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1 Los de puzzel op
2 Vorm van de overgebleven letters de oplossing
3 Bel uw oplossing gratis door naar 0800-1550
Wij zijn te bereiken op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur
en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
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Voorwoord
Wij wensen u namens alle collega’s van Hulphond Nederland een voorspoedig 2020.
Een nieuw decennium, de eerste twintig jaar van de eenentwintigste eeuw liggen al
weer achter ons. De komende jaren dienen zich nieuwe uitdagingen aan voor onze
organisatie. We willen meer mensen helpen. Dat is hard nodig.

Het kan u bijna niet ontgaan zijn dat er in de

In 2020 gaan wij ons ook richten op een nieuw

jeugdzorg van alles aan de hand is. De Hoenderloo

ontwikkeld programma voor mensen met een

Groep, een landelijk opererende jeugdzorg-

trauma, ofwel een posttraumatische stressstoornis

organisatie, gaat de deuren sluiten, 25% van de

(PTSS). Ook voor deze groep bieden wij coaching aan.

jongeren tot 25 jaar vertoont burn out verschijnselen,

In 2019 hebben we een pilot project gedaan met dit

is uitgeput, en 11% van diezelfde groep is psychisch

nieuwe programma. De resultaten daarvan waren

ongezond. Er zitten in ons land 428.000 jongeren in

zeer goed. Des temeer reden om dit programma

jeugdzorg. Tegelijkertijd lezen we in de kranten dat

aan te gaan bieden, uiteraard naast onze bestaande

de meeste gemeenten grote problemen hebben om

activiteit om bij mensen met PTSS een hulphond te

de jeugdzorg op orde te krijgen. Dit alles motiveert

plaatsen. Wij zijn er van overtuigd dat wij met het

ons om nog meer energie te stoppen in onze

nieuwe coaching programma voor PTSS, mensen

therapie en coaching activiteiten voor jongeren.

zoveel handvatten kunnen geven dat zij, met veel

Vanuit 15 locaties in Nederland werken we hard

minder last van hun PTSS, het leven aankunnen. In

om zoveel mogelijk jongeren te helpen. Dit heeft

het artikel over Eva in dit nummer leest u daar meer

vaak verbluffende resultaten. De vergoeding die wij

over.

daarvoor krijgen is beperkt, dus uw steun is daarom
hard nodig.

Eric Bouwer en
Rudolph Strickwold
Directie Hulphond Nederland

LAAT JE HOND
ÉN JEZELF
LEKKER UIT OP
HET STRAND!

5 APRIL 2020 - STRAND ZANDVOORT
LOOP MEE EN STEUN DE OPLEIDING VAN HULPHONDEN!
VOOR

GA NAAR WWW.THEBIGWALK.NL EN SCHRIJF JE IN.
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Tekst: Linda van ‘t Land
Fotografie: Kelsie Lentjes

Hulphond Nederland
start met coaching
bij PTSS
Hulphond Nederland is in het voorjaar van 2019
gestart met een coachingstraject voor mensen met een
beroepsgerelateerde posttraumatische stressstoornis
(PTSS). Hierbij worden paarden en PTSS-hulphonden
betrokken. Eva Muijzer was één van de deelnemers aan
de pilot. Het heeft haar leven radicaal veranderd. “In
amper twintig weken tijd heeft Hulphond Nederland
bereikt, wat ik in zes jaar reguliere therapie nooit voor
mogelijk heb gehouden.”
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Deze coaching was
mijn reddingsboei.”

Therapeut Petra van Benten, Therapie-hulphond Rags en Eva Muijzer

“

“Het is onze missie om mensen nieuw perspectief
te geven en hen zo autonoom mogelijk te maken.”

In november 2012 springt in Twente een jonge

Hulphond Nederland denkt bij het verhaal van de

vrouw voor de trein. Eva Muijzer, op dat moment

nu 30-jarige Eva in eerste instantie aan plaatsing van

hoofdconductrice bij de Nederlandse Spoorwegen en

een PTSS-hulphond. Maar haar trauma is te vers en

aanwezig op de betreffende trein, doet wat ze heeft

Eva is nog niet uitbehandeld bij andere instanties.

geleerd. Ze stapt met haar EHBO-koffer en afdekfolie

Daarom wordt ze uitgenodigd voor een pilot: een

uit de trein, schakelt de hulpdiensten in en informeert

coachingstraject met hulphonden en paarden. “In

de reizigers in de trein. “Op dat moment ging het mij

dit coachingstraject proberen we deelnemers weer

best goed af. Al leek de vrouw in kwestie heel erg op

in contact te laten komen met hun gevoel”, vertelt

mijn zusje. Maanden later kreeg ik ’s nachts enorme

Petra van Benten, hoofd behandeling Therapie &

zweetaanvallen. Ik dacht dat ik ziek was en heb

Coaching bij Hulphond Nederland. “We proberen de

herhaaldelijk mijn bloed laten onderzoeken. Totdat

verbinding tussen gedachten en gevoel te herstellen

een waarnemend arts mij erop wees, dat mijn klachten

en stimuleren de deelnemers weer contact te maken

zeer waarschijnlijk niet lichamelijk waren. Een lange

met hun lichaam. Mensen met PTSS gaan vaak aan één

periode van therapie volgde, waarin al snel PTSS werd

stuk door, totdat ze totaal uitgeput op de bank vallen.

geconstateerd. Ik kreeg last van angsten, raakte in een

Het is ‘running to stand still’: zolang je actief blijft, kun

depressie en het ging hard bergafwaarts.”

je je problemen voor je uitschuiven. Het is de ultieme
afleiding van jezelf en je emotionele leven. Wanneer

Running to stand still

verbindingen worden hersteld en gevoelens loskomen,

Aan het begin van 2019 ziet Eva nauwelijks nog een

is het belangrijk te leren omgaan met dat gevoel.

uitweg. “Ik heb zelf ook over het spoor gelopen. Geen

Daaraan werken we met honden en paarden.”

enkele therapie hielp mij van mijn angsten af. Ik
was ten einde raad. Op dat dieptepunt in mijn leven

Herkennen en erkennen

kwam ik via mijn moeder in aanraking met Hulphond

De pilot bestond uit twintig sessies van een uur: tien

Nederland.”

met paarden en daarna tien met hulphonden. “In de
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sessies met paarden proberen we vooral spanning

Voor Eva was het een verademing om met dieren te

te herkennen en te erkennen”, aldus Petra. “Soms

mogen werken. “In deze vorm van coaching kwam

voelen mensen angst voor zo’n groot dier dat wel vijf-

alles uit mijzelf. Ik hoefde nergens over te praten

of zeshonderd kilo weegt, maar lopen toch zo de bak

en kreeg door de dieren toch een enorme spiegel

in. Alleen maar omdat wij het vragen. Dan zetten we

voorgehouden. Zij winden nergens doekjes om: het

samen eerst een stapje terug. We signaleren de angst

is wat het is. Dat is soms extreem confronterend,

of spanning en benoemen deze. En dan komen de

maar tegelijkertijd heel verhelderend. Ook voor de

volgende vragen. Wat vind je precies spannend? Hoe

therapeuten niets dan lof. Ik voelde mij nooit in een

voelt dat en waar voel je dat? Wat heb je nodig om je

hokje geduwd of van een label voorzien. Per keer werd

veilig te voelen? We leren de deelnemers op die manier

bekeken wat ik op dat moment nodig had. Ik heb mij

niet zomaar voorbij te gaan aan gevoelens en signalen

zeer veilig gevoeld.” Hoewel Eva in het verleden volgens

van je lichaam, maar deze juist te benoemen. Samen

eigen zeggen niet erg ‘therapietrouw’ is geweest (“Als

bekijken we hoe je er mee om kunt gaan.”

ik geen klik ervaarde, haakte ik snel af.”), heeft ze
tijdens het coachingstraject van Hulphond Nederland

Eva denkt nog altijd met diep respect terug aan de

nooit verzaakt. “Hoewel het anderhalf uur rijden was

eerste keer dat zij bij een paard in de bak stapte.

heen en terug, heb ik geen enkele keer een barrière

“Het paard draaide aanvankelijk zijn hoofd van mij

gevoeld. Het was pittig, maar het is zó de moeite waard

weg, waardoor het leek alsof hij geen contact wilde.

geweest.”

Uiteindelijk kwam hij toch naar mij toe, legde zijn hoofd
op mijn hartstreek en bleef minutenlang zo staan. Ik

Nieuw perspectief

brak in duizend stukjes. Want ineens was daar dat

Petra vindt dat het nieuwe coachingstraject uitstekend

gevoel: ik ben gezien. En ik mág ook gezien worden! Het

bij Hulphond Nederland past. “Het is onze missie

is een van de meest bijzondere ervaringen in mijn leven

om mensen nieuw perspectief te geven en hen zo

geweest.”

autonoom mogelijk te maken.” Het verhaal van
Eva is daarvan een sprekend voorbeeld. Een aantal

Niet meer praten

maanden na het traject is ze verhuisd. Na een hele

Tijdens de sessies met honden leren deelnemers

periode weer bij haar ouders te hebben gewoond,

hun grenzen aangeven. “Paarden communiceren niet

woont ze nu samen met haar hondje Puck vlakbij zee

met taal, honden wel”, vertelt Petra. “Dat geeft een

in Scheveningen. Haar arbeidscontract bij de NS is

andere dimensie. Met de honden leren de deelnemers

opgezegd: een nieuwe loopbaan lonkt. “Ik heb nooit

reguleren: ze houden rekening met hun behoeften

kunnen dromen dat ik zó ver zou komen”, vertelt ze. “Ik

en leren hun eigen grenzen aangeven. De eerder

durf vooruit te kijken, wil weer léven. Deze coaching bij

opgedane ervaringen bij de paarden worden met

Hulphond Nederland is mijn reddingsboei geweest.”

honden praktisch vertaald naar het dagelijkse leven.”

“In amper twintig weken tijd heeft Hulphond Nederland bereikt, wat ik in zes
jaar reguliere therapie nooit voor mogelijk heb gehouden.”

Coaching bij trauma
De pilot van het coachingstraject met hulphonden en paarden is in het voorjaar van 2019 uitgevoerd in Heumen
(tien sessies met paarden) en Herpen (tien sessies met honden). Er deden vier deelnemers mee: twee mannen en
twee vrouwen uit verschillende beroepsgroepen. Na afloop van het traject kregen zij bij wijze van nazorg nog drie
individuele sessies aangeboden, plus een strippenkaart met vijf afspraken die zij in overleg met de therapeuten van
Hulphond Nederland op hun eigen tijd kunnen inzetten. De coaching voor mensen met een trauma is nu een vast
onderdeel van het aanbod van Hulphond Nederland en bestaat los van het plaatsen van hulphonden. Hulphond
Nederland is ervan overtuigd dat de meeste mensen met een trauma die meedoen aan het programma uiteindelijk
weer zelfstandig het leven aankunnen. Net als Eva.
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TERUGBLIK
Bijna 400 hardlopers en 100 honden verschenen zondag 6 oktober 2019
aan de start van een zeer geslaagde tweede editie van The Big Run. Zij
konden kiezen uit vier runs met een parcours door Herpen en omgeving: 2, 5, 10 en 21 kilometer. De deelnemende hardlopers en honden
trotseerden het onstuimige weer en genoten van de gezellige sfeer en
de activiteiten op het opleidingscentrum van Hulphond Nederland. Zo
zorgde de band FenderLee voor spetterend livemuziek, waren er foodcaravans aanwezig en richtte Royal Canin voor de honden een speciale
Doggy Lounge in.
Fotografie: Christiaan Peelen en Eva Langens

De organisatiekosten werden gedragen door Athlon, P5COM en Royal Canin,
sponsors van Hulphond Nederland. Iedereen die aan de start van The Big Run
verscheen, steunde met zijn deelname hierdoor direct de opleiding en inzet van
onze hulphonden. Hulphond Nederland bedankt deze founding partners voor hun
betrokkenheid en steun bij dit evenement.
Hulphond Nederland bedankt verder iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan
de organisatie van The Big Run en in het bijzonder:
• Sport Expertisecentrum Oss

• Het Rode Kruis

• Nolet

• The Communication Company

• DPD

• Bloomedical

• De Graafschap Dierenartsen

• Driessen Autogroep

• Syncasso

• Onze ambassadeur Anouk Smulders

• X-Ingredient

• Fujitsu

• Hill+Knowlton Strategies

• ARAG

• Veiligheidsacademie Harderwijk
• Lionsclub Oss De Maashorst
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Lotte met Therapie-hulphond Nynke

De Therapie-hulphonden
laten Lotte weer lachen
Hardop lachen of juist verdriet laten zien. Praten met anderen dan
haar ouders of zus. Lotte Rikkink (17) vindt het vreselijk lastig. Ze
heeft autisme. Sinds anderhalf jaar volgt ze therapie bij Hulphond
Nederland. Na jaren afwezigheid klinkt haar lach nu weer door het
huis, vertelt Lotte’s moeder Karin.
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Tekst: Lydia van Aert
Fotografie: Kelsie Lentjes

Lotte Rikkink was 15 jaar toen de diagnose autisme

getrainde Therapie-hulphonden aan de slag. “Ik ben

werd gesteld. Het onderzoek kwam er op haar

erbij en kijk toe, maar bemoei me nergens mee”,

eigen initiatief, zegt Karin. “Lotte wilde zelf weten

lacht Karin. “Lotte en Melissa hebben intussen een

waarom zij anders is dan anderen. Waarom ze geen

goede band opgebouwd. Lotte durft voor haar

aansluiting vond bij leeftijdsgenoten, nooit een

mening op te komen en zegt zelf wat ze wel en

vraag durfde te stellen in de klas en zich altijd achter

niet wil.” Karin is trots dat haar dochter nu in het

mij verschuilde.”

Hulphond Magazine staat: “Dat heeft ze samen
met Melissa bedacht.” Moeder doet het woord in

Struikelblok

het interview – dat is namelijk precies wat Lotte het

Het gezin Rikkink bestaat uit beide ouders, Karin

moeilijkst vindt – maar ze gaat wél zelf op de foto.

en Erwin, hun dochters Lotte (intussen 17) en Fleur
(15) en gezinshond Rakker, een border terriër. Ze

Kubben met honden

wonen in het Twentse Noord Deurningen. Bij de

Hoe ziet zo’n therapiesessie met hulphonden eruit?

instelling GGZON kreeg Lotte het advies therapie te

Gelukkig voor Lotte komt er geen sofa aan te pas

volgen bij Hulphond Nederland. “De stichting heeft

en hoeft ze niet voortdurend over haar gevoelens

in Oldenzaal een locatie dichtbij GGZON. De twee

te praten. Wel wordt er veel gewandeld, soms met

organisaties werken graag samen”, legt Karin uit.

wel vier honden tegelijk, die Lotte allemaal moeten

Wat maakt het werken met honden zo nuttig voor

volgen en die zij onderweg opdrachten geeft.

Lotte? “Communicatie is een groot struikelblok voor

Haar favoriete hond is Nynke, een blonde golden

haar, maar bij honden móét ze wel. Als ze een hond

retriever.

geen commando geeft, doet-ie niets.”
Een groot project waar Lotte nu met Melissa en
Eens in de veertien dagen gaat Lotte samen met

een viertal honden aan werkt, is het aanleren van

therapeut Melissa Hamminga en enkele speciaal

het spel Kubb. Kubb is een populair buitenspel,
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“Communicatie is een groot struikelblok voor haar,
maar bij honden móét ze wel. Als ze een hond
geen commando geeft, doet-ie niets.”

waarbij je houten blokken van de tegenpartij omver gooit

met ze werken. Stap twee is uitzoeken óf en hoe Lotte die

met stokken. In kleine stappen leert Lotte de Therapie-

droom kan verwezenlijken. Ik hoop dat het haar lukt!”

hulphonden hoe ze de blokken moeten omgooien met
de stokken. Dat is een ingewikkelde klus die veel geduld

Helpen de sessies bij Hulphond Nederland Lotte ook bij het

en tijd vraagt, maar ook veel voldoening oplevert. Op de

bereiken van haar doel? Nieuw gedrag uitproberen tijdens

frustrerende momenten – als de honden niet doen wat Lotte

therapie is één ding, maar dit toepassen in het dagelijks

wil – maar ook juist bij succesjes, vraagt Melissa haar wat ze

leven is een tweede. “Wat betreft communiceren in de

ervaart. Dat zijn lastige vragen voor haar dochter, weet Karin.

buitenwereld gaat het langzaam beter”, aldus Karin. “Ze durft

“Maar ze doet wel haar best antwoord te geven. Ze kunnen

wat vaker iets te zeggen.”

het goed vinden samen, Lotte, Melissa en de honden.”
Thuis, in Lotte’s vertrouwde omgeving, zijn de veranderingen

Kleine stappen

intussen overduidelijk. Karin: “Ze komt los en laat haar

Karin: “Lotte is momenteel druk bezig met het uitstippelen

emoties zien. Voorheen stond haar gezicht vaak strak: je

van haar toekomst. Naar school gaan vergde veel van haar,

zag haar nooit vrolijk en ook negatieve gevoelens toonde ze

maar ze is er toch in geslaagd haar vmbo-diploma te halen.

niet. Sinds de therapie met honden is Lotte een stuk vrijer

Nu volgt ze via een gemeentelijk project een tussenjaar, met

geworden. Ik had jaren haar lach niet gehoord, maar die

als doel in kaart te brengen wat ze wil en kan.” Wat Lotte wíl,

klinkt nu weer. Dat doet me goed als moeder. Het is heel fijn

is de vraag niet: “Ze is dol op kleine kinderen en zou graag

dat er zoiets is als Hulphond Nederland.”

v.l.n.r. Therapeut Melissa, Therapie-hulphonden Eric en Nynke, en Lotte

Prachtige opbrengst
Hond-en-Hokje in 2019
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Het Hond-en-Hokje project van Hulphond Nederland was ook in 2019 weer succesvol. De vrijwilligers die zich
regionaal met hart en ziel inzetten voor dit collecteproject hebben maar liefst €75.018,41 ingezameld. Hulphond
Nederland is enorm trots op dit fantastische resultaat en bedankt alle coördinatoren en vrijwilligers voor hun
betrokkenheid en inzet.

Hondenhokjes
Ruim 160 vrijwilligers zetten zich in voor het
Hond-en-Hokje project en leveren hiermee een
aanzienlijke bijdrage aan de doelstelling van onze
stichting. Door heel Nederland verspreiden en beheren
zij 1174 collectebussen in de vorm van hondenhokjes.
De hokjes staan veelal bij detaillisten in winkels, bij
dierenartsen of in de lokale apotheek. Klanten en
bezoekers kunnen hun kleingeld deponeren in de
hondenhokjes die vervolgens door de vrijwilligers
periodiek geleegd worden. Nederland is voor dit project
onderverdeeld in een aantal regio’s met elk een eigen
coördinator die een groep vrijwilligers aanstuurt. Naast
het beheren van de hokjes weten de vrijwilligers ook
in toenemende mate Flip, de knuffelmascotte van Hulphond Nederland, te verkopen. Bovendien zijn zij bij
verschillende supermarkten actief met statiegeldacties. Hiermee wordt een mooie, extra bijdrage geleverd aan
het collecteproject.

Ook meehelpen?
Momenteel zijn we voor verschillende regio’s opzoek naar vrijwilligers die het Hond-en-Hokje collecteproject
willen ondersteunen. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact met ons opnemen
via info@hulphond.nl of 0486-42 27 23.

Open Dag op 28 maart
Iedereen is van harte welkom op de Open Dag van
Hulphond Nederland op zaterdag 28 maart. Dit is een
uitgelezen kans om een kijkje te nemen achter de
schermen van het opleidingscentrum in Herpen. Op
deze dag organiseren we verschillende activiteiten.
Er zijn bijvoorbeeld demonstraties van onze puptrainingen en van onze therapeuten met Therapiehulphonden. Verder presenteren enkele cliënten
hoe hun leven veranderd is door de komst van een
hulphond. Het complete programma is enige tijd
voorafgaand aan de Open Dag via onze website te
bekijken.
Tijd: 		

10.00 uur tot 16.00 uur

Locatie: 		

Hulphond Nederland

		Broekstraat 31
		

5373 KD Herpen
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Tekst: Sharon Keeble
Illustraties: Kelly Krijnen

Therapie en coaching:
pestproblematiek
Ieder kind heeft het recht om veilig, gezond en kansrijk op te groeien. Helaas is dit
niet altijd vanzelfsprekend. Zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs
worden kinderen nog regelmatig gepest. Dit kan leiden tot eenzaamheid, slechte
schoolprestaties, gebrek aan vertrouwen in zichzelf en anderen, en psychische
klachten zoals depressiviteit. Bovendien worden bestaande problemen door pesten
verergerd. Met haar therapie en coachingprogramma biedt Hulphond Nederland
jongeren met een pestproblematiek de helpende hand.
Pesten is een vorm van agressie waarbij één of

procent*. Hoewel in het algemeen het percentage van

meerdere personen herhaaldelijk proberen een

gepeste kinderen daalt, is elk kind dat gepest wordt er

andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch

één te veel.

schade toe brengen. Dit komt met name voor in de
leeftijd van 10 tot 14 jaar. Jongens lijken hier vaker bij

De therapeuten van Hulphond Nederland ontmoeten

betrokken dan meisjes. Ook lijkt pesten vaker voor

veel kinderen die gepest worden. Sommigen

te komen in het basisonderwijs dan in het voortgezet

worden specifiek vanwege hun pestproblematiek

onderwijs. Recente cijfers laten zien dat 10 procent

aangemeld voor het therapie- en coachingprogramma,

van de leerlingen in het basisonderwijs slachtoffer is

bijvoorbeeld door hun ouders of leraren. Bij

van pesten. Binnen het voortgezet onderwijs is dat vijf

andere kinderen is de oorzaak van de klachten nog
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onduidelijk. Ze hebben last van sociale en emotionele

termijn kan een pestend kind sociale problemen

problemen, zoals eenzaamheid, angst, onzekerheid

krijgen, omdat hij of zij niet heeft geleerd om op een

of depressiviteit. Vaak willen ze niet meer naar school

gepaste manier met anderen om te gaan. Bovendien

of gaan hun cijfers achteruit. Uiteindelijk blijken dit

komen pesters op latere leeftijd vaker in aanraking

allemaal gevolgen van pesten te zijn.

met justitie, drinken ze meer alcohol en vertonen
vaker suïcidaal gedrag. Ook deze kinderen kunnen
terecht bij Hulphond Nederland. Voor hen geldt

Meerwaarde van een hulphond

een enigszins andere aanpak. Hoewel zowel de

Door middel van dierondersteunde therapie en

pesters als de gepeste kinderen vaak last hebben van

coaching leren kinderen hoe om te gaan met pesten.

onzekerheid, wordt de behandeling van pesters met

Middels oefeningen met een hulphond worden de

name gericht op compassie en inlevingsvermogen.

kinderen weerbaarder, leren ze voor zichzelf op

Ook hierin speelt begrenzing een belangrijke rol; in

te komen en duidelijk grenzen aan te geven. Dit

het geval van pesters gaat het echter om regulatie

begint met het vergroten van het zelfvertrouwen

van het eigen gedrag, in plaats van het begrenzen van

en het aanleren van sociale en communicatieve

anderen.

vaardigheden. De inzet van een hulphond tijdens de
therapie- en coachingsessies heeft hierbij een grote

Stevig op hun pootjes

meerwaarde ten opzichte van andere vormen van

Omdat pesten een groepsproces is, maken niet

therapie. Elke therapeut kan wel zeggen: “Jij mag er

alleen de pester of de gepeste deel uit van het

zijn”. Wat bij een kind meer impact heeft, is wanneer

therapietraject. Zowel de ouders, leerkrachten en

hij of zij dit zelf kan ervaren. Door het kind te laten

eventuele vriendjes of vriendinnetjes van het kind

werken met een hond, ervaart hij of zij direct wat het

worden intensief bij de behandeling betrokken. Het

effect van een oefening is. Een van de oefeningen

creëren van een gevoel van steun en bescherming

die tijdens de therapiesessies ingezet wordt, is het

is hierin een belangrijk aspect. Bij Hulphond

aangeven van grenzen. De hond wordt hierbij op een

Nederland krijgen de kinderen het gevoel dat ze er

afstand van het kind gepositioneerd. Voor het kind

niet alleen voor staan. Met de hulp van professionele

wordt een lijn getrokken (de ‘grens’), waar de hond

therapeuten en speciaal opgeleide Therapie-

niet overheen mag komen. Zodra de hond wordt

hulphonden zetten ze grote stappen richting een

geroepen, probeert het kind met zijn of haar stem en

nieuwe toekomst. Pestproblematiek is een serieuze

lichaamstaal de hond voor de grens te laten stoppen.

kwestie die niet alleen in een therapieomgeving

Wanneer het kind zich duidelijk opstelt tegenover

op te lossen is. De kinderen zullen hier ook in hun

de hond, zal de hond daar direct op reageren. Een

thuissituatie mee aan de slag moeten, bijvoorbeeld

verandering in houding of gedrag werpt dus ter

met opdrachten die de therapeut meegeeft. Over

plekke zijn vruchten af.

het algemeen zijn circa tien tot twaalf sessies nodig
bij een dergelijke hulpvraag. Vaak is dat voldoende

Ook de pesters zelf ervaren negatieve gevolgen van

om de kinderen weer stevig op hun ‘pootjes’ te laten

hun gedrag. Vaak komt dit gedrag voort uit eigen

staan.

onzekerheid of vanuit hun opvoeding. Op de lange

*Nederlands Jeugdinstituut, https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Pesten
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WIJ FELICITEREN DE
VOLGENDE NIEUWE TEAMS
De afgelopen periode hebben we weer veel
cliënten blij mogen maken met een hulphond.
Wij bedanken alle betrokken gastgezinnen en
andere vrijwilligers.
Fotografie: Vincent Moll, Thomas Segers en Eva Langens
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Tekst: Inge Buitink
Fotografie: Kelsie Lentjes

“Inzet hulphond
bespaart mij enorm
veel energie”
Viola Baas is een positief ingestelde vrouw van 36
jaar met een erfelijke spierziekte. Daardoor kan
ze niet staan of lopen, heeft zij een verminderde
spierkracht en is ze volledig gebonden aan haar
elektrische rolstoel. Voorheen dankzij hulphond Bo
en daarna hulphond Patrick, kan ze toch zelfstandig
wonen en ook haar functie als maatschappelijk
werker in een verpleeghuis uitoefenen. “Door mijn
hulphonden houd ik meer energie over en ben ik
veel minder afhankelijk van anderen”, aldus Viola.
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Door Bo en Patrick heb
ik meer regie over mijn
eigen leven gekregen.”

Viola Baas met haar ADL-hulphond Patrick

“
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Vanaf 2006 woont Viola op zichzelf in een zogenaamde

seconde spijt van gehad. Ik heb heel veel geleerd

Fokuswoning. Deze woningen zijn aangepaste

over de omgang met honden en je hond leren lezen.

appartementen, circa 16 per project, met de

Daarnaast heb ik ook veel lol gehad met Bo. Zo was hij

mogelijkheid tot het 24 uur per dag oproepen van

dol op modderplassen, bedacht zich dan geen seconde

zorg. De Fokuswoningen staan in een woonwijk.

en stak zo zijn kop erin. Er wordt vaak gedacht dat

Vanuit een centrale unit in de wijk wordt de ADL-zorg

hulphonden altijd alles goed doen maar dat is niet de

geleverd. In haar omgeving kent ze al langer mensen

realiteit. Dat kan niet en dat hoeft ook niet. Het zijn

met een hulphond. Zo komt Viola zelf uiteindelijk

honden en die kunnen ook speels en ondeugend zijn.”

ook bij Hulphond Nederland terecht. Haar hulpvraag
betreft met name ondersteuning met betrekking tot

Blij ei

haar verminderde energie. Alles wat een hulphond

“Nu heb ik Patrick. Dit is een hele andere hond

kan doen in dagelijkse handelingen, zoals deuren open

qua karakter. Ik hoef hem bijna nooit streng toe te

en dicht doen, lampen aandoen, lades optrekken en

spreken. Ik kan hem met mijn ogen sturen. Soms

spullen van de grond pakken, bespaart Viola energie.

heb ik zelfs het idee dat hij gedachten kan lezen. Hij
is heel erg gefocust op mij en zoekt het contact met

Een eigen willetje

mij ook echt op. Hij kijkt altijd om alsof hij wil vragen:

“Ze hebben mij vanuit Hulphond Nederland heel goed

‘Ben je er nog?’. Patrick was een vroege leerling. Toen

begeleid”, aldus Viola. “Mijn eerste hond Bo was geen

hij 18 maanden oud was, kwam hij al bij mij. We zijn

makkelijke hond maar ze hebben ervoor gezorgd dat

echt twee handen op één buik. Ik ben zo blij dat hij in

we toch een goede combinatie zijn geworden. Bo was

mijn leven is gekomen. Hulphond Nederland heeft mij

een hond met een grote persoonlijkheid en een eigen

goed geholpen in het verder opleiden van Patrick en

willetje. Daarnaast was ik zelf nieuw in hondenland

wanneer nodig kan ik altijd op hen terugvallen als ik

en moest ik ook wennen aan de verantwoordelijkheid

vragen heb of advies nodig heb. Dat is heel fijn.

voor Bo. Maar samen met begeleidster Kitty van

Ook helpt Patrick mij met de alledaagse dingen, zoals

Engelsdorp ben ik ervoor gegaan. Het was soms best

mijn jas uittrekken, mijn voeten verplaatsen op de

pittig en het vergde creativiteit, maar ik heb er geen

voetenplank en de was in- en uit de wasmachine en

“De ondersteuning door gastgezinnen is zo belangrijk!
Die zijn essentieel in dit hele traject.”

droger halen. Op mijn werk is hij een hulp door de lift

van anderen. Ik heb letterlijk minder mensen aan mijn

te bedienen en mijn lunch uit mijn tas - die achter op

lijf om mij te helpen. Ik kan bijvoorbeeld ook de was

de stoel zit - te halen. Dankzij Patrick kom ik zelf ook

doen wanneer ik dat wil. Ik ben nog steeds afhankelijk

veel buiten om hem uit te laten. Ook heb ik gemerkt

van zorg, maar veel minder. Op mijn werk ben ik

dat ik veel minder vaak ziek ben sinds ik een hond heb.

door Patrick minder afhankelijk van de hulp van mijn

Mijn weerstand is nu beter. Een hulphond geeft mij

collega’s. Het is gewoon fijn als je het zelf kan. Dat

tevens een gevoel van veiligheid. Als ik heel benauwd

geeft een gevoel van eigenwaarde. Voor mij is dus alles

word kan ik op de alarmknop drukken. Dan wordt

wat een hond voor mij kan doen essentieel.”

een medewerker van Fokus opgeroepen. Als hij of zij
aanbelt staat Patrick al te wachten. Dat hebben we

Dankbaar

hem niet geleerd, maar hij doet het gewoon en wijst

Gevraagd naar wat ze graag nog meer wil vertellen

hem of haar de weg. Daarnaast is Patrick gewoon een

in dit interview zegt Viola zonder aarzelen: “De

blij ei. Hij kan soms opeens een sprintje trekken, met

ondersteuning door gastgezinnen. Die zijn essentieel

een snoekduik voorover vallen, rollen en snurken. Dat

in dit hele traject. Zonder gastgezinnen zijn er ook

is een heel komisch gezicht. Iedere dag maakt hij mij

geen hulphonden. Ik ben hen heel dankbaar dat ze dit

wel een keer aan het lachen. Het is echt een hond met

doen. Uiteindelijk moeten ze de honden toch ook weer

humor.”

afstaan. Dat lijkt mij heel moeilijk. Met het gastgezin
van Patrick heb ik toevallig ook nog heel fijn contact

Meer regie

omdat het op persoonlijk vlak ook heel goed klikt.

“In het algemeen kan ik zeggen dat ik, sinds ik een

We spreken ongeveer tweemaal per jaar af en gaan

hulphond heb, meer regie heb over mijn eigen leven.

dan wandelen. Het is niet perse gebruikelijk dat dit

De handelingen die Patrick voor mij doet, en voorheen

gebeurt, maar ik vind het zelf heel fijn en mooi.

Bo, zou ik –soms- zelf kunnen doen, maar het kost

Via Facebook hebben we ook contact, maar het is leuk

me erg veel kracht en energie. Nu hou ik dus meer

om te zien, voor beide kanten, hoe het in de praktijk

energie over en ben ik minder afhankelijk van de hulp

gaat.”
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Tekst: Janine Verschure
Fotografie: Kelsie Lentjes

Een dag meelopen met Liselore Bremer

“Hondenverzorger is
de leukste baan die er is!”
Als er íemand is die een ‘hondenbaan’ heeft, dan is dat wel Liselore Bremer
(27). Tot haar taken behoren het voeren en uitlaten van de honden die
opgeleid worden tot hulphond, en ze moet ermee spelen. Dagelijks is ze
verplicht met de honden te wandelen in het bos en ‘moet ze tijd vrijmaken’
om met hen te knuffelen. Hoe leuk is dat!

Elke hond krijgt waar
hij behoefte aan heeft.”

“
Liselore speelt een denkspel met hulphond-in-opleiding Ruby

Liselore woont samen met haar hond en haar vriend

Nederland in training zijn nadat ze de eerste periode

in een klein dorpje naast Arnhem. Ze realiseert zich

van hun leven bij een gastgezin zijn gesocialiseerd.

heel goed dat ze een droombaan heeft en vertelt: “Na

Eigenlijk is het onze taak ervoor te zorgen dat de

mijn middelbare school ging ik een opleiding doen

honden alles krijgen wat ze nodig hebben. We moeten

voor facilitair leidinggevende; iets compleet anders

ze op tijd voeren, uitlaten en het hok schoonmaken.

dan wat ik nu doe. Ik kwam erachter dat ik niet de

Ook zijn we verantwoordelijk voor hun wekelijkse

opleiding volgde waar mijn hart lag. Daarom ging ik

medische checks en zorgen we ervoor dat de honden

aan het werk bij een dierenpension. Dat beviel zo

de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast

goed dat ik besloot een opleiding in die richting te

zijn wij het aanspreekpunt voor de gastgezinnen waar

zoeken. Het werd de opleiding ‘Ondernemen, Dier en

de honden gewoond hebben. Wij zorgen ervoor dat

Gedrag’. Daarna liep ik stage bij een dierenasiel, heb

onze gastgezinnen weten hoe het met de honden

ik een tijdje Labradoodles getrimd en werkte ik als

gaat.”

bedrijfsleider in een dierenwinkel. Op een gegeven
moment hoorde ik dat Hulphond Nederland een

Liselore vertelt dat de verzorgers gekoppeld zijn aan

hondenverzorger zocht. Ik weet niet precies wat de

de hondentrainers. “Wij werken nauw samen, met

reden was dat ik toen niet zelf solliciteerde. Het was

de trainers én met elkaar. Meestal heeft een trainer

wellicht een gebrek aan zelfvertrouwen. Ik vertelde

een groep van ongeveer vijf honden onder zijn

een vriendin over die vacature, zij solliciteerde en

hoede. Voor die groep zorg ik dan. In totaal logeren

kreeg de baan die eigenlijk mijn droombaan was.

er meestal tussen de dertig en veertig honden in het

Toen er korte tijd later weer een vacature was,

hondenverblijf. Wij werken met tien verzorgers.”

besloot ik zelf te solliciteren. Hondenverzorger is zo’n
ontzettend leuke baan, dacht ik, dat wil iedereen. Ik

Werkdag

gaf mijzelf weinig kans, wilde mij eigenlijk de moeite

Liselore: “Wij hebben dag- en avonddiensten. Een

besparen maar gelukkig schreef ik tóch een brief. En

werkdag begint om acht uur ’s morgens met het

ik werd aangenomen!”

uitlaten van de honden. Vaak voeren de trainers de
honden zelf, maar soms doen wij dat. Daarna gaan we

Aanspreekpunt

de verblijven schoonmaken. Als een trainer er niet is,

Als we Liselore vragen wat de functie van

zorgen we ervoor dat die honden genoeg aandacht

hondenverzorger inhoudt, vertelt ze: “Wij zijn

krijgen. Dan doen we iets extra’s met ze, bijvoorbeeld

verantwoordelijk voor de honden die bij Hulphond

spelen op de wei of een denkspelletje. Daarna is
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het tijd voor koffie en zetten we het voer klaar voor

Vervolgens doen we nog een rondje met de honden,

de middag. Vervolgens gaan we wandelen of fietsen

doen we onze administratie en maken we het een

met de honden. Soms heeft een hond even wat extra

en ander schoon. Om kwart voor negen worden de

individuele aandacht nodig in de vorm van knuffelen

honden nog een keer uitgelaten en om tien uur ‘s

of spelen. Op die manier krijgt elke hond waar hij

avonds gaat de deur dicht. Daarna is er de overdracht

behoefte aan heeft. Soms is dat een denkspelletje,

aan de terreinbeheerders. Zij houden met behulp van

soms vindt een hond het fijn dat je er even bij gaat

camera’s ’s nachts contact met de honden.”

zitten en in een ander geval ga je een stuk met hem of
haar fietsen.

Mooiste aspect
Aan Liselore vragen wat haar werk zo leuk maakt,

“Wij zijn het aanspreekpunt voor
de gastgezinnen waar de honden
gewoond hebben.”

is hetzelfde als je vraagt wat een labrador lust: alles
dus. Toch doen we het. Haar antwoord is toch wel
een beetje verrassend: “Natuurlijk is het geweldig om
te worden betaald om voor honden te zorgen, met
honden te spelen, te wandelen en te knuffelen. Je weet

De avonddienst begint om half twee met de overdracht

dat je weer afscheid moet nemen van de honden waar

van de dagdienst. Daarna laden we de bussen in met

je mee werkt, maar je weet ook dat die honden mensen

maximaal acht honden en twee hondenverzorgers,

ontzettend blij gaan maken. Wat onze hulphonden

en gaan we het bos in. Als we terug zijn krijgen de

uiteindelijk gaan doen, het doel, is het mooiste aspect

honden hun voer en zetten we hun ontbijt klaar voor

van mijn baan.”

de volgende ochtend. Daarna gaan we zelf eten.

Hondenverzorgers van Hulphond Nederland - v.l.n.r Fay, Liselore, Bregje, Elke, Karin, Lisanne, Gijs, Karlijn, Annika
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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: Hulphond Nederland en Disian van Loon
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Lieke van Heesewijk en Epilepsie-hulphond Hugo
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Tekst: Tefke van Dijk
Fotografie: Disian van Loon

“Hugo laat mij
niet in de steek”
Voordat de driejarige Epilepsie-hulphond Hugo bij Lieke van Heesewijk (22)
kwam, moest er altijd iemand bij haar zijn. Sinds een jaar woont Hugo bij haar.
Dat geeft meer vrijheid en zelfstandigheid. Ze kunnen nu niet meer zonder
elkaar. “Hij voelt een aanval vaak ruim van tevoren aankomen. Dit laat zien dat
we echt een klik hebben, anders zou hij dat niet voelen.”

Lieke weet nog precies hoe de epilepsieaanvallen elf

wist niet wat het was, maar heb er toen van alles over

jaar geleden begonnen. “Ik was bijna twaalf en zat in

geleerd. Ik kreeg medicijnen om aanvallen te voor-

groep acht van de basisschool”, vertelt ze. “Met een

komen. Helaas bleek ik erg gevoelig voor bijwerkin-

groepje meiden waren we buiten aan het spelen toen

gen. De medicijnen werkten wel maar dan waren de

ik opeens raar ging doen en op de grond viel. Ik werd

bijwerkingen te erg, of ze werkten niet. Het gebeurde

blauw rond mijn mond. Mijn vriendinnen zagen dat

allemaal net voor de Cito-toetsen. Die gingen dan ook

het niet goed was met mij. Zij hebben er toen iemand

helemaal niet goed.”

bijgehaald. Vervolgens ben ik naar huis gegaan. Daar
kreeg ik nog een aanval. Toen moest ik met een ambu-

Geheugenverlies

lance naar het ziekenhuis.”

De afgelopen tien jaar heeft Lieke veel medicatie geprobeerd. Die kregen de aanvallen niet onder contro-

In het ziekenhuis werd Lieke uitgebreid onderzocht. Ze

le. Ook heeft ze een operatietraject gevolgd, maar het

kreeg van de arts te horen dat ze epilepsie heeft. “Ik

blijkt niet operabel. Lieke: “Het gaat nu redelijk. Ik heb

“Hij luistert altijd heel goed als ik met een
zachte stem tegen hem praat.”

nog wel aanvallen, maar ze komen in clusters van

is Hugo op een gegeven moment maar gebleven

drie á vier en soms meer in vier dagen tijd. Daarna is

zodat ze echt aan elkaar konden wennen. Dat ging

het een week tot tien dagen rustig.” Door haar ziekte

gelukkig meteen goed.”

is Liekes geheugen achteruitgegaan. “Alles wat
vóór de epilepsieaanvallen begon, weet ik nog wel”,

Nooit alleen

vertelt ze, “maar waar we bijvoorbeeld vorig jaar op

Door de epileptische aanvallen kon Lieke nooit

vakantie zijn geweest, weet ik niet meer.”

alleen zijn, altijd moest er iemand bij haar blijven.
De kans dat het misging en er niemand in de buurt

Lieke is geboren en getogen in het Brabantse

was, was te groot. In februari trouwde ze met Luuk.

Schijndel. Tot dit jaar woonde ze thuis bij haar

Ze woont nu met hem samen, ook in Schijndel. Lieke

ouders. In het begin was het even wennen met

kan nog steeds niet alleen zijn, maar met hulphond

Hugo. “Dat ging sneller door de begeleiding vanuit

Hugo kan Luuk elke dag naar zijn werk. Als het mis-

Hulphond Nederland. Ik kreeg alles goed uitgelegd.”

gaat met Lieke, drukt Hugo op de alarmknop. Dan

Ze kreeg de labrador heel snel, sneller dan

schiet Liekes moeder te hulp. In de vier aanvals-

verwacht. “Dat komt omdat we thuis op dat moment

dagen is zij veel bij haar dochter. Ze laat Hugo uit,

nog een hond hadden die iedere keer opnieuw

verzorgt Lieke en helpt in de huishouding. “Hugo

begon te blaffen als Hugo even langskwam. Toen

voelt een aanval vaak ruim van tevoren aankomen”,
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vertelt Lieke. “Soms drukt hij ’s ochtends al op de

Zacht en rustig

knop als ik in de middag of avond een aanval krijg. We

Hugo heeft als labrador van nature een zacht en rus-

hebben echt een klik, anders zou hij dat niet voelen.”

tig karakter. Lieke: “Je moet absoluut niet tegen hem
gaan schreeuwen, normaal stemniveau is genoeg.

“Hij voelt een aanval
vaak ruim van
tevoren aankomen.”

Hij luistert altijd heel goed als ik met een zachte stem
tegen hem praat. Als je boos op hem wordt, doet hij
juist niet wat je wil. Hij wil het liefst de hele dag spelen
met een frisbee of een bal. Die kan ik gerust tientallen
keren weggooien. Als hij de woorden ‘frisbee’ of ‘bal’
alleen al hoort, dan kijkt hij hoopvol op vanuit zijn

Zelf gaat Lieke drie dagen per week naar de dagbeste-

mand.”

ding. Ze doet daar verschillende creatieve activiteiten,
zoals tekenen, schilderen en mozaïeken. Door Hugo

Lieke heeft honden altijd leuk gevonden en ook Luuk

heeft Lieke veel meer vrijheid om te gaan en staan

houdt van honden. Lieke: “Luuk zei vrijwel meteen:

waar ze wil. “Ik voel nu dat ik zelfstandiger kan wor-

Hugo gaat nooit meer weg, ook niet als hij met

den en dingen alleen kan doen. Eerst moest er altijd

pensioen gaat. Hij kan hem ook niet meer missen.

iemand bij me in de buurt zijn. Nu is Hugo 24 uur per

Voor het slapengaan laat hij hem meestal even uit

dag bij mij, ook op de dagbesteding. Hij gaat overal

en als ik ziek ben, ook overdag.” Hugo is duidelijk dol

mee naar toe, al doen mensen daar soms moeilijk

op Lieke. “Hij loopt mij de hele dag achterna. Als ik

over. Als ik reserveer bij een restaurant, zeg ik op het

opsta, staat hij ook op. Hij laat me niet in de steek. Als

eind altijd dat ik een hulphond heb. Ze mogen Hugo

Luuk hem wil uitlaten, moeten we hem dat echt even

niet weigeren, maar doen vaak wel moeilijk. Ook in

uitleggen. Dan is het oké. Ik moet wel de baas blijven

winkels is het soms lastig, terwijl Hugo echt een heel

van Hugo. Hij is er immers voor mij.”

rustige hond is.”
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Een hulphond is maatwerk
Opleiden met oog voor mens en dier

Een jas uittrekken, de portemonnee aangeven, gordijnen sluiten, de koelkast
openen of de was uit de wasmachine halen. Hulphonden kunnen tot
wel zeventig verschillende handelingen leren. Wát zij leren, is maatwerk.
Het dekbed van je af trekken bijvoorbeeld, wanneer je na het afgaan van
de wekker te lang blijft liggen. In het opleidingscentrum van Hulphond
Nederland bereiden trainers iedere hulphond individueel zo goed mogelijk
voor op het leven met hun toekomstige baas.

De was in de wasmand doen
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Wanneer ze zestien maanden oud zijn, komen

naar een ander gastgezin, speciaal voor Therapie-

hulphonden in spé vanuit hun gastgezinnen terug

hulphonden.”

bij Hulphond Nederland op het opleidingscentrum
in Herpen. Vanaf dat moment blijven ze ongeveer

Duwen, trekken en apporteren

een half jaar intern. Na ongeveer 2 maanden

Direct na aankomst in het opleidingscentrum gaan

basistraining is er een match met een cliënt. In het

de trainers van Hulphond Nederland met drie

opleidingscentrum leert de hond o.a. de vaardigheden

basisvaardigheden aan de slag: duwen, trekken en

en commando’s aan, die het leven van zijn nieuwe

apporteren. Heel veel toekomstige commando’s zijn

baas kunnen verlichten.

hiervan namelijk afgeleid. Het echte maatwerk begint
zodra er een match tot stand is gekomen.

“We werken met levende have, iedere hond is uniek”,
benadrukt trainer Marlies Piersma-Kieft direct. “In

“Een match tussen een cliënt en een hulphond

eerste instantie kijken we goed naar de hond zelf. Hoe

wordt in eerste instantie op papier gemaakt”, vertelt

leert en functioneert hij het beste? Wat kan en wil hij

cliëntinstructeur Yvonne Vermeulen. “Wij kijken

graag doen? Welke karaktereigenschappen heeft de

naar de mogelijkheden en beperkingen van een

hond en hoe is zijn fysieke gestel? Op basis daarvan

cliënt, deze staan op papier, en bekijken welke hond

bekijken we of de hond een ADL-hulphond, een

daarbij zou kunnen passen op basis van kwaliteiten

Epilepsie-hulphond of een PTSS-hulphond wordt. De

en aandachtspunten. Ook de kwaliteiten en

Therapie-hulphonden hebben we vaak in het eerste

aandachtspunten van de hond staan op papier. Kort

jaar al ontdekt: zij verhuizen vanuit het pupgastgezin

daarna ga ik samen met de trainer én de hulphond

Om de hoek kijken (PTSS)

Een banaan pellen
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“We leren de hond bijvoorbeeld waar hij
dingen moet aangeven: op schoot, in de hand,
van voren of vanaf de zijkant.”

op matchbezoek bij de cliënt thuis. Daar bekijken we

Cliënten met PTSS vragen we waaraan de hond

de situatie ter plekke. We observeren hoe de hond en

een spanningsopbouw kan afleiden. Wellicht wrijft

de cliënt op elkaar reageren, bespreken de specifieke

hij veel in z’n handen, wiebelt hij met z’n benen of

hulpvragen - het maatwerk - van de cliënt en bekijken

verandert z’n ademhaling. Tijdens de training bootsen

gezamenlijk de woning en de omgeving. Ook gaan

we dergelijke situaties vervolgens zo goed mogelijk

we met de cliënt en de hulphond naar buiten. Indien

na, zodat de hond het leert herkennen en erop kan

nodig filmen we situaties, zodat we in Herpen weten

reageren. We bespreken met de cliënt welk gedrag

waar we tijdens de trainingen op moeten letten.”

van de hond hij in bepaalde situaties het liefste
ziet: wil je na een epileptische aanval dat de hond

Situaties nabootsen

je handen likt of tegen je aan komt liggen? Moet hij

Zodra er een definitieve match tot stand is gekomen,

medicijnen halen of een alarmknop indrukken? Soms

gaan de trainers in Herpen met het maatwerk aan

geven honden zelf aan wat zij op dat moment het

de slag. “We leren de hond bijvoorbeeld waar hij

liefste doen. Daar houden we rekening mee: ook dat

dingen moet aangeven: op schoot, in de hand, van

is maatwerk.”

voren of vanaf de zijkant”, vertelt Marlies. “Helemaal
afhankelijk van wat de cliënt fysiek kan en plezierig

Wanneer de hond klaar is om bij zijn nieuwe baas

vindt. Soms praten cliënten moeizaam, langzaam

te gaan wonen, vindt een warme overdracht plaats

of zacht: dat nemen we dan mee in de training.

tussen de trainer en de cliëntinstructeur. “De trainer

Iets uit de tas pakken

Een deken over iemand doen
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“Soms praten cliënten moeizaam,
langzaam of zacht: dat nemen we dan
mee in de training.”

schets het karakter van de hond en benoemd de

Eenmaal bij de nieuwe baas begint de volgende

kwaliteiten en de aandachtspunten van de hond. Ook

fase. “De trainer in Herpen legt de basis”, benadrukt

laat de trainer zowel binnen als buiten zien wat ze

Yvonne. “Het ligt aan de capaciteiten van de hond en

de hond allemaal heeft aangeleerd en levert hiervan

de cliënt wat zij vervolgens samen kunnen bereiken.

ook filmpjes aan”, vertelt Yvonne. “Op die woorden,

We focussen ons eerst op bandopbouw tussen cliënt

beelden en commando’s kan ik samen met de cliënt

en hond, daarna de basisvaardigheden en tenslotte

indien nodig altijd terugvallen.”

het maatwerk dat is aangeleerd. Daarna kun je als
baas een hond gedurende zijn hele leven zeker ook

Verwachtingen

andere vaardigheden aanleren. Dat zal de onderlinge

Het traject waarin al het maatwerk wordt aangeleerd,

band alleen maar versterken. Het komt ook voor dat

is relatief kort. Marlies zou best iets langer de tijd

cliënten in de loop der jaren fysiek achteruit gaan:

willen hebben om een hulphond nog beter bij de

dan laten we zien hoe de hond zich kan aanpassen en

cliënt af te leveren. “Toch is het goed zo. Voor een

eventueel andere/nieuwe handelingen kan aanleren,

hond is het plezierig om na een paar maanden weer

zodat hij zijn baas goed van dienst kan blijven. De

in een huiselijke situatie terug te keren. We bootsen

plaatsing van een hulphond blijft zorg op maat, een

dat in Herpen zo goed mogelijk na, maar het is fijn

heel hondenleven lang.”

voor de hond om weer in het dagelijkse leven te gaan
functioneren.”

Met de fietskar vervoerd worden

Een gordijn dichtmaken
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Sjoerd Potters en hulphond-in-opleiding Sense
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Sjoerd Potters: “Hulphond zou eigenlijk
een algemene voorziening moeten zijn.”
Eind vorig jaar maakte Hulphond Nederland bekend dat de groep van
ambassadeurs werd uitgebreid met Sjoerd Potters, burgemeester van de
gemeente de Bilt. De hoogste tijd dus om Sjoerd beter te leren kennen!

Deze burgemeester met Brabantse roots was, voordat

“Het onderzoek loopt erg goed. Ik hoop echt

hij in 2017 burgemeester van de Bilt werd, actief als

dat mede hierdoor de hulphond een algemene

Tweede Kamerlid voor de VVD en wethouder Sociale

voorziening wordt. Epilepsie is een onvoorspelbare

Zaken in de gemeente Waalwijk. Met zijn partner Tony

ziekte. Je gebruikt medicijnen, waardoor je

en pleegzoon Thomas van 16, woont en werkt hij

bijvoorbeeld niet mag autorijden en mensen

nu in het midden van het land. Als Tweede Kamerlid

ontwikkelen er soms straat- of pleinvrees door. Als

was hij nauw betrokken bij langdurige zorg. Zo kwam

de hond dat onvoorspelbare wegneemt, wordt de

Sjoerd ook voor het eerst in contact met Hulphond

kwaliteit van leven veel beter.”

Nederland. “Hoe kunnen mensen met een beperking
volwaardig mee doen in de samenleving? Dit is een

Zoals Sjoerd het vertelt lijkt het een peulenschil, maar

vraagstuk dat heel dicht bij mij ligt” zo vertelt Sjoerd.

voordat zo’n bedrag uit de begroting beschikbaar

“Het is verdrietig om te zien hoe mensen met een

wordt gesteld is er natuurlijk een heel proces aan

chronische aandoening soms geïsoleerd leven.

vooraf gegaan. “Ja, er moet wel gelobbyd worden”,

Hulphond Nederland biedt daarvoor een fantastisch

lacht Sjoerd. “Op de totale begroting van VWS is 1

hulpmiddel.” In een gesprek met vertegenwoordigers

miljoen weliswaar een klein bedrag. Het ging mij

van de stichting viel het Sjoerd op hoe goed het werk

echter niet alleen om het onderzoek, maar vooral om

is dat zij verrichten voor mensen met epilepsie. Maar

de uitkomst. Ook minister Edith Schippers draagt dit

tevens hoe moeilijk het is om dat ‘evidence based’ te

onderwerp een warm hart toe. Het past bij liberalen

doen. Een duidelijke constructie om dit te financieren

om uit gaan van de gelijkwaardigheid van mensen.

ontbrak.

Ook al is er een beperking, je moet vol met het leven
mee kunnen doen. Wij zagen de effecten van de

Wetenschappelijk onderzoek

hulphonden. Het levert een grote maatschappelijke

Het was voor Sjoerd de reden om met de minister

waarde. Dat heeft er toe geleid, uiteraard in meerdere

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in gesprek te

gesprekken, dat het geld beschikbaar werd gesteld.”

gaan. “Hoe mooi zou het zijn als we kunnen aantonen
dat de inzet van een hulphond wel evidence based

Dierenliefhebber

kan zijn”, zo licht Sjoerd toe. “We hebben toen in de

Het bleef dus niet bij die eerste kennismaking. Sjoerd,

begroting 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor

zelf dierenliefhebber, vond het fantastisch om te zien

het wetenschappelijk onderzoek naar de inzet van

hoe mensen bij Hulphond Nederland daar hun werk

Epilepsie-hulphonden. Dit onderzoek kan wellicht ook

van hebben gemaakt. “Het is een heel vrolijke, leuke

in de toekomst uitgebreid worden naar de inzet bij

en positieve organisatie. Je ziet meteen het effect van

een posttraumatische stressstoornis (PTSS).”

wat je doet. Voor mij als burgemeester of kamerlid

EPISODE
In samenwerking met Hulphond Nederland voeren de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Open Universiteit en het Instituut
voor Antrozoölogie, vanaf medio 2018 onderzoek uit naar de kosten en effecten van hulphonden bij epilepsiepatiënten.
EPISODE vindt plaats in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt gesubsidieerd door
ZonMw. Het doel is om op basis van onderzoek aan te tonen wat Epilepsie-hulphonden voor epilepsiepatiënten betekenen.
Met de uitkomsten van het onderzoek wil Hulphond Nederland bewerkstelligen dat ook voor Epilepsie-hulphonden en
cliënten een vergoeding vanuit de zorgverzekering beschikbaar komt. Hulphond Nederland is een van de twee organisaties
die hulphonden voor de deelnemers aan het onderzoek faciliteert. Kijk voor meer informatie op www.imta.nl/episode/

is die afstand groter, maar hier ben je zo betrokken

Toekomstwensen

bij het resultaat van jouw inzet”. Uiteraard bezocht

Heeft Sjoerd nog toekomstwensen voor de stichting?

Sjoerd meerdere keren de stichting in Herpen. Tijdens

Twee dingen komen bij hem op die hij belangrijk

één van die bezoeken nam hij pleegzoon Thomas

vindt. “Ik denk dat het voor de medewerkers van de

mee, die een vorm van ADHD heeft. “Ik vond de

stichting heel veel voldoening geeft als er nog meer

uitwerking van de honden op Thomas prachtig om

mensen geholpen kunnen worden. Dat ten eerste.

te zien”, herinnert Sjoerd zich. “Ik ben echt overtuigd

Volledige aandacht voor het welzijn van de dieren is

van het enorme effect van de inzet van hulphonden.

daarbij ook heel belangrijk. We vragen best veel van

Dat maakt dat ik graag in mijn eigen tijd het nodige wil

de honden. Het moet niet alleen om kwantitatieve,

doen in Den Haag voor Hulphond Nederland. Ik sta te

maar zeker ook kwalitatieve groei gaan. We moeten

trappelen om dingen op te pakken!”

niet te snel te veel willen. We zijn in deze moderne
samenleving de band met het dier soms een beetje

Wat kunnen we van deze nieuwe enthousiaste

kwijt geraakt. Dieren zijn er niet alleen ter consumptie

ambassadeur verwachten? “Ik wil mij in ieder

of vermaak, maar vooral ook als partner in het leven.

geval verdiepen in hoe we welke partijen kunnen

Dat is het enige wat ik mis in mijn werk. Ik heb altijd

benaderen om de hond in het verstrekkingenpakket

een hond gehad, maar nu kan dat helaas niet. Hoe

op te nemen. Ook in mijn rol als burgemeester kan ik

graag ik het zou willen, ik kan die nu niet de tijd

het verhaal van Hulphond Nederland goed toelichten

en aandacht geven. De hulphonden compenseren

bij mijn collega burgemeesters. Dat verhaal verdient

misschien wel dat gemis!”

nog veel meer bekendheid. Er kan zo veel
met hulphonden.”

Sjoerd Potters, Rudolph Strickwold en Eric Bouwer

Tekst: Johan Koning| Fotografie: Maaike van den Brink

Column

Wat doe je als je hond ouder wordt?
Net als een mens, wordt ook de
hond ouder. Maar wanneer is een
hond oud of bejaard?
Nou, dat verschilt van ras tot ras. In het algemeen kunnen we stellen dat een middelgrote
hond (zoals een labrador) een senior wordt als
hij of zij 8 á 9 jaar is. Voor grotere hondenrassen
zoals een Deense Dog is dat al bij 6 tot 7 jaar en
voor kleinere – denk aan een jackrussellterriër –
is dat weer ouder.

wel maatregelen nemen. Het is namelijk heel
verstandig om seniorenbrokken te gaan voeren.

Een eerste teken dat een hond ouder wordt, mer-

Die hebben een andere samenstelling, met een

ken zowel wij als baasjes als de hond zelf meestal

aangepast energiegehalte, een hogere verteer-

niet meteen. Dat is namelijk als er ouderdoms-

baarheid en andere eiwitten en koolhydraten.

staar optreedt. Aangezien het zicht bij de hond

Daar doe je je oudere hond echt een plezier mee!

sowieso het minst ontwikkeld is, merkt het dier
– en daarmee ook wij als baasjes – er heel lang

Vaak zie je dat oudere honden ook last krijgen

weinig van. De andere zintuigen, de oren en

van gewrichtsslijtage, artrose. Ook dat merk je

de neus nemen het wegvallende zicht namelijk

doordat hij minder snel opstaat. Ga, als je dat

gewoon over. Mocht je het wel merken aan de

ziet, in elk geval naar de dierenarts. Die kan je

hond, dan is het niet iets om van te schrikken.

adviseren wat te doen. Bijvoorbeeld voedings-

Het is dan wel een teken en het moment om

supplementen nemen, pijnstilling toepassen of

eens een afspraak te maken met de dierenarts.

fysiotherapie doen.

Samen met hem of haar kun je een plan van
aanpak bespreken.

Bij ons op de praktijk bieden wij de mogelijkheid
om vanaf 8 jaar een speciale seniorencheck te la-

Na het mindere zicht, zal het gehoor langzaam

ten doen. We nemen dan bloed af en checken de

afnemen. Dat kun je bijvoorbeeld ervaren door-

nieren en de lever. We blijven het daarna in de

dat de hond minder snel naar je luistert en niet

gaten houden. Het beste advies is TLC, Tender,

meer zo snel uit zijn mand komt. Vaak gebeurt

Love and Care.

dit rond het tiende jaar bij middelgrote honden.
Die krijgen rond hun dertiende ook problemen

Je berekent de leeftijd in mensenjaren van mid-

met hun neus en dan merk je het echt. Vaak hoor

delgrote honden inderdaad door het aantal jaren

ik mensen die dan bij ons op de praktijk komen,

maal 7 te vermenigvuldigen. Bij doggen doe je

zeggen: “Hij wordt nu echt oud, hoor.”

het ongeveer keer 11 en bij jack russels vermenigvuldig je de leeftijd met 6. De oudste hond die

Wat kun je doen om de hond lang gezond te

ik me kan herinneren, is liefst 18.5 jaar gewor-

houden? Vooral niet veel anders dan je normaal

den! De oudste kat trouwens 23, dus daar zit dus

doet, alleen wat rustiger aan. Niks forceren, maar

best een verschil in.

wel actief blijven. Maak de wandelingen wat korter bijvoorbeeld. Op voedingsgebied kun je

Harald Salomons
De Graafschap Dierenartsen
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UITZONDERLIJK
IN ELK DETAIL
Bij Royal Canin werken we al meer dan 50 jaar vanuit
het principe: het dier staat centraal. Want alles wat
we doen is gebaseerd op kennis en respect en gericht
op onze échte klant: de kat en de hond. Al sinds onze
oprichting in 1968 hebben we bij Royal Canin een
passie voor onderzoek en innovatie. Door goed naar
onze dieren te blijven kijken, leren we meer over hun
voorkeuren en gewoontes. En weten we steeds beter
wat ze nodig hebben om gezond en fit te blijven. Onze
kennis en ervaring gebruiken we om gezonde voeding
op maat te maken voor elke kat en hond. Zodat ze de
meest prachtige dieren worden die ze kunnen zijn.
Elk op hun eigen, uitzonderlijke manier.

Op een bijzondere
manier steunen
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Wanneer u een goed doel wilt steunen, is het geven van een donatie
wellicht de meest voor de hand liggende manier om dat te doen.
Toch zijn er nog andere, bijzondere mogelijkheden om geld in te
zamelen of uw steun te betuigen. Wat dacht u van het delen van
uw verjaardagscadeau? Of een presentje voor onze hulphonden-inopleiding?
Feestje
Heeft u binnenkort iets te vieren? Een jubileum, feest of afscheidsreceptie? In plaats
van cadeaus kunt u een bijdrage voor Hulphond Nederland vragen. Zet onze speciale
giftenbox neer en zamel op deze manier geld in voor de opleiding en inzet van hulphonden.

Speelgoed voor de honden
Wilt u onze hulphonden-in-opleiding een welverdiend cadeautje geven? Via Amazon
Wishlist hebben de hondenverzorgers van Hulphond Nederland een verlanglijstje opgesteld met spullen die hard nodig zijn in ons hondenverblijf. Wanneer u een artikel
van deze lijst bestelt, wordt deze automatisch naar het opleidingscentrum in Herpen
verstuurd.

Cadeautje delen
Het is ook mogelijk om uw cadeau te delen met Hulphond Nederland. Via Split-A-Gift
kunt u een deel van uw cadeaugeld delen met een goed doel. Zo geniet u niet alleen
zelf van uw cadeau, maar betekent u ook iets voor een ander.

Sociaal steunen
Wist u dat u ook via Facebook geld kunt inzamelen voor het goede doel? Via de pagina
van Hulphond Nederland kunt u een eigen inzamelactie starten, bijvoorbeeld voor uw
verjaardag. Door deze actie te delen met uw vrienden en kennissen op social media
kan iedereen een steentje bijdragen.

Ontdek alle manieren om te steunen op: www.hulphond.nl/steunen

Inspiratie opdoen?
Het is uiteraard ook altijd mogelijk om geld in te zamelen via ons online actieplatform Helphulphond.nl. Op dit
platform staan verschillende campagnes waaronder u een actie kunt aanmaken. Voorbeelden van acties zijn
een sponsorloop, een rommelmarkt of een ander leuk evenement waarbij u geld kunt ophalen voor het goede
doel. Al vele mensen gingen u voor en haalden prachtige bedragen op. Kijk op de website www.helphulphond.nl
voor meer inspiratie!

v.l.n.r. Laurens Stigter, Gerben Zingstra, Niels de Graaf, Rudolph Strickwold

Wensink Automotive: samen
werken aan mobiliteit
Op het eerste gezicht zijn de overeenkomsten tussen autodealer Wensink
Automotive en Hulphond Nederland misschien niet zo groot. Maar na wat
onderzoek blijken er toch meer raakvlakken te zijn dan gedacht. Gerben
Zingstra, Manager Marketing Services bij Wensink: “Als één van de grootste
autodealers van Nederland zorgen wij ervoor dat onze klanten zorgeloos
onderweg zijn. We ontzorgen, vinden persoonlijke aandacht belangrijk en
bieden service op maat.” Vanaf januari 2020 steunt Wensink Automotive
het werk van Hulphond Nederland om de mobiliteit van mensen met een
zorgvraag te vergroten.

45
Tekst: TekstUeel - communicatie (Astrid Prins)
Fotografie: Wensink Automotive

Zorgeloos onderweg

willen we een hart onder de riem steken. Daarom

Wensink werkt al jaren nauw samen met Athlon,

hebben wij het Wensink Charityfund opgericht,

één van de sponsors van Hulphond Nederland. Via

waarin we elk jaar een deel van onze winst storten.

deze weg kwam Wensink in contact met Hulphond

Iedereen die voor een goed doel sponsoring zoekt,

Nederland. Gerben legt uit: “Athlon nodigde Laurens

kan online een aanvraag indienen die wij vervolgens

Stigter, CEO van Wensink Automotive, uit om mee te

beoordelen. Naast het Charityfund zetten wij ons

gaan naar het Club 500 evenement van Hulphond

ook actief in voor Stichting Wereldkinderen. Bij elke

Nederland. Daar maakte hij kennis met de mensen

aflevering van een auto doen wij een donatie aan

en activiteiten. Vervolgens werd hij uitgenodigd in

deze stichting. En met Furori proberen wij zieke

het opleidingscentrum in Herpen, Noord-Brabant.

kinderen dé dag van hun leven te bezorgen. Dit doen

Daar sloeg het enthousiasme pas goed toe én het

we met kleine racewagentjes, speciaal voor kinderen

besef dat Wensink en Hulphond Nederland een

op maat gemaakt. Zo kunnen ze hun ziekte voor even

gemeenschappelijke deler hebben: mobiliteit voor

vergeten.”

iedereen. Een hulphond biedt nieuw perspectief voor
mensen die minder mobiel zijn en kan een groot
verschil maken op het gebied van zelfstandigheid en
mobiliteit. Daarom passen Wensink Automotive en
Hulphond Nederland als partners prima bij elkaar.
In het opleidingscentrum was ik onder de indruk van

“Hulphond Nederland organiseert
jaarlijks een aantal gave events,
die wij kunnen ondersteunen.”

het prachtige, verzorgde complex en het bijzondere
verhaal van Hulphond Nederland. Op het gebied van
onderzoek en innovatie worden duidelijke stappen
gezet. Dat is heel mooi om te zien en leidde ertoe dat
we snel een gemeenschappelijke deler vonden waarin
we elkaar kunnen versterken.”

Wensink Charityfund
Als één van de grootste autodealers in Nederland
is Wensink in staat om goede doelen te steunen.
Dit doet het bedrijf via het Wensink Charityfund.
“We zijn ons goed bewust van alles wat er om ons
heen gebeurt. En óók dat niet iedereen het even
goed heeft in deze maatschappij. Juist deze mensen

Samen in beweging
Op 1 januari 2020 ging de sponsorsamenwerking
met Hulphond Nederland officieel van start. “Op
dit moment werken we hard aan een inhoudelijk
plan hoe we van de samenwerking voor ons allebei
een win-winsituatie kunnen maken. Het plan richt
zich, naast financiële steun, vooral op hoe we elkaar
kunnen promoten. Hulphond Nederland organiseert
jaarlijks een aantal gave events, die wij kunnen
ondersteunen. Op onze beurt geven wij aandacht
aan de stichting met ónze events. Daarin maken
we de koppeling met onze eigen maatschappelijke
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“Wensink en Hulphond Nederland hebben
een gemeenschappelijke deler: mobiliteit voor iedereen.”

initiatieven. Zo hebben we WensinkWijs ontwikkeld, een

grootschalig hardloop event koppelen? We zijn nu druk

programma dat zich richt op de talentontwikkeling van

met de oprichting daarvan. Juist deze evenementen,

onze medewerkers. Het draait hierbij om persoonlijke

waarin mobiliteit de hoofdrol speelt, zijn de perfecte

ontwikkeling, groei, talent, training en coaching. We

momenten om Hulphond Nederland en haar prachtige

gaan ver om het beste in onze medewerkers naar

werk in de spotlight te zetten. De eerste stap is echter

boven te halen. Ook gezondheid is hierin een belangrijk

om onze medewerkers kennis te laten maken met

onderdeel. Vanuit dit perspectief is WensinkFit

Hulphond Nederland. Dat deden we in december,

ontstaan, ons vitaliteitsprogramma. Samen met onze

tijdens ons jaarlijks terugkerende kerstfeest voor de

ambassadeur Erben Wennemars willen we onze

hele familie. We vertelden meer over de stichting en

medewerkers motiveren om meer te bewegen. Voor

we deelden Flip-sleutelhangers uit. Zo gaan we in

komend jaar hebben we plannen voor mooie events,

goed overleg met Hulphond Nederland de activiteiten

met hardlopen, fietsen en schaatsen. Wat dacht je

verder intensiveren. Wij kijken uit naar een mooie

van een Wensink hardloopteam, waaraan we een

samenwerking!”

Rudolph Strickwold en Laurens Stigter
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Colofon
Het Hulphond Magazine komt grotendeels tot stand zonder kosten voor de stichting.
Wij bedanken hiervoor onze vrijwilligers en sponsors.
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