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Het Domingo House, onderdeel van Hulphond Nederland, 
helpt volwassenen met stressorgerelateerde klachten die 
zijn vastgelopen in hun reguliere GGZ-behandeltraject.

Therapie
Voor volwassenen



Doelgroep
Het Domingo House biedt behandeling 
voor volwassenen met psychotrauma en 
stressorgerelateerde problematiek, die vastgelopen 
zijn in de reguliere behandeling. Het is belangrijk 
dat de diagnose vooraf is vastgesteld door een 
hoofdbehandelaar. Veranderingsbereidheid is een 
voorwaarde voor behandeling. Daarnaast moet je  
in staat zijn op wekelijkse basis de therapielocatie  
te bezoeken.

Doelstellingen
Ons aanbod is erop gericht om jou regie over 
je eigen leven terug te geven en je autonomie 
te versterken. Hierdoor ontstaat er nieuw 
toekomstperspectief. Daarnaast is het doel om de 
klachten, die zijn ontstaan door een traumatische 
ervaring, te verminderen of te verhelpen.

Aanbod
Ons aanbod richt zich op het herstel van de 
verbinding tussen hoofd en lichaam, om vervolgens 
vanuit deze verbinding te werken richting autonomie 
en zelfregulatie. Deze vorm van therapie is geschikt 
voor mensen die baat hebben bij ervaringsgerichte 
aanpak of waarbij ondersteuning in de reguliere 
behandeling wenselijk is. Binnen ons aanbod 

wordt gebruik gemaakt van o.a. systemische en 
lichaamsgerichte interventies en waar nodig worden 
ook dieren ingezet.

Wij hebben sinds 2012 een ruime ervaring 
opgebouwd met onze unieke behandelmethodiek 
en een groot aantal jeugdige cliënten succesvol 
behandeld. Medio 2018 is de specifieke behandeling 
voor volwassenen met psychotrauma ontwikkeld, 
waarbij naast interventies ook gebruik gemaakt kan 
worden van de inzet van dieren.

Werkwijze 
Het Domingo House gaat in haar aanbod heel 
nadrukkelijk uit van wat jij wél kunt. We kijken 
naar mogelijkheden en oplossingen, in plaats van 
enkel naar problemen en onvermogen. Middels de 
verschillende onderdelen in ons programma, werkt 
de therapeut samen met jou aan het behalen van 
de vooraf gestelde doelen. Wij beschouwen onze 
cliënten altijd vanuit de totale context waarin zij leven 
en zien hen als onderdeel van een familiesysteem. 
In onze aanpak willen wij het grote geheel leren 
begrijpen om onderliggende patronen en thema’s 
aan het licht te brengen. Daar waar het nodig is, 
worden mensen uit jouw directe leefomgeving bij de 
behandeling betrokken. Denk hierbij aan gezinsleden.

Unieke behandeltrajecten op maat

Onze therapeuten
Alle therapeuten van het Domingo House zijn ervaren 
en gekwalificeerde hulpverleners met ruime ervaring 
op het gebied van traumaproblematiek. Het zijn 
geschoolde hulpverleners, die zijn aangesloten bij een 
beroepsvereniging. Daarnaast is iedere hulpverlener 
binnen het Domingo House intern opgeleid om vanuit 
onze visie en methodiek te werken.  

Praktische informatie 
Ieder traject is maatwerk. Na aanmelding starten 
we met een telefonische screening. Blijkt ons 
behandelaanbod op basis van deze screening 
geschikt voor jou, dan volgt er een intake op locatie. 
Na de intake wordt besloten of jouw zorgvraag 
past bij ons aanbod. Samen met de therapeuten 
van het Domingo House ga jij doelgericht aan 
de slag.  Wij werken met een ECD (electronisch 
cliënten dossier), daar vindt alle verslaglegging 
in plaats. Na het doorlopen van het traject is 
er een nazorgprogramma. Dit bestaat uit drie 
vaste afspraken vanuit het Domingo House en 
vijf afspraken die door jou vrij in te plannen zijn 
gedurende een jaar. Een jaar na de behandeling is 

er altijd een contactmoment om te horen hoe het 
met je gaat. Jouw verwijzer informeren wij bij de 
start en afronding van het traject. Het traject omvat 
ca. 20 wekelijkse behandelingen van een dagdeel. 
Informatie omtrent een mogelijke wachtlijst vind je 
op www.domingohouse.nl. 

Vergoeding
De financiering voor het traject loopt vanuit jouw 
zorgverzekering. Voor aanvang moet er een 
verwijsbrief van de huisarts zijn en toestemming 
van jouw zorgverzekeraar. Zij moeten akkoord gaan 
met de inzet van behandeling van psychotrauma en/
of stressorgerelateerde klachten (evt. bij een niet 
gecontracteerde aanbieder). Indien er sprake is van 
een vergoeding, zal er eerst aanspraak gemaakt 
worden op jouw wettelijk verplicht eigen risico, deze 
kosten komen voor eigen rekening. Het Domingo 
House, onderdeel van Hulphond Nederland, is een 
non-profit organisatie. 

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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