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Inleiding 

 “Systeemtherapie is ook bekend als gezins- en 
relatietherapie. Het gezin is daarbij het systeem, 
waarvan een persoon lid is door biologische, 
wettelijke, affectieve, geografische en historische 
banden. Volgens de stichters van de 
systeemtherapie zijn menselijke problemen in de 
kern problemen die ontstaan tussen personen die 
lid zijn van dit systeem. De onderliggende idee is 
immers dat als in een systeem (gezin, 
partnerrelatie, ...) één van de leden een probleem 
heeft, ook het hele systeem ontwricht wordt. 
Omgekeerd kan men een individu helpen door 
het systeem waarin hij/zij leeft te versterken.”  
 

Bron: Wikipedia (28/09/2013) 

 
 

 



Inleiding 

 Bij systeemtherapie ligt de nadruk op interacties, 
context en gehelen. 
 
Systeemtherapie gaat er van uit dat je ook bent 
wie je bent door je omgeving: het gezin waaruit je 
afkomstig bent en je huidige relatienetwerk. Je 
gezins- en familieleden spelen in je leven een 
belangrijke rol. Kennen je vrienden je als een 
geslaagde afdelingschef; voor je broer blijf je altijd 
‘dat kleine meisje’, hoe oud je ook bent. Je familie 
kent je door en door en iedereen heeft familie. 

 

Bron: Psychologenassociatie.be (28/09/2013) 

 

 

 



Inleiding 

• Human-animal bonds I: 
The significance of 
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• Human-animal bonds II: 
The role of pets in family 
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Process) door 
Walsh, relatie- en 
gezinstherapeute  
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Inleiding 

Walsh haalt verschillende mogelijkheden aan. Slechts 

één reactie(Imber-black, 2009). Nochtans: 
 

 Uitsluitend gericht op menselijke relaties (Boat, 2010) 
 rol van dieren in systeem over het hoofd zien 

(Melson, 2003; Triebenbacher, 2006, Turner, 2005) 

 Dier opnemen in systeem kan betekenen fysiek 

binnenbrengen (Melson & Fine, 2010) 

 Andere optie: dier van therapeut (Fine, 2010a) 

 Weinig empirisch onderbouwde kennis (Kazdin, 

2010, Kruger & Serpell, 2010) 



Inleiding 

Daarom thesis, hoofdvraag: 
 

OP WELKE MANIER dier van cliënt of dier van 

therapeut betekenisvol in systeemtherapie? 
 

Twee verschillende dingen: 

1.  Hond van de cliënt 

 - dier als deel van systeem, dus betrekken 

 in therapiesessie 

2. Hond van de therapeut 

 - co-therapeut “helpt” in therapiesessie 
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  Dier van de cliënt 

 

  Dier van de therapeut 
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Huisdieren deel van systeem 

1. Huisdieren in het gezin 

 

 Huisdieren belangrijk voor mensen in 

dagdagelijks leven 

 

 Ook  

wetenschappers 

‘ontdekken’ dit 



Huisdieren deel van systeem 

Invloedrijke gezinstherapeut Marvin Sussman:  
   boek Pets and the Family (1985) 
 

Veevers (1985): concrete functies 

 1. projectieve functie 

 2. sociabele functie 

 3. surrogaatfunctie 
 

  surrogaat?  
 

Bonas, McNicholas & Gollis (2000): over sociale relatie 

 1. functionele rol 

 2. vrijetijdsbesteding 

 3. sociale relatie 



Huisdieren deel van systeem 

Invloedrijke gezinstherapeut Marvin Sussman:  
   boek Pets and the Family (1985) 
 

Veevers (1985): concrete functies 

 1. projectieve functie 

 2. sociabele functie 

 3. surrogaatfunctie 
 

  surrogaat?  
 

Bonas, McNicholas & Gollis (2000): over sociale relatie 

 1. functionele rol 

 2. vrijetijdsbesteding 

3. sociale relatie 



Huisdieren deel van systeem 

2. Huisdieren in systeemtherapie 

 

 Huisdieren belangrijk voor mensen in 

dagdagelijks leven 

 

 inclusie van  

dieren in therapie  

niet onlogisch 



Huisdieren deel van systeem 

Waarom (huis)dieren relevant voor 

systeemtherapeuten? (Walsh, 2009b) 
 

 Rol van huisdier in het gezin:  

 steun tijdens levensovergangen 

 actieve rol in gezins-functioneren (‘triangle’) 

 dood van huisdier niet triviaal 

 Huisdier mee in therapiesessie 

 

 Een dier van de therapeut: 

 verschillende invloeden in sessie, “co-therapeut” 

 



Huisdieren deel van systeem 

Hoe dier in therapie betrekken, Walsh (2009b): 
 

1. Verken belang of problemen van huisdieren 

voor de cliënt 

 

2. Symbolisch of metaforisch dieren gebruiken 

om relationele dynamieken voor te stellen 

 

3. Fysiek betrekken van een dier in therapie 

 loutere aanwezigheid van dier 

 actief gebruiken van dier 
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Dier van de cliënt 

 Fysiek binnenbrengen van dier in therapie 

 - hond als trigger/katalysator van emoties 

 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid en andere 

http://vimeo.com/7939104 

http://vimeo.com/7939104


Dier van de cliënt 

• dier als directe spiegel 

• dier als indicator van gezinsproblematiek 

• reacties tegenover problematiek met dier  
  informatiebron voor therapeut 

• surrogaatfunctie van dier 

1. Belang of 
problematiek 
van huisdier in 

gezin 

• hond als trigger/katalysator van emoties 

• hond als lijm tussen personen 

• hond als bron van veiligheid en andere 

2. Fysiek 
binnenbrengen 

van dier in 
therapie 



1. Belang/problematiek van huisdier 

dier als directe spiegel 

problematiek met dier  
als indicator van 

gezinsproblematiek 

reacties tegenover 
problematiek met dier 

surrogaatfunctie van dier 

Depressie hond, depressie eigenaar 

 

 

Hond agressief naar bepaald gezinslid, 

niet naar anderen. Hoe komt dit?  

 

 

Reactie op hond die agressief is naar 

die iemand van het gezin. Iemand wil 

niet dat dit opgelost wordt. Wat zegt dit 

over gezin? 

 

Hond agressief naar eigenaar omdat 

deze iets in hond zoekt dat hond niet 

kan bieden. Waarom zoekt eigenaar 

dit in hond? Tekort bij gezinsleden? 
http://www.youtube.com/watch?v=6JjcIiCJaDo 

http://www.youtube.com/watch?v=6JjcIiCJaDo
http://www.youtube.com/watch?v=6JjcIiCJaDo


2. Fysiek binnenbrengen  

Win-win (therapeut en cliënt) 
 
Literatuur? 

 

1. Melson & Fine (2010): trigger voor 
verhalen, voor kinderen  

 

2. Boat (2010): leuker voor cliënt om te 
komen 



2. Fysiek binnenbrengen  

“En ik denk dat dat voor mij het meest 

nieuwe element is, en dat is de invloed 

van die hond. Dat die hond ook actief is in 

de sessie, op zijn eigen manier, los van zijn 

baas. En dat die baas daar van alles mee 

moet doen, soms verwachte, soms 

onverwachte dingen, en dat je dan kan 

zien van, hoe doet hij dat dan? En dat is 

het interessante.” 



2. Fysiek binnenbrengen  

1. Emoties 

 

2. Iets goeds zien in diegene waar men 
enkel nog maar ‘de problemen’ zag 
(Rober, 2012; Arad, 2004) 

 

3. Verschillende subtiele mechanismen: 
hond als bron van veiligheid en andere 

 

 spontaniteit 



Veiligheid en steun 

(cliënt en therapeut) 

IJsbreker 

Rust en ontspanning 

(spontane contact voor 
optimale ontmoeting) 

Fysiek contact 

(soms nodig, maar niet 
therapeut) 

Interacties met 
hond als spiegel 

(interactief systeem 
cliënten–hond) 

Dynamiek 

Hond als 
metafoor 

2. Fysiek binnenbrengen  



2. Fysiek binnenbrengen  

- Veiligheid en steun voor cliënt 

 (Kurdek, 2008, 2009; Rober, 2009;  

 Beetz, Julius, Turner & Kotrschal, 2009) 

 

  ook: vanuit therapiesessie  

 mee naar huis nemen (Levinson, 1965) 

  natuurlijk systeem (Rober, 2012) 

 

- Steun voor therapeut 
  contact door de hond; relaxer 

  

 



2. Fysiek binnenbrengen  

 Bovendien: ontmoeting met de therapeut 
 

  allerbelangrijkste? (Rober, 2009) 

 

“Dat ze daarvoor openstond. (…) ik had het 
gevoel dat de therapeute aanvoelde dat dat 
voor mijn dochter een steunpunt was, en dus 
dat dat misschien een stukje ging helpen bij de 
genezing. (…) Ik had het gevoel: de therapeute 
verstaat ons, en zij brengt ons hopelijk op 
goede weg” 



• Voordelig 
huisdiergeschiedenis  
te bevragen? 
 

• Voordelig huisdier 
meenemen naar 
therapie? 

Conclusie 

Dier van de cliënt 
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Dier van de therapeut 

 Fysiek binnenbrengen van dier in therapie 

 - hond als trigger/katalysator van emoties 

 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid  en andere 

Dier-geassisteerde therapie 

 

“Animal Assisted Therapy” (AAT) 

“Animal Assisted Activitites” (AAA) 

------------------------------------------------------- 

= “Animal Assisted Interventions” (AAI) 

 

(Fine, 2010a) 

 

relevantie voor systeemtherapie, ongeacht definitie 



Dier van de therapeut 

 Fysiek binnenbrengen van dier in therapie 

 - hond als trigger/katalysator van emoties 

 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid  en andere 

 

1. effect van dier op therapeutische relatie 

 

2. instrumenteel gebruik 

 

 

kinderen én volwassenen! 

 

(Fine, 2011) 

 



Dier van de therapeut 

 Fysiek binnenbrengen van dier in therapie 

 - hond als trigger/katalysator van emoties 

 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid  en andere 

1. Intrinsieke kenmerken dier: 

 lagere angst of opwinding 

 betere interactie cliënt – therapeut 

 gehechtheidsfiguur 

 

2. Instrumenteel gebruik tvv gedragsverandering 

 

(Kruger & Serpell, 2010) 

 



Dier van de therapeut 

 Fysiek binnenbrengen van dier in therapie 

 - hond als trigger/katalysator van emoties 

 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid  en andere 

Dier-geassisteerde systeemtherapie 

 

Nergens overzicht dat principes van AAT 

voor individuele therapie vertaalt naar 

mogelijkheden voor systeemtherapie 

 

Mogelijk op basis van artikel door Walsh 

(2009b), aanvullend literatuuronderzoek en 

getuigenissen uit interviews? 

 



Dier van de therapeut 

 Fysiek binnenbrengen van dier in therapie 

 - hond als trigger/katalysator van emoties 

 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid  en andere 

De hond als co-therapeut: overzicht inzichten 

 

 

- Geen bewust  

proces 

- Geen expliciete 

feedback 

 

 



Dier van de therapeut 

 Fysiek binnenbrengen van dier in therapie 

 - hond als trigger/katalysator van emoties 

 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid  en andere 

Veiligheid/vertrouwen 
en steun 

Emoties 

Therapiesfeer 

•  ijsbreker en rituelen 

•  leuke therapie 

•  rust, ontspanning 

Voor therapeut 

•  steun 

•  tool 

Interacties met 
hond als spiegel 

Leren via de hond 

•  spiegel 

•  herkenningspunt 

•  buitenstaander 



Dier van de therapeut 

 Fysiek binnenbrengen van dier in therapie 

 - hond als trigger/katalysator van emoties 

 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid  en andere 

Iets goed zien 
in de ander 

Fysiek contact 

Afleiding 

• ander onderwerp 

• makkelijker praten 

Hier-en-nu 

Dynamiek 

• therapeut-cliënt-hond  

• onvoorspelbaarheid 

Ontmoeting met 
therapeut 

• therapeut als mens 

• geloofwaardigheid 



Dier van de therapeut 

 Fysiek binnenbrengen van dier in therapie 

 - hond als trigger/katalysator van emoties 

 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid  en andere 

Veiligheid/vertrouwen en steun 

 

“mensen hebben het recht zichzelf te 

beschermen en voorzichtig te zijn in situaties 

die vreemd, stressvol en potentieel gevaarlijk 

zijn, zeker zij die in therapie komen, want 

doorgaans zijn deze mensen al erg gekwetst 

in de loop van hun leven”  

    (Rober, 2009, p. 152) 



Dier van de therapeut 

 Fysiek binnenbrengen van dier in therapie 

 - hond als trigger/katalysator van emoties 

 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid  en andere 

Veiligheid/vertrouwen en steun 

 

 veiligheid of veilige omgeving  

 bescherming  

 geeft contact wanneer openstellen voor contact 

 gevoeligheid lichaamstaal (Abrams, 2008) 

 zichzelf beschermen 

 steun 

 veroordeelt niet 

 geen verwachtingen 

 dingen laten zoals ze zijn 



Dier van de therapeut 

 Fysiek binnenbrengen van dier in therapie 

 - hond als trigger/katalysator van emoties 

 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid  en andere 



Dier van de therapeut 

 Fysiek binnenbrengen van dier in therapie 

 - hond als trigger/katalysator van emoties 

 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid  en andere 

“Die oordeelt ook niet he, die ziet van ‘ah dit vind 
ik leuk!’ en die heeft zo niet van, ‘ja dat patroon 
van jou daar moeten we toch eens naar kijken, 
herken je dat van ergens’, enzovoort. (...) Want als 
je dat tegen iemand moet zeggen dan heb je de 
blik, en het oordeel, en eigenlijk ben ik ook boos 
op jou of bang van jou (...) Niet dat je tijdens een 
sessie iets goed vertelt of iets slecht vertelt, of 
zever of iets authentiek. Die is daar niet mee bezig, 
die wil gewoon van, gaan we een beetje spelen. 
(...) want je hebt altijd dat stuk presteren, en voor 
die is dat OK als je daar gewoon zit, en je aait die. 
Je moet zelfs niet te aanwezig zijn.”  



Dier van de therapeut 

 Fysiek binnenbrengen van dier in therapie 

 - hond als trigger/katalysator van emoties 

 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid  en andere 

“En dat vind ik ook zo eigen aan hem, of aan een 
dier, dieren laten het zijn zoals het is. En dan merk 
ik dat ook wel: dan kunnen mensen dat ook 
gewoon laten zijn zoals het is. (...) Ik weet alleen, 
dat is ook vanuit mijn aanvoelen van wat een dier 
betekent en van wat dat voor mij betekent, is dat 
een dier feitelijk ons gemakkelijker terug plaatst 
waar we horen te zijn. En dat wil zeggen veel 
gemakkelijker naar wie we echt zijn, naar ons hart 
tonen, naar het spontane, naar ons natuurlijke, het 
gewone, en veel minder vanuit dat formele, en 
dat kader van ‘Zo hoort het te zijn’. Daar trekt een 
hond zicht totaal niets van aan. En dat brengt [de 
hond] wel mee in die sessies als hij aanwezig is, 
vind ik dan. In feite puur natuur is die.” 



Dier van de therapeut 

 Fysiek binnenbrengen van dier in therapie 

 - hond als trigger/katalysator van emoties 

 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid  en andere 

Emoties 

 

 uiten van emoties 

 loslaten van emoties 

 troost 

 

reguleren van emoties: therapeut 

 (Beutler, Consoli & Lane, 2005, in Rober, 2012) 

 



Dier van de therapeut 

 Fysiek binnenbrengen van dier in therapie 

 - hond als trigger/katalysator van emoties 

 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid  en andere 

“en ook wel op de manier zonder ‘gezichtsverlies 

te lijden’ kunnen aangeven van, het is wel heftig” 

 

“Ik denk dat dat juist de kracht is wie dat je als 

therapeut bent, welke sfeer je zelf plaatst. Als er 

een sfeer is en een houding van uzelf van, het is 

echt allemaal OK en ik ga totaal niet oordelen, en 

dat is naar elkaar toe ook zo. Van, je plaatst dat 

gewoon, en een dier daarbij maakt dat nog 

krachtiger. (...) Of dat er nu een hond bij is of niet, 

ik denk dat dat veel te maken heeft met welke 

sfeer je er zelf zet.” 



Dier van de therapeut 

 Fysiek binnenbrengen van dier in therapie 

 - hond als trigger/katalysator van emoties 

 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid  en andere 

Iets goeds zien in de andere 

 

“lijm” tussen personen 
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Dier van de therapeut 
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“lijm” tussen personen 



Dier van de therapeut 

 Fysiek binnenbrengen van dier in therapie 

 - hond als trigger/katalysator van emoties 

 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid  en andere 

Iets goeds zien in de andere 

 

conversatie 



Dier van de therapeut 

Ontmoeting met de therapeut als mens 
     (Lambrecht, 2005) 

 

“En dat geeft ook wel vertrouwen, als ik [de 
therapeut] zo bezig zie. Zij heeft haar honden in 
de hand zonder daar ooit te moeten tegen 
roepen. (...) en dan weet je dat je dat kan 
vertrouwen. Terwijl als je bij een therapeut zou 
komen en die begint te roepen tegen de hond, 
dan zou ik toch mijn twijfels hebben. Mensen 
waaraan je ziet dat ze niet lief zijn, of de hond 
niet kan controleren, daar zou ik niet bij in 
therapie willen.” 

 



Dier van de therapeut 

“Je ziet hoe dat de interacties lopen. Je ziet of 
iemand zich snel begint te ergeren, of als het niet 
gaat zoals die wil, wat doet die dan. Als ik zie hoe 
[de therapeute] doet als er iets misgaat met de 
hond, dat die gewoon in de lach schiet, en dan 
weet je van OK, dit zit wel goed, dit is iemand die 
wat kan hebben. Terwijl als je iemand ziet die niets 
verdraagt van de hond en van dat moet allemaal 
juist zijn, dan heb je zoiets van ja, wat voor iemand 
is dat. (...) En ja als je dan zo Luna zag spelen en zot 
doen… Soms dacht ik van [de therapeute] van 
goh, die gaat mij niet meer willen, maar ja je zag 
dan dat ze op die hond niet boos werd (...) Ik vond 
dat eigenlijk wel geruststellend zo van: OK, het is 
iemand relax, ik ben ook wel relax.” 



Dier van de therapeut 

 Levinson (1962, 1964): aanvaarding van dier 

 Schneider & Harley (2006): sympathie met hond 

 Parish-Plash (2008): dier voelt zich veilig 

 Kruger & Serpell (2010): minder bedreigend 

 

“Het is juist die herkenning die het mogelijk maakt 

een brug te bouwen met onze cliënt en een 

menselijke band te ontwikkelen”  

    (Rober, 2012, p. 104) 



Dier van de therapeut 

Ontmoeting met de geloofwaardige therapeut 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=6Dzb78dYnOo 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6Dzb78dYnOo


Dier van de therapeut 

Voor de therapeut 
 

“en dat zijn momenten die je direct moet 
aangrijpen om ook te proberen kijken van: wat 
gebeurt er hier” 

 

“Mensen gaan zitten en (...) dan zet ik mijn 
stoelen zo rond, zonder tafel, een tapijt, en dan 
gaat hij altijd in het midden zitten. Bijna altijd is 
dat zo geweest, en hij doet dat gewoon. En 
dan kan je zo zien wat er ontstaat, je moet 
echt als therapeut zelf niets meer doen.” 



Dier van de therapeut 
 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid  en andere 

Werkwijze 

? 

Problemen 

angst/allergie 

hond die 
wegvalt 

‘Een goede 
therapiehond’? 

kenmerken 

dierenwelzijn  



Dier van de therapeut 
 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid  en andere 

Werkwijze 

? 

Problemen 

angst/allergie 

hond die 
wegvalt 

‘Een goede 
therapiehond’? 

kenmerken 

dieren
welzijn 



Dier van de therapeut 

 Fysiek binnenbrengen van dier in therapie 

 - hond als trigger/katalysator van emoties 

 - hond als lijm tussen personen 

 - hond als bron van veiligheid  en andere 
Cliënt 

Therapeut Hond 

X 
 

 

Conclusie 

 

 



Dier van de therapeut 

“Rex has accompanied me to my psychotherapy office for 

nearly 10 years starting when he was 9 weeks old. During 
that time he has “shepherded” many through difficult times: 

the loss of loved ones, divorce, depression, anxiety, and 

terminal illness to name but a few. He knows sooner than do 

I if someone is about to cry. He knows who wants kisses and 
who would like him to keep his distance. Children and teens 

are captivated by Rex, often spending whole sessions on 

the floor with him while talking openly with me. It is not 

uncommon for folks to pet Rex throughout an entire session 
as he snuggles up to them on the couch. Rex will calm those 

who are hyper and energize those who have low energy. 

Besides all of his office duties Rex is my constant companion 

and comforter through sad and difficult times.” 
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Conclusie 

 Overwegingen voor systeemtherapeuten 
    (te “technisch” hoofdstuk) 
 

 Relevantie voor systeemtherapie? 

 

“Inhoud en therapeutische relatie zijn beide 
belangrijk en kunnen niet zonder elkaar: een 
therapeutische relatie moet beschouwd worden als 
een veilige bedding waarbinnen zinvolle en 
verrijkende gesprekken over moeilijk bespreekbare 
dingen kunnen plaatsvinden.” 
    (Rober, 2012, p. 54) 

 

 Andere methodes  



Conclusie 

Anekdotes en verkennend 
onderzoek eerste stap in 
vinden van betekenissen 

(Kazdin, 2010) 
 

Maar verdere stappen 
nodig! 

• wetenschappelijke 
onderbouwing: welke 
effecten en waarom 



Conclusie 

“If the clinical community wants to 

increase the stature of AAT into a more 

critically accepted evidence-based 

approach, more scientific evidence is 

needed to make the skeptics more 

convinced that this is ‘more than just 

puppy love’.”  

 

 (Fine, in Turner et al., 2010, p. 571)  
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“There is no 

psychiatrist in 

the world like a 

puppy licking 

your face.” 

- Ben Williams 


