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    Domingo House is een onderdeel van Stichting Hulphond Nederland 

Herpen, april 2022 
 
 

Geachte zorgverzekeraar, 
  
Graag stellen wij ons voor: wij zijn het Domingo House, onderdeel van Stichting Hulphond Nederland. 
Wij zijn een volledig erkende GGZ-aanbieder. Onze organisatie voldoet aan alle wettelijke vereisten 
omtrent de GGZ zoals een Kwaliteitsstatuut, RvT, Governancecode Zorg, een klachten- en 
geschillenprocedure en een kwaliteitssysteem. Onze therapeuten zijn gekwalificeerde GGZ-
professionals, waaronder een GZ-psycholoog als hoofd/regiebehandelaar.  
  
Ons behandeltraject is met name ervaringsgericht. Als onderdeel hiervan worden bij bepaalde 
sessies speciaal geselecteerde honden en paarden ingezet; dit helpt bij de transitie van “begrijpen 
naar toepassen”. Ook in andere domeinen, of het nu GGZ betreft of andersoortige vaktherapie, 
worden hulpmiddelen gebruikt om therapie kracht bij te zetten. Wij vragen geen vergoeding voor de 
dieren, deze worden volledig gefinancierd middels onze bestaande fondsenwerving en 
nalatenschappen. De publieke middelen uit de Zorgverzekeringswet worden hiermee dus niet belast. 
Deze unieke positie kunt u ook terugvinden in de statuten en op de website van het Domingo House 
(www.domingohouse.nl). 
  
Het Domingo House, onderdeel van Hulphond Nederland, heeft meer dan 10 jaar ervaring met het 
behandelen van jeugd met klachten die voortkomen uit ontwikkelingsstoornissen en psychische 
problematiek. In 2021 zijn we gestart met een behandelprogramma voor volwassenen met 
psychotrauma of stressorgerelateerde problematiek, die vastgelopen zijn in hun behandeling elders. 
Onze therapeuten werken middels een intensief programma samen met de cliënt aan de vooraf 
gestelde doelen. Middels internationaal gevalideerde en gestandaardiseerde vragenlijsten wordt 
vooraf, tijdens en achteraf de voortgang gemeten, zo kan waar nodig de behandeling bijgesteld 
worden en wordt de effectiviteit ervan vastgesteld. Deze metingen worden tevens voor 
wetenschappelijk onderzoek gebruikt om de effectiviteit van deze methodiek verder te bevestigen. 
Ten behoeve van de openbare rapportage wordt het traject afgesloten middels een CQi-meting. 
  
Uit de metingen blijkt dat wij indrukwekkende resultaten boeken met deze complexe, veelal 
vastgelopen, doelgroep; cliënten die ons programma doorlopen, krijgen de regie over hun leven 
terug en kunnen weer deelnemen aan de maatschappij. Wij zijn er dan ook zeker van dat wij bij 
kunnen dragen aan het oplossen van de almaar oplopende wachtlijsten in de GGZ.  
 
Niets zou een vergoeding voor ongecontracteerde zorg door onze therapeuten meer in de weg 
mogen staan. Wij zouden voorts graag met u in gesprek gaan om de mogelijkheden van 
gecontracteerde zorg te bespreken. 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Directie Hulphond Nederland 
 
 
Eric Bouwer en Rudolph Strickwold 

http://www.domingohouse.nl/

