UW HOND ALS
HULPVERLENER
BINNEN HET
GEZINSHUIS ?

BROCHURE

INLEIDING
Deze digitale brochure voor gezinshuisouders, aangesloten bij Gezinshuis.com, is
voortgekomen uit een onderzoek dat de schrijvers van deze brochure hebben uitgevoerd voor Gezinshuis.com in opdracht van dhr. Besten. De onderzoekers Jeroen Dale
en Dries Reinbergen hebben het onderzoek uitgevoerd als afstudeeropdracht voor de
hbo studie pedagogiek aan de HAN in Nijmegen.
De onderzoeksvraag was: “Hoe kan Gezinshuis.com ondersteuning en professionalisering bieden aan gezinshuisouders met betrekking tot het inzetten van de eigen hond
binnen het gezinshuis voor kinderen met complex trauma”?
In een interview met de onderzoekers gaf dhr. Besten aan dat hij denkt dat in algemene zin er winst geboekt kan worden op het moment dat er meer bewustzijn is bij
gezinshuisouders over wat honden doen in het contact met kinderen, welke signalen
de hond afgeeft en hoe gezinshuisouders deze signalen kunnen interpreteren in het
contact met gezinshuis kinderen.
Met deze brochure willen de onderzoekers de gezinshuisouders meer inzicht geven in
hondengedrag, de invloed van honden op mensen, de pedagogische meerwaarde van
het inzetten van een hond bij kinderen met complex trauma en hen mogelijkheden
bieden om zich meer te verdiepen in de materie door middel van het aanbieden van relevante literatuur, websites en een cursusaanbod.

Van wolf naar huishond

Hondengedrag

Al duizenden jaren leven mensen en honden
samen. De vanzelfsprekendheid waarin dat nu gebeurt, is niet altijd vanzelfsprekend geweest.
Zo’n 15.000 jaar geleden zag het leven er anders
uit. Wij mensen waren jagers en verzamelaars, en
wij trokken met onze stam over het land. Wolven
verzamelden zich rondom ons kamp, om etensresten te veroveren. De gedachte leek te zijn: “Wat je
kunt stelen, daar hoef je niet op te jagen”. Opvallend bleek de waakzaamheid van deze groep wolven. Wanneer er in de verte een andere troep
wolven, of een vijandige stam naderde sloegen de
wolven alarm. Voor de mens een signaal de spullen te pakken en door te reizen. De wolven aten de
resten op, waardoor er geen sporen achtergelaten
werden.
Tijdens de jacht viel het op, dat wolven zeer gestructureerd op hun prooien joegen, hinderlagen
inzetten en verrassingsaanvallen deden (Morris,
1995). Hiervan leken de mensen te kunnen leren.
Gedurende de periode van het naast elkaar leven,
lijkt het meest aanneembare verhaal te zijn dat er
een nest welpen, waarvan de moeder was overleden opgenomen is in de stam en daar werd groot
gebracht. De eerste stap naar onze huidige huishond.

Honden zoals wij die kennen, laten een scala aan
gedragingen zien. Zij kunnen zich groot
maken, klein maken, spelen, ruziën, uitdagen, negeren, etcetera.
Al deze gedragingen zijn volgens Morris (1995)
terug te voeren naar de tijd waarin onze honden
nog wolven waren, maar dan nu in aangepaste
vorm.
Dat de hond afstamt van wolven, aldus Morris
(1995), maakt dat het een bijzonder sociaal dier is,
dat niet uit is op een conflict of op een gevecht.
Onvrede wordt op een zo vredelievend mogelijke
manier opgelost. Het sociale van de wolf komt
aldus Morris voort uit het gegeven dat wolven
groepsdieren zijn en elkaar nodig hebben. De vredelievendheid zou volgens Morris te maken hebben met dat zij er binnen het roedel1 niet op uit zijn
elkaar te beschadigen, dit in verband met het
voortbestaan van het roedel.
Wanneer er sprake is van spanning in het roedel
onderneemt de wolf actie om er zorg voor te dragen dat deze spanningen afvloeien. De lagere in
rang zorgt voor deze afvloeiing. Turid Rugaas heeft
aangetoond dat ook honden heel duidelijk conflict
vermijdend bezig zijn, op een wijze die door mensen vaak niet zo wordt geïnterpreteerd.
Studies hebben ook een groot scala zogenaamde
kalmerende signalen opgeleverd. Voorbeelden van
kalmerende signalen zijn: Wegkijken, in een
boogje lopen, bek likken, snuffelen, gapen en heel
langzaam lopen. (Rugaas, 2000)
Wanneer er spanningen binnen het huidige roedel
zijn (het gezin), onderneemt de hond ook actie.
Honden zien heel erg veel aan non verbale signalen van de mens, zoals gezichtsuitdrukking en lichaamstaal, aldus De Vos (2010). Dit is ook niet zo
vreemd als je weet dat honden communiceren via
lichaamstaal, geur en geluid en niet via woorden
of zinnen zoals de mens (Lindenhout, 2012).
Het vereist kennis van hondengedrag om de acties
en de taal die honden inzetten te herkennen en om
deze acties en taal juist te kunnen interpreteren.

WIST U DAT...
er volgens het onderzoek van de HAS Hogeschool in Den
Bosch inmiddels meer dan 300 hondenrassen zijn, verdeeld over 10 ras groepen en dat op dit moment Nederland ruim 1,5 miljoen honden telt?
(Borst, Megens, Overgaauw, Teurlings, & Verhoeven, 2011)

WIST U DAT...
volgens bioloog en schrijver Midas Dekkers de relatie
tussen mensen en honden gekenmerkt wordt door een
fundamenteel misverstand? : “Mensen denken dat
honden mensen zijn en honden denken dat mensen honden zijn” !

toond dat mensen, die regelmatig contact hebben
met hun huisdier en deze regelmatig knuffelen,
een betere gezondheid hebben. Ze hebben een lagere bloeddruk, een verbetering van de glucose
huishouding en zij voelen zich beter.
Ook omschrijft De Vos (2010) een onderzoeksresultaat van psychiater Dr. A. Katcher, welke van mening is dat de rol van dieren nog veel verder gaat.
Hier wordt omschreven dat de vermindering van
de symptomen bij mensen met emotionele- of gedragsaandoeningen na huisdiercontact, samenhangt met verhoging van oxytocine. Oxytocine is
het hormoon waardoor mensen zich lekkerder
gaan voelen, maar is ook het hormoon dat samenhangt met sociale vaardigheden.

(Dekkers,1992)

2

Invloed op hormonen bij mensen in omgang met honden
De Vos (2010) omschrijft dat er in 2003 is aangetoond dat de sterke emotionele band tussen mensen en dieren gedreven wordt door het hormoon
2
oxytocine . De oxytocine concentratie zou verdubbelen wanneer mensen contact hebben met huishonden. Echter was dit niet het enige. Ook was er
3
sprake van een wezenlijke toename van endorfine
4
en dopamine . Bovengenoemde stoffen zorgen ervoor dat mensen zich ‘lekkerder’ gaan voelen.
Hiernaast verlaagden de bloeddruk5 en de concen6
tratie stresshormonen in het bloed. Bijzonder is
dat dit niet alleen gebeurde bij de mensen tijdens
het onderzoek, maar ook bij de huisdieren.
In zijn boek ‘Emoties bij dieren’ verwijst De Vos
(2010) naar onderzoeken, welke zijn uitgevoerd
door Oldendaal en Meintjes. Daarin werd aange-

1

Roedel is het begrip dat een groep honden of wolven aanduidt waar
een sterke hiërarchie heerst (Morris, 1995).

2 Oxytocine: zorgt voor vertrouwen en verbetering van sociaal gedrag.
3

Endorfine: komt vrij bij beweging en veroorzaakt een goed gevoel.

4 Dopamine: speelt grote rol in genot, blijdschap en welzijn.
5
6

Bloeddruk: vloeistofdruk in het slagadersysteem.
Stresshormonen: verhogen de alertheid.

WIST U DAT...?
Volgens Professor Doctor Guttmann zijn kinderen die met
dieren opgroeien evenwichtiger, sensitiever en meer
populair bij leeftijdsgenoten. Deze kinderen zijn beter
geïntegreerd, kunnen zich beter concentreren op school,
halen hogere cijfers en deze kinderen kunnen meer en
beter verantwoordelijkheden van het leven van alledag
aan.
(Guttmann, 2001)

De padagogische meerwaarde van het inzetten van een
hond bij kinderen met complex trauma
Complex trauma is een begrip dat wordt gebruikt
bij de beschrijving van de problematiek van ernstig getraumatiseerde mensen, na meervoudige
en inter-persoonlijke geweldservaringen (Mooren,
2011). Wanneer wordt gesproken over kinderen
met complex trauma is de rol van opvoeding een
factor die verstoord is geweest (Jongepier, 2012).
Dit kan verschillende oorzaken hebben: Kindproblematiek, ouder - opvoedingsproblematiek of een
combinatie van beide aldus Jongepier.
Bij deze kinderen is er vaak een achterstand in de
sociaal-emotionele ontwikkeling ontstaan, doordat ouders niet in staat zijn gebleken aan te sluiten
bij de behoefte en wensen van de kinderen (Jongepier, 2012). In zijn eerste oriënterende gesprek
met de onderzoekers gaf dhr. Besten aan dat kinderen, die geplaatst zijn binnen gezinshuizen van
Gezinshuis.com, veelal met deze problematiek te
maken hebben.
Kinderen met complex trauma hebben vaak een
tekort gehad aan basale sociale behoeften. Huisdieren zijn in staat om deze behoeften als: sociale
steun, gehechtheid (een gevoel van emotionele
nabijheid), sociale integratie (ergens bijhoren), bevestiging (erkenning van iemands kennis en
kunde) en een betrouwbare relatie (zekerheid dat

je op een ander kunt vertrouwen) te vervullen (Enders-Slegers, 2013).
Als men een hond bewust gaat inzetten bij een
cliënt wordt er gekozen om te spreken over het
dier en het gedrag hiervan, in plaats van rechtstreeks naar en over de client. Men legt uit dat het
gedrag dat de hond laat zien een reactie is op het
gedrag dat de cliënt laat zien.
Dit blijkt minder confronterend te zijn (Enders-Slegers, 2013).
Tijdens het onderzoek zijn interviews gehouden
onder een aantal hulpverleners die honden inzetten ten behoeve van de positieve ontwikkeling van
jongeren. Deze jongeren hebben vaak ook een
achterstand in de sociaal-emotionele ontwikkeling
en hebben veelal een stoornis. Voorbeelden die
door de hulpverleners zijn gegeven zijn: adhd,
stoornis in het autistisch spectrum en angststoor8
nissen. Soms is er ook sprake van co morbiditeit
of de combinatie van een stoornis met een licht
verstandelijke beperking. De werkdoelen die de
hulpverleners vooraf opstellen met de client worden tussentijds en achteraf geëvalueerd met in de
regel erg positieve resultaten. Een groei wat betreft het zelfvertrouwen wordt nagenoeg altijd geconstateerd.
Dhr. Mos, die de Topdog Hondenbegeleidingstraining heeft ontwikkeld en deze trainingen geeft en
coördineert binnen jeugdzorgorganisatie stichting
Lindenhout, zegt hierover het volgende: “Men ziet
bij de clienten een positieve gedragsverandering
en een hoge effectiviteit onder andere met betrekking tot afname van agressie, verbetering van concentratie en een effectievere wijze van
communicatie. Tevens vindt er een groei plaats
met betrekking tot zelfvertrouwen”.
Binnen stichting Lindenhout is aantoonbaar gemaakt dat de Topdog Hondenbegeleidingstraining
effectief is voor de positieve ontwikkeling van kin9
deren, dit zowel binnen residentiële plaatsingen ,
10
als binnen ambulante trajecten (Lindenhout,
2012).
Hulpverleningsvarianten zijn veelal buiten de deur,
op afspraak, bij een trainer of een therapeut. Wanneer er sprake is van het werken met de hond binnen het gezinshuis, hoeft deze stap wellicht niet of
minder te worden genomen. Er kan binnen het gezinshuis gewerkt worden met de veiligheid van de
thuissituatie, met het vertrouwen in- en van de gezinshuisouders.
9 Residentiële plaatsingen: 24 uur zorg met verblijf, 7 dagen per

7 Glucose huishouding: het omzetten van brandstoffen in energie
in het lichaam.
8

Het samenvallen van stoornissen.

week (Lindenhout, 2012).
10 Ambulante trajecten: hulpverlening verplaatst naar de cliënt
(Lindenhout, 2012).

MEER LEZEN....
De onderzoekers hebben een literatuurlijst samengesteld voor de gezinshuisouders die meer
willen weten over hondengedrag, de relatie tussen mens en hond en de invloed van dieren
op mensen.

HONDENGEDRAG
Bekoff, Marc

Het emotionele leven van dieren
ISBN 9789020202137

Budiansky, Stephen

De waarheid over honden
ISBN 9027472742

Coren, S.

De intelligentie van honden
ISBN 9050182658

Coren, S.

De taal van je hond
ISBN 905018541X

Dudok van Heel, W.

Wat denkt mijn hond van mij?
ISBN 9052103534

Fisher, J.

Waarom doet mijn hond zo?
ISBN 903891007 x

Rugaas, Turid

Kalmerende signalen
ISBN 9080758418

Millan, Cesar

Cesars aanpak om weer baas over je hond te worden
ISBN 978 90 443 3120 2

Millan, Cesar

Cesar, de leider van het roedel
ISBN 978 90 443 3155 4

Morris, D.

Waarom blaffen honden?
ISBN 1197401377

RELATIE MENS EN HOND
Fennell, Jan

De vrouw die naar honden luistert

Fennell, Jan

Uw hond natuurlijk de baas

ISBN 9024606004
ISBN 9058772535
Fisher, J.

Denken als een hond

Lorenz, K.

Zo kwam de mens aan de hond

ISBN 9041004726
ISBN 9024647150
Lorenz, K.

Mens en hond
ISBN 9021607662

INVLOED VAN DIER OP MENS
Vos de, Paul

Emoties bij honden
ISBN 978-90-5972-362-7

Waal de, Frans

Een tijd voor empathie
ISBN 9789025432119

TRAININGEN
De onderzoekers zijn in hun onderzoek enorm veel trainingen
tegengekomen voor honden en
hun eigenaar. Dit waren echter
allemaal trainingen gericht op
het africhten van de hond of het
herkennen van hondengedrag.
Er is een training gevonden die inzicht geeft in hondengedrag en daarnaast de cursist leert dit specifieke gedrag via een methodiek te vertalen naar kinderen en
jong volwassenen. Dit is de “Topdog Hondenbegeleidingstraining”, ontwikkeld door dhr. Mos, programmabegeleider Topdog binnen stichting Lindenhout en
eigenaar van Mens & Hond Consultancy.
Wilt u meer informatie over deze training dan kunt u
naar de website van Mens & Hond Consultancy,
www.mensenhond.nl.

WEBSITES
www.aaizoo.nl (animal assisted interventions zorg onderwijs ontwikkeling)
www.iahaio.org (international association of humananimal interaction organizations)

WIST U DAT...

www.hulphond.nl
www.ezelstalhansengrietje.nl
www.pets4care.nl

veteranen die terugkomen van een uitzending naar een
oorlogsgebied met een Post Traumatische Stress
11

Stoornis, gebruik kunnen maken van een zogenaamde
veteranen hulphond? Deze hond helpt de veteraan in
de realiteit te blijven. Wanneer voor de veteraan de
sociale druk in de omgeving te groot wordt, signaleert
11

Post Traumatische Stress Stoornis is een aandoening die ingedeeld is bij

de hond de oplopende stress signalen. Met dit gege-

de angststoornissen. Deze aandoening ontstaat als gevolg van ernstige
stress gevende situaties, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig

ven begeleidt de hond de veteraan naar een rustigere

lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit. Deze situaties zijn voor de persoon traumatisch (Hulphond, 2014).

omgeving.
(Hulphond, 2014)
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