliteerd door Hulphond Nederland. Zo
biedt de stichting een stappenplan, een stempelkaart en een oorkonde voor de sponsorloop. De
opbrengst, waarvan dit jaar een groot deel naar
Hulphond Nederland gaat, wordt tijdens de eindviering bekend gemaakt. Anita: “We hopen dat we
ook dit jaar weer een groot bedrag kunnen inzamelen voor het goede doel. Maar bovenal hopen
we dat de leerlingen samen genieten en leren van
dit project met een boeiend thema.”

Hulphond op school?
Een hulphond biedt kinderen en volwassenen met
een zorgvraag nieuw perspectief en voorkomt dat
zij in een isolement raken. Deze boodschap staat
centraal in de verschillende educatieve activiteiten
en middelen van onze stichting. Wilt u op school
graag aandacht besteden aan het thema ‘hulphond’? Onze medewerkers bespreken graag welke
activiteiten het beste passen bij uw school. Naast
het beschikbaar stellen van materialen en middelen denken wij graag mee bij de organisatie van
uw project. Meer informatie is te vinden op onze
website www.hulphond.nl/scholen.

FAM. REYNAERT

& UBBE

NIEUWE GASTGEZINNEN
THERAPIE-HULPHONDEN
Sinds kort wonen deze Therapie-hulphonden bij
hun nieuwe gastgezin. Zij gaan aan de slag op de
verschillende locaties van Hulphond Nederland waar
therapie- en coachingactiviteiten worden verzorgd.
Wij bedanken alle betrokken pupgastgezinnen en
andere vrijwilligers.
Fotografie: Disian van Loon
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&
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&

JESSIE
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FAM. SCHEPERS

& TJESS

FAM. KUIJLENBURG

& PJOTTER

FAM. BULTHUIS

FAM. VAN HUNNIK-IJKHOUT
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& HOOVER

FAM. KLEIN

& VINCENT
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JOPIE

42

“De Club van 500 zorgt
voor extra betrokkenheid.”
De Club van 500 is een sponsor relatie club. Deze club bestaat uit een
groep mensen en organisaties die jaarlijks met een bedrag vanaf 500
euro de stichting steunt. Drie leden vertellen waarom ze er lid van zijn.

Patrick Moreu

Marco en Anita Schregardus

Yvonne Lampe

Wie ben je en wat doe je?

daar vanuit mijn functie als voorzitter van ‘Dream-

P: “Mijn naam is Patrick Moreu, en ik ben onder-

4Kids’, een ander goed doel. Wij waren daar aan het

nemer. Ik bedenk nieuwe business concepten, heb

pitchen om geld naar ons toe te trekken. Zij voor

meerdere bedrijven gestart, bouw ze uit en neem er

Hulphond Nederland en ik voor mijn goede doel. Dat

weer afscheid van. Het contact met Hulphond loopt

was het eerste moment dat ik gecharmeerd raakte

als rode draad door mijn bedrijven: Delete Professio-

van de stichting. Maar ook bij de Miss Nederland

nals in Waxing of Tintelingen. “

Verkiezing organisatie kwamen wij elkaar tegen. Er
zijn dus meerdere lijntjes, en op die manier ook een

M&A: “Wij zijn Marco en Anita Schregardus, 27 jaar

bijzondere verwantschap. Zo bijzonder dat droom-

getrouwd en hebben sinds 2014 ook samen een eigen

kindjes van Dream4Kids geregeld een droomdag

bedrijf: Goede e-marketing. Wij helpen ondernemers

krijgen aangeboden bij Hulphond Nederland.”

op verschillende manieren in contact te blijven met
hun relaties, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, social

M&A: “Wij wilden af van het traditionele relatiege-

media-campagnes, goede webteksten en advertori-

schenk voor onze klanten en in plaats daarvan dat

als.”

budget schenken aan een goed doel. Hulphond
Nederland sprak ons meteen aan. We zien een mooie

Y: “Ik heet Yvonne Lampe, was secretaris van een

parallel met ons werk: wij helpen ondernemers con-

grote verzekeringsmaatschappij en heb daarna als

tact te leggen met de wereld om hen heen en in feite

vrijwilliger gewerkt. Nu geniet ik van mijn pensioen. “

doet een hulphond dat ook voor zijn cliënt. En we zijn
natuurlijk ook gek op honden!”

Hoe ben je in contact gekomen met Hulphond Nederland?

Y: “In de media zag ik wat de stichting bereikt. Het is

P: “Dat was bij een rondetafelbijeenkomst waar ik

indrukwekkend. Niet alleen hoe de kwaliteit van leven

mensen van Hulphond Nederland tegenkwam. Ik was

van iemand met een beperking zoveel beter wordt,

Tekst: Isabel Sanders

maar ook wat een hulphond in de praktijk betekent.

Hulphond Nederland en

De omgeving wordt ontlast van zorg en taken.”

om andere ‘clubgenoten’
te ontmoeten. En ja, om

Waarom ben je lid geworden van de Club
van 500 en sinds wanneer?

met eigen ogen die on-

P: “Er is één heel specifieke aanleiding. Ik ben de men-

zien, is natuurlijk ook een mooie

sen van Hulphond Nederland enorm dankbaar voor

bonus!”

weerstaanbare puppy’s te

hun actiebereidheid om een droomdag voor kinderen
een steuntje in de rug te geven met een adviessessie.

Y: “De jaarlijkse bijeenkomsten zijn bij-

Ik wilde iets terugdoen, en dan vind ik het wel waard

zonder omdat die plaatsvinden op locaties

om te zeggen: jullie krijgen mijn zegen. Daarom ben ik

waar ik normaal gesproken niet kom. Van een jene-

anderhalf jaar geleden lid geworden van de Club van

verstokerij in Schiedam tot de poloclub in Vreeland.

500. Het voelde goed om deze stap te zetten.”

En minstens zo belangrijk: tijdens de Club van 500
dag word je geïnformeerd over de nieuwste ontwik-

M&A: “Als donateur kregen we regelmatig informa-

kelingen en plannen binnen Hulphond Nederland. Ze

tie over Hulphond Nederland en we werden steeds

zitten niet stil en vinden steeds weer nieuwe uitdagin-

enthousiaster over het mooie werk van de stichting.

gen. Nu worden ook al paarden ingezet bij therapie

Daarom hebben we twee jaar geleden besloten om

en coaching. Dat vind ik zo mooi!”

ons aan te sluiten bij de Club van 500. Dat zorgt voor
een gevoel van extra betrokkenheid.”

Waarom zouden anderen ook lid moeten
worden van de Club van 500?

Y: “Ik was al 15 jaar donateur toen ik in 2016 lid werd

P: “De hond, als oplossing voor mensen met een

van de Club van 500. Alle mensen die aan Hulphond

beperking, is multi-inzetbaar en daardoor zo uniek.

Nederland verbonden zijn, vrijwillig of in loondienst,

Door meer steun en financiën beschikbaar te stellen,

zijn zo gemotiveerd en enthousiast. Ik heb hulphond

kunnen er meer honden opgeleid worden voor een

Brox financieel geadopteerd. Tot op de dag van

nog bredere dienstverlening. “

vandaag word ik op de hoogte gehouden hoe het met
haar is, en dat zij inmiddels is geplaatst. Mijn affiniteit

M&A: “Hulphond Nederland is zo’n initiatief waar je

met honden speelde mee om lid te worden van de

oprecht blij van wordt. Een hulphond kan echt het

Club van 500.”

verschil maken voor mensen die het moeilijk hebben.
Het voelt goed om daar een steentje aan bij te dra-

Wat vind je van de jaarlijkse bijeenkomsten die georganiseerd worden?

gen. De Club van 500 is bovendien heel professioneel

P: “Tot mijn spijt kon ik daar eerder niet bij zijn, maar

logo dat je als clublid mag gebruiken. Voor ons een

de eerste heb ik in het vizier. Dit jaar gaan we naar

leuke manier om aan onze klanten te laten zien dat

Ouwehands Dierenpark en ben ik van de partij.”

we maatschappelijk betrokken zijn.”

M&A: “We hebben pas één bijeenkomst meege-

Y: “Ik hoop dat er meer mensen zijn die beseffen wat

maakt en die was geweldig. Het is leuk om op zo’n

een goed werk Hulphond Nederland verricht. Hopelijk

bijeenkomst nog meer te horen over het werk van

leidt dat tot nog meer leden bij de Club van 500.”

opgezet. Wij zijn bijvoorbeeld ook blij met het mooie

Word ook lid!
Word ook lid van de Club van 500 en ondersteun daarmee de doelstelling van Hulphond Nederland. U wordt uitgenodigd
voor evenementen op bijzondere locaties en ontmoet nieuwe mensen. Bovendien bent u altijd als eerste op de hoogte van
het belangrijkste nieuws, ontvangt u drie maal per jaar het Hulphond Magazine en krijgt u de mogelijkheid om uw persoonlijke of zakelijke netwerk een uniek kijkje achter de schermen van het opleidingscentrum in Herpen te bieden.
Kijk voor meer informatie en aanmelding op onze website www.hulphond.nl/clubvan500

Nieuwe website
Hulphond Nederland
Begin dit jaar lanceerde Hulphond Nederland een nieuwe, sprankelende website die
door technologiebedrijf ISAAC is ontwikkeld. De website bevat uitgebreide informatie
over de hulphonden, therapie- en coachingactiviteiten en expertise van de stichting.
En dat allemaal in een fris design! De nieuwe website is bovendien ‘responsive’ opgebouwd en daardoor goed te bekijken op mobiele apparaten.

Nieuws over Hulphond Nederland komt via verschil-

aanmelden voor therapiesessies of rechtstreeks een

lende kanalen bij belangstellenden terecht. Via social

hulphond aanvragen.

media, e-mail en natuurlijk het Hulphond Magazine,
zoals dit artikel. Toch is de website het centrale

Grote sprongen

communicatiemiddel van de stichting. Het is dé plek

De afgelopen jaren heeft Hulphond Nederland zich in

om de stichting beter te leren kennen. De website

vele opzichten sterk ontwikkeld. Niet alleen op kwanti-

bevat niet alleen alle informatie over de hulphonden

tatief gebied, maar ook kwalitatief maakte de stichting

die worden opgeleid, maar is tevens een platform van

grote sprongen. Zo werd er met de uitbreiding van

dienstverlening. Toekomstige cliënten kunnen zich

het Expertisecentrum veel kennis en innovatie in huis
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gehaald. De groei van de stichting en haar activiteiten
vroeg om een nieuwe website. Een die helemaal bij de
tijd is en ruimte geeft voor de ontwikkeling die Hulphond Nederland heeft doorgemaakt…
Anderhalf jaar geleden was het moment daar. Het
eerste contact werd gelegd met ISAAC, een technologiebedrijf uit Eindhoven. Zij liepen direct warm voor de
doelstelling van de stichting en gingen aan de slag met
hun nieuwe uitdaging. In afstemming met het team
Marketing en Communicatie van Hulphond Nederland
bouwden de professionals van ISAAC een prachtige
website. Niet alleen past deze bij alles wat Hulphond
Nederland doet en deelt, de website werd kosteloos
voor de stichting ontwikkeld. Camiel Baltussen, Hoofd
Sales en Marketing bij ISAAC, vertelt: “Het opleiden
van de hulphonden is kostbaar. Als bedrijf vinden we
het belangrijk om daar een steentje aan bij te dragen,

Camiel Baltussen

Hoofd Sales en Marketing
bij ISAAC

zodat Hulphond Nederland zich kan focussen op waar
ze goed in zijn: het opleiden en inzetten van hulphon-

Camiel Baltussen, Hoofd Sales en Marketing bij

den.” De gesponsorde website heeft een fris design

ISAAC, kwam twee jaar geleden via The Com-

waarin, naast informatie, veel ruimte is voor fotografie.

munication Company in contact met Hulp-

De vertrouwde blauwe kleur van Hulphond Neder-

hond Nederland. Tijdens een rondleiding op

land komt terug, maar wordt vergezeld met andere

de stichting raakte hij gecharmeerd van wat

mooie huisstijlkleuren. Verder is de website responsive

hulphonden voor mensen kunnen betekenen.

opgebouwd. Dit betekent dat het met name geschikt

ISAAC ondersteunde eerder al maatschappelij-

is voor gebruik op mobiele apparaten; hetgeen in deze

ke doelen, zoals het Ronald McDonald Kinder-

moderne tijd natuurlijk niet kan achterblijven.

fonds. “Die maatschappelijke betrokkenheid is
belangrijk,” volgens Camiel, “zowel voor het be-

Nieuwe hoofdstukken

drijf als onze medewerkers.” De nieuwe web-

Informatie vinden was nog nooit zo makkelijk als op de

site van Hulphond Nederland werd dan ook vol

nieuwe website. De vernieuwde menustructuur wijst

passie en overgave kosteloos gebouwd. Leonie

zich vanzelf, waardoor je snel en zonder moeite bij alle

van de Kar nam dit project onder haar hoede.

informatie komt. Mocht je toch iets niet kunnen vinden?

Samen met het team Marketing en Communi-

Met de nieuwe zoekfunctie, waarvan de zoekbalk zich

catie van Hulphond Nederland werd er geke-

rechts bovenin het scherm begeeft, is het kinderspel.

ken naar de doelen en gewenste functionalitei-

Naast de vertrouwde informatie over Hulphond Neder-

ten van de website. Camiel: “Zoals geen enkele

land, biedt de website ruimte aan een aantal nieuwe

cliënt of hulphond hetzelfde is, is ook geen en-

hoofdstukken. Zo worden op de pagina ‘Help Mee’ alle

kele website hetzelfde. Daarvoor is maatwerk

manieren van steunen overzichtelijk gepresenteerd

nodig. De uitkomst is een succesvolle afstem-

voor verschillende doelgroepen.

ming van marketing en design.”
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“Informatie vinden was nog nooit zo makkelijk als op de nieuwe website.
De vernieuwde menustructuur wijst zich vanzelf, waardoor je snel
en zonder moeite bij alle informatie komt.”

Het hoofdstuk ‘Expertisecentrum’ geeft inzicht in de

beschikken we nu gesponsord over een geheel ver-

verschillende projecten en onderzoeken waar de stich-

nieuwde en aantrekkelijke website. In de volle breedte

ting op het moment mee bezig is. Ten slotte kunnen

laten we zien bij welke zorgvragen onze hulphonden

bezoekers op de pagina ‘Over Hulphond Nederland’

het verschil maken, over welke unieke expertise onze

meer lezen over de stichting en haar medewerkers.

professionals beschikken en op welke fantastische wijze

Rudolph Strickwold, directeur Marketing en Commercie

we worden gesteund door uiteenlopende stakehol-

van Hulphond Nederland, is enthousiast over de nieu-

ders.”

we website: “Hulphond Nederland helpt steeds meer
mensen met de inzet van een hulphond en is in veel

Hulphond Nederland bedankt ISAAC voor de

opzichten de afgelopen jaren gegroeid. Dankzij ISAAC

ontwikkeling van deze mooie, nieuwe website!

Leonie van de Kar en Camiel Baltussen van ISAAC
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Colofon
Het Hulphond Magazine komt grotendeels tot stand zonder kosten voor de stichting.
Wij danken hiervoor onze vrijwilligers en PostNL voor de verzending.
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