Dierondersteunde
therapie
Voor jeugd

Het Domingo House, onderdeel van Hulphond Nederland,
helpt jeugd met klachten die voortkomen uit
ontwikkelingsstoornissen en psychische problematiek.

Onderdeel van

Ervaringsgericht leren met behulp
van therapiehond en therapeut
Doelgroep

Aanbod

Het Domingo House biedt dierondersteunde

Wij hebben sinds 2012 een ruime ervaring

therapie aan jeugd tot 23 jaar. Jeugdzorg loopt

opgebouwd met dierondersteunde therapie en

tot 18 jaar. Wanneer er verlengde jeugdzorg is

een groot aantal cliënten succesvol behandeld.

toegekend, kan men tot zijn of haar 23e levensjaar

Deze vorm van therapie is geschikt voor jeugd die

bij het Domingo House terecht. Wij helpen jeugd

baat heeft bij ervaringsgericht leren, vastgelopen

met klachten die voortkomen uit o.a.:

is binnen het reguliere aanbod, niet gemotiveerd

•

Ontwikkelingsstoornissen

voor praattherapie of waarbij ondersteuning in

•

Depressie

hun reguliere behandeling wenselijk is. De grote

•

Burn-out

meerwaarde van de inzet van een therapiehond

•

Pestproblematiek

is dat niet alleen de therapeut, maar ook de hond

•

Gedrags- en emotieregulatie

feedback geeft. Deze feedback kan vervolgens direct

•

Hechtingsproblematiek

in de praktijk gebracht worden aan de hand van een

•

Sociaal-emotionele problematiek

oefening met de hond en zo wordt op een veilige

•

Negatief zelfbeeld

manier ervaren wat het meest effectief is. Iedere

•

Faalangst

sessie is maatwerk. Samen met een therapeut en
een hond gaat de jeugdige gericht aan de slag.

Doelstellingen
Onze therapie is erop gericht om stagnerende

Werkwijze

ontwikkeling op één of meerdere leefgebieden

Het Domingo House gaat in haar therapie

weer op gang te brengen. Wij focussen ons o.a. op:

nadrukkelijk uit van wat men wél kan. We kijken naar

•

Het vergroten van communicatieve 		

mogelijkheden en oplossingen, in plaats van enkel

en sociale vaardigheden

naar problemen en onvermogen. Door actief met een

Het versterken van het zelfinzicht 		

therapiehond aan de slag te gaan en ervaringen op te

en zelfvertrouwen

doen, werkt de therapeut samen met de jeugdige aan

Het vergroten van de zelfstandigheid 		

het behalen van de vooraf gestelde doelen. Cliënten

en zelfredzaamheid

worden door ons beschouwd vanuit de totale context

•

Spanningsregulatie en affectregulatie

waarin zij leven en gezien als onderdeel van een

•

Het ontwikkelen van meer weerbaarheid

familiesysteem. In onze aanpak willen wij het grote

en een nieuw toekomstperspectief

geheel leren begrijpen, om onderliggende patronen

•
•

en thema’s aan het licht te brengen. Waar nodig

opgeslagen in het electronisch cliënten dossier (ECD).

worden mensen uit de directe leefomgeving bij de

Na 5 sessies is er een tussenevaluatie en na afloop

behandeling betrokken. Denk aan gezinsleden,

van ieder traject vindt een eindevaluatie plaats. We

opa’s en oma’s of leerkrachten.

sluiten het traject af, verlenen waar nodig nazorg of
verlengen indien gewenst de aanvraag.

Onze therapeuten
Alle therapeuten van het Domingo House zijn ervaren

Vergoedingen

en gekwalificeerde hulpverleners met ruime ervaring

Voor aanvang van een traject dierondersteunde

op het gebied van problematiek bij jeugd. Ze zijn HBO

therapie is het belangrijk dat de financiering geregeld

of universitair geschoolde hulpverleners met een SKJ

is. Hiervoor kun je terecht bij het Sociaal Wijkteam

registratie. Daarnaast is iedere therapeut binnen het

(SWT) in je eigen gemeente. Een verwijsbrief van de

Domingo House opgeleid tot kynologisch trainer en

huisarts kan helpen, maar je kunt ook rechtstreeks

intern opgeleid om op een veilige manier te werken

contact opnemen. Zij bekijken samen met jou de

met therapiehonden en cliënten. Binnen het Domingo

mogelijkheden om het traject gefinancierd te krijgen.

House staat het welzijn en veiligheid van onze honden

Mocht deze mogelijkheid er vanuit de gemeente niet

op gelijk niveau als dat van onze cliënten.

zijn, dan kun je er ook voor kiezen om het traject zelf
te bekostigen. Het Domingo House is een non-profit

Praktische informatie

organisatie.

Ieder traject is maatwerk en start met een telefonische
screening. Blijkt onze therapie geschikt, dan volgt
er een intake op locatie. Tijdens de intake wordt
het behandelplan opgesteld. Hierna volgen de
therapiesessies. Samen met een therapeut en hond
gaat de jeugdige gericht aan de slag. Van iedere
sessie wordt een sessieverslag gemaakt dat wordt

Aanmelden
Wil je meer weten over onze dierondersteunde therapie en wil je een aanmelding doen?
Ga naar onze website: www.domingohouse.nl/aanmelden.
Houd hierbij rekening met de volgende contra-indicaties:

•
•

Overmatige angst voor honden (tenzij overwinnen hondenangst doel van de therapie is)
Ernstig externaliserend gedrag dat een gevaar kan zijn voor de jeugdige zelf en zijn/haar omgeving

Locaties
Het actuele overzicht van alle behandellocaties vind je op www.domingohouse.nl.
Over het Domingo House
Het Domingo House is onderdeel van Hulphond Nederland. Door middel van een
innovatieve behandelmethode bieden wij mensen met een psychische zorgvraag een
nieuw toekomstperspectief en helpen we hen de regie over hun leven te nemen. Wij zijn er
voor volwassenen met traumagerelateerde klachten, die zijn vastgelopen in hun reguliere
behandeling en voor jeugd met klachten die voortkomen uit ontwikkelingsstoornissen of
psychiatrische problematiek.
Over Hulphond Nederland
Hulphond Nederland helpt mensen met een zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een
hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Wij hebben ruim 40 jaar ervaring in
het opleiden en plaatsen van hulphonden en ruim 10 jaar ervaring met ons dierondersteunde
therapie aanbod voor jeugd. Het is onze ambitie om jaarlijks minimaal 1.000 mensen te helpen
met de inzet van hulphonden en therapie binnen het Domingo House.
Kwaliteit en governance
Hulphond Nederland is ISO-gecertificeerd en aangemerkt als Goede Doelen organisatie.
We beschikken over een ANBI-status en een Raad van Toezicht is geïnstalleerd. Hulphond
Nederland is wereldwijd de eerste organisatie die AAII-geaccrediteerd is en werkt met een
netwerk van ambassadeurs en vrijwilligers.
Contact
info@domingohouse.nl
aanmelden@domingohouse.nl
tel: 085-7604550
www.domingohouse.nl
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