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1. Inleiding   
 

Zorghond Nederland biedt mensen de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en te groeien. Samen 

met de cliënten gaan ze aan de slag om de honden die daar worden gehouden, op te leiden tot 

professionele werkhonden. Binnen Zorghond-Nederland zijn de honden hun co-trainers. Sterktes en 

zwaktes van cliënten komen tijdens de trainingen snel naar boven. Het bedrijf Zorghond Nederland 

heeft plek voor iedereen; van jong tot oud en van mensen met een beperking tot een persoon dat 

zich opnieuw moet re-integreren. Het bedrijf kent een maatschappelijke insteek en werkt nauw 

samen met de cliënten. Rob en Debbie, de eigenaren, werken samen met de cliënten aan hun 

hulpvraag en doen dit dus o.a. doormiddel van het opleiden van de professionele werkhonden. De 

honden die worden gebruikt bij Zorghond Nederland zijn Mechelse Herders en Labrador Retrievers. 

Gemiddeld zijn er 15 honden aanwezig. Ook komen er regelmatig nieuwe pups bij en is er regelmatig 

een nestjes eigen pups. Zorghond Nederland biedt haar cliënten structuur, veiligheid en vertrouwen. 

Daarnaast zorgen ze ervoor dat bij de coaching, gedragsveranderingen gaan leiden tot wenselijke 

situaties. Tijdens de gehele periode wordt er gespard over waar de cliënt naartoe wilt werken. 

Van oudsher is bekend dat dieren in het algemeen een bijzondere band hebben met mensen. De 

Amerikaanse kinderpsycholoog Boris Levinson (1907-1984) introduceerde in 1965 voor het eerst een 

vorm van therapie waarbij hij zijn eigen hond met succes inzette bij de behandeling van jonge 

patiënten met psychiatrische stoornissen. Hij werkte vooral met kinderen met verschillende vormen 

van autisme, echter de effecten van het werken met een hond als co-coach beperkt zich zeker niet 

tot enkel deze doelgroep.  

Tegenwoordig bestaan er veel verschillende soorten therapie of coaching vormen met inzet van 

dieren. Een voorbeeld hiervan is de term AAI wat staat voor Animal Asisstend Interventions. AAI 

heeft betrekking op activiteiten en werkzaamheden waarbij dieren een ondersteunende of 

assisterende rol hebben in de zorg, in onderzoek en in het onderwijs. Daarbij kan worden gedacht 

aan dierondersteuning en -assistentie in het werk van psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, 

ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk en sociaal werkenden, 

onderwijsgevenden en vrijwilligers in de zorg en het onderwijs. Door middel van het op 

ondersteunende wijze inzetten van dieren zoals bijvoorbeeld honden, paarden en dolfijnen vindt er 

optimalisering van therapeutische processen, begeleidende activiteiten en leerprocessen plaats. 

De hond is, naast meest populair gezelschapsdier, tevens een veelgebruikt dier bij dier ondersteunde 

activiteiten en -therapie. Ook het meeste onderzoek naar de effectiviteit van dier ondersteunde 

activiteiten en -therapie is gericht op het gebruik van therapiehonden 
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2. Waarom werkt coaching en therapie met dieren? 
 

Bij Zorghond Nederland gebruiken ze de Rogeriaanse psychologie als handvaten voor het omgaan 

met de cliënten. Carl Rogers is  de grondlegger van de Rogeriaanse psychologie. Rond het jaar 1950 

begon hij te publiceren over de cliëntgerichte benadering. De kern van zijn visie gaat over de 

dynamiek van ervaringen. Heel kort samengevat gaat het bij de psychologie van Rogers om de 

veranderende wereld en wat die met de ervaringen en de waarden van het individu doet. 

Twee begrippen uit de theorieën van de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers zijn terug te brengen in 

het werken met dieren: niet-beoordelende empathie en onvoorwaardelijke liefde. Dieren lijken 

“empathisch” te zijn; in staat om de gevoelens en emoties van mensen op te pikken en hierop te 

reageren, zonder de persoon te be- of veroordelen (Fine, 2007).  

Wat je zowel bij de psychotherapie van Rogers terugziet bij Zorghond Nederland is dat het individu 

centraal staat, niet het probleem. De persoonlijke groei van de cliënt is het voornaamste doel. Het 

doel van de therapie/coaching die bij Zorghond Nederland wordt ingezet is niet zozeer het oplossen 

van een bepaald probleem, maar meer om inzicht te geven op de belemmeringen die ervoor zorgen 

dat er momenteel nog niet een bevredigende oplossing heeft (ontwikkelen).  

Bij Zorghond Nederland streven ze naar een zo gelijkwaardig mogelijke relatie tussen therapeut en 

cliënt. De rol van de therapeut is om zich zo goed mogelijk af te stemmen op de belevingswereld van 

de cliënt. Dit doen ze door het zoveel mogelijk in beeld te brengen, zich in te leven en vervolgens aan 

de cliënt terug te spiegelen. De therapeut wil hierbij een proces van zelfexploratie, zelfaanvaarding 

en zelfconfrontatie op gang brengen 

meest bekende effecten van de interactie tussen mens en dier zijn het toenemen van het hormoon 

oxytocine, het dalen van de hartslag en het dalen van de bloeddruk bij zowel mensen als dieren (Kis, 

Ciobica, & Topál, 2017) (Bert et al., 2016). Daarnaast beschrijft Beetz et al. (2012) dat contact met 

gezelschapsdieren (of dit nu een huisdier is of een therapiedier) de potentie heeft om sociaal 

functioneren te bevorderen bij kinderen en volwassenen. Ook zou dit contact een positief humeur 

bevorderen en depressieve klachten verminderen bij mensen en kinderen met psychische klachten 

(Beetz et al., 2012) (Bert et al., 2016). De aanwezigheid van een dier werkt tevens kalmerend en 

vermindert angst in diverse stressvolle omstandigheden (Beetz et al., 2012). Volgens de literatuur 

kan de interactie tussen mens en dier dus leiden tot positieve effecten ten gunste van het welzijn van 

de mens. 

Door middel van coaching, training en/of therapie kunnen positieve veranderingen aangebracht 

worden in iemands zelfperceptie en daarmee dus ook in iemands gedrag. Door bijvoorbeeld te 

observeren, imiteren, instrueren en/of associëren. Dieren kunnen hierbij een zeer krachtig 

hulpmiddel zijn. Dieren kunnen daarnaast mensen leren over geschikte sociale handelingen en het 

oorzaak-en-gevolg van hun gedrag (Brooks, 2001; Nebbe, 1991). Dieren zijn in staat om 

ondubbelzinnige, eerlijke en directe terugkoppeling te geven. 

Uit onderzoek is onder andere gebleken dat dieren gevoelens van angst en opwinding bij mensen 

kunnen verminderen (Fine, 2007). Zelfs een onbekend dier kan dit rustgevende effect op korte 

termijn geven, blijkt uit onderzoek. Het dier kan er dus voor zorgen dat de cliënt minder stress 

ervaart in de eerste fase van coaching, training en therapie door een troostende en afleidende rol te 

spelen totdat de therapeut en cliënt een solide relatie met elkaar hebben ontwikkeld (Fine, 2007). 
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3. Eigen ervaringen  
 

Femke Bankers; 

‘’Tijdens mijn minor dieren in therapie en coaching heb ik de kans gekregen om bij Zorghond 

Nederland stage te lopen. Voor mij was dit de ultieme kans om kennis en ervaring op te doen over 

het werken met mensen door middel van inzet van honden. Gedurende 15 weken heb ik veel mogen 

leren van Rob en Debbie. In de eerste weken kreeg ik al snel door hoe ze te werk gingen bij Zorghond 

Nederland. Iedereen werd op een gelijk niveau behandeld en er was nauwelijks een verschil in 

rolverdeling te zien tussen therapeut en cliënt. Niet alleen heb ik veel geleerd over mens-dier 

relaties, ook heb ik mijzelf een stukje meer ontwikkeld tijdens mijn stage.  

Als ik 3 begrippen zou moeten hangen aan het bedrijf Zorghond Nederland dan zou dat empathie, 

congruentie en echtheid zijn. De overeenstemming tussen denken voelen en handelen geeft een 

gevoel van vertrouwen, waardoor een persoon zich er goed bij voelt om samen met hen zijn/haar 

ontwikkeling door te gaan maken.  

Waar ik het meest van heb opgekeken is wat voor grootte impact de honden hebben in het 

ontwikkelingsproces van de cliënt. Honden kunnen een persoon zo goed spiegelen en een 

ontspannen omgeving creëren die bevorderlijk is voor de zelfonthulling. Vooral voor mensen met 

autisme of een angststoornis die moeite hebben met contact leggen. Tijdens de trainingen met de 

honden bloeien deze personen zo enorm op. Ik vraag mij dan ook af waarom dit binnen de 

gemeenten nog een zo’n grijs gebied is waar niet gemakkelijk in gefinancierd wordt.  

Ik ben weer een stukje dichterbij gekomen in wat ik later wil bereiken met mijn studie. Daarvoor wil 

ik Rob en Debbie enorm bedanken! Ik kan alleen maar zeggen dat ik enorm heb genoten en enorm 

veel heb bijgeleerd tijdens mij stage bij Zorghond Nederland’’. 

 

Ilse van den Brekel; 

‘’Samen met Femke Bankers ben ik in Maart 2021, begonnen met mijn stage bij Zorghond Nederland. 

Een bedrijf dat mijn interesse trok door de manier waarop zij de combinatie hebben gemaakt tussen 

het mooie van de hond en het mooie van de zorg. Personen met een hulpvraag kunnen terecht bij 

Zorghond Nederland om samen met Rob en Debbie aan de slag te gaan om zichzelf te ontwikkelen en 

te groeien. Gedurende de weken ben ik op de woensdag aan de slag gegaan om hierin dan ook een 

bijdrage te mogen leveren bij een van de ‘cliënten’ bij Zorghond Nederland. Iedere week zijn wij 

samen aan de slag gegaan met het trainen van de honden en de puppy’s, aanwezig op het bedrijf. 

We hebben met elkaar veel rond de tafel gezeten om te reflecteren op verschillende situaties. Door 

het vele reflecteren, komen er steeds weer mooie leermoment voor zowel de ‘cliënt’ als mezelf naar 

voren. Elke week zag ik dan ook de enorme groei die werd gemaakt omtrent gedrag en houding. 

Bij Zorghond Nederland werk je nauw samen met de cliënten, wat een extra goede band schept. Er 

wordt geen verschil in ‘rang’ gemaakt tussen de begeleiding en de mensen. Hierdoor zijn de 

verhoudingen gelijk en kan iemand zich als persoon in een fijne werkomgeving ontwikkelen.  

Ook ik ben mezelf tegengekomen gedurende de stage. Tijdens het werk kom je erachter hoe jij als 

persoon zelf op verschillende situaties reageert. Een hond houdt je namelijk onbewust een grote 

spiegel voor. Hierdoor wordt het onbewuste gedrag, bewust gemaakt. Zo komt er ruimte voor 

bewustwording en kan er een proces in werking worden gezet. Niet alleen de cliënten, maar dus ook 

ikzelf ben me van veel meer gedragingen bewust geworden.  
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Tijdens deze stageperiode heeft corona natuurlijk ook een rol gespeeld. Ik ben mezelf in deze tijd dan 

ook echt tegengekomen. Na de eerste dag bij Zorghond Nederland had ik weer het gevoel een beetje 

meer te leven. Je bent gedurende de dag fysiek bezig met de dieren en de mensen. Daarnaast werk 

je dichtbij de natuur, wat mij dan weer een stukje rust in mijn hoofd heeft gegeven. Door het fysiek 

bezig zijn kreeg ik weer mijn zelfvertrouwen in mijn eigen kunnen en doen terug. Het vertrouwen in 

mijn eigen lichaam groeide dan ook wat meer terug. Ik ben dan ook van mening dat de manier 

waarop er wordt gewerkt bij Zorghond Nederland voor veel mensen een unieke kans biedt. 

Verder hebben Rob en Debbie mij geleerd om echt gefocust bezig te zijn samen met de ‘cliënten’. Als 

je beter gefocust bent op de persoon waarmee je werkt, ben je minder snel afgeleid. Je gaat beter 

weten wat er echt toe doet. Aan het einde van de dag zul je dan ook meer tevreden zijn met wat je 

die dag hebt gedaan en bereikt hebt. Het oprecht handelen naar je cliënt en het levelen op hetzelfde 

niveau, is wat ik dan ook heb meegekregen uit het stukje coaching en therapie. 

 

Door alles wat ik heb mogen zien en meemaken ben ik erg enthousiast over de tijd die ik heb mogen 

doorbrengen bij Zorghond Nederland. Ik heb genoten van de groei en het plezier van de mensen. Er 

is altijd door iedereen knoerthard gewerkt en daar kijk ik vol voldoening op terug. Ik heb veel geleerd 

over het innemen van verschillende posities als coach, maar ook als mens. Mijn bewustwording is 

een stuk groter geworden en hierdoor kan ik mezelf ook als persoon verder ontwikkelen.  

Als stage heb ik bij Zorghond Nederland een mooie en leerzame reis mogen meemaken en daar wil ik 

mijn oprechte dank voor uitspreken’’. 
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