Therapie
Voor volwassenen

Het Domingo House, onderdeel van Hulphond Nederland,
helpt volwassenen met stressorgerelateerde klachten die
zijn vastgelopen in hun reguliere GGZ-behandeltraject.
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Aanmelden
Wanneer je je aanmeldt, dien je te kunnen aantonen dat je een reguliere behandeling binnen
de GGZ hebt gehad. Wil je meer weten over ons behandelaanbod of een aanmelding doen?
Ga naar onze website: www.domingohouse.nl/aanmelden.
Houd hierbij rekening met de volgende contra-indicaties:

•
•
•
•
•
•
•

PTSS of psychotrauma diagnose ontbreekt
Reguliere behandeling ontbreekt
Gebrek aan tijd voor therapeutisch proces
Gebrek aan veranderingsbereidheid
Middelengebruik
Acute suïcidaliteit
Ernstig verstoorde agressieregulatie

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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