
Therapiehond: 
Lezen en Werken met Spirit

Welkom!

Lezing landelijke 
therapiehonddag



Even voorstellen



Therapiehond: Leuk??????

• Onuitwisbare herinnering

• Altijd aan mij denken! 



Leuk????????

• Dierondersteunende therapie is niet niets… 

• Wordt zwaar onderschat

• De hond wordt aan stress blootgesteld tijdens de therapie

• Therapiehondbegeleiders moeten het gedrag van de hond goed in 
kunnen schatten

• En de hond moet het LEUK!!!!!!! vinden. 

• Emotie en gedrag van de hond altijd goed in de gaten houden

• Regie en afspraken

• Lang niet elke hond is geschikt.

• Heb ik al gezegd dat de hond het LEUK!!!!! moet vinden?



Het wetenschappelijk bewezen effect van AAT 
en AAA

• Kan angst bij mensen verminderen (Barker & Dawson 1998)

• Ze kunnen sociaal contact verbeteren (Villatra-Gil et al. 2009) 

• Het gebruik van psychofarmaca verminderen (Geisler 2004) 

• Dat is nogal wat!



• Therapiehonden bieden vriendschap en hulp. 

• Ze kunnen zeer waardevol zijn voor toename gelukshormoon
oxytocine

• Als sociale buffer 

• Vergroten het gevoel van veiligheid.  



Dus:

• De aanwezigheid van een therapiehond verhoogt de waardes van 
oxytocine.  

• Vermindert de HPA stress reactie. 

• Verbetert het immuun systeem (minder stress!) 

• Zorgt voor sneller herstel 

• Verbetert inzicht in het kunnen scoren van expressie



Dus..

• Tijd doorbrengen met dieren zorgt voor duidelijke verbetering bij 
mensen. 

• Het heeft effect op de fysieke, mentale, emotionele en sociale 
aspecten van hun welzijn. 



• Bezoek van een therapiehond kan angst/opwinding verminderen 
waardoor medicatie niet nodig hoeft te zijn. 

• Het kan positieve effecten hebben op clienten met dementie

• Vaak worden verbeteringen waargenomen met bezoekteams bij bijv. 
chemotherapie patienten. De bloeddruk gaat omlaag waardoor  
behandeling mogelijk wordt



Mentale voordelen

• Vermindering van stress en angst, inclusief PTSS
• Vermindering van depressie, gevoel van alleen zijn en isolatie
• Vermindering van agressief gedrag
• Verbetering van socialisatie naar buiten toe, met mogelijkheden 

om te lachen en gevoel van geluk
• Verbetering van mentale stimulatie en verbale interacties
• Verbetering van zelfvertrouwen, gevoel van acceptatie
• De client kan weer verder deelnemen in mentale en fysieke 

therapie
• Weer betrokken bij groepsactiviteiten
• De client kan weer sociale en emotionele hulp accepteren



Fysieke voordelen

• Verlaging van de bloeddruk
• Verlaging van de hartslag
• Verlaging van het stress hormoon cortisol
• Verhoging van hormonen die geassocieerd worden 

met gezondheid en een prettig gevoel 
(endorfine, dopamine, oxytocine, 
prolactine and serotonine)

• Verbetering van fitheid door stimulering tot oefenen
• Vermeerdering van activiteit
• Verbetering van de fijne motoriek, balans, etc.



Maar dat weten we allemaal al lang! Hoe zit dat
met degene die van megagroot belang is voor het 
inzetten van de therapie?

• Namelijk: de HOND

• Welzijn van de hond moet centraal staan

• Herkenning van stress-signalen, kalmeringssignalen, afstand 
vergrotende signalen is een must!

• En niet alleen bovenstaande signalen. Want honden kunnen ook ziek 
worden, depressief worden

• Verantwoorde inzet dus extreem van belang



Vereisten hond

1. Goed doorlopen van de gedragstest

2. Stressbestendig

3. Goed herstelvermogen

4. Goede relatie met de eigenaar

5. Houden van mensen/kinderen

6. Het leuk vinden om met vreemde mensen/kinderen te werken

7. Goed luisteren, dus gehoorzaamheid



Hoe te handelen?

• Herken stress bij je hond: haal je hond uit moeilijke situatie!

• Houd controle over de situatie. 

• Maak goede afspraken.

• Je hond moet het leuk vinden en blijven vinden!

• En maak een inschatting hoe “gevaarlijk” het is om je hond in te 
zetten. 



Honden kunnen niet praten… Wij zijn hun
stem.

• Nooit willens en wetens doorgaan met een client als je hond
aangeeft dat hij/zij niet kan/wil of als er geen klik is. 

• Dat is gedoemd om te mislukken



Inzicht in gedrag

• Wat laat je hond zien

• Wat doe je daarmee

• Hoe voorkom je stress



Communicatie

Honden communiceren:

• Met lichaamstaal

• Mimiek (alle bewegingen met de bek, neus en ogen)

• Vocaal

• Geuren (olfactorisch)



Lichaamstaal

= alles wat ze met hun lijf doen. Dus: 

➢Staart: hoog / laag / neutraal / zwabberkwispel / spanningskwispel / 
opzij, etc

➢Oren: naar voren / naar achteren / neutraal / een oor naar voren, 
etc. 

➢Stand van de poten: hoog op de poten / zich kleiner maken

➢Borstelen (nek- en/of rugharen overeind zetten)

➢Bochten in de rug (ontspannen)

➢Stijve houding (gespannen)



Mimiek

• = alles wat ze met hun kop doen. Dus:

• Lipspleet naar voren/lipspleet naar achteren

• Neus rimpelen

• Tanden laten zien: alle tanden (angst) of t/m de hoektanden (boos)

• Fixeren (strak aankijken = agressie)

• Vluchtig contact maken ( = inchecken)

• Wegkijken

• Oogwit laten zien (whale eye =  dreiging)



Kwispelen

Honden kunnen op verschillende manieren kwispelen: 

• Zwabberkwispel = uitbundige vrolijke kwispel

• Spanningskwispel = hoge of lage korte stijve kwispel. Dit zijn 
spanningssignalen!!!

• Propellerkwispel = draaiende staartbeweging, ambivalente kwispel.



Vocaal

Honden gebruiken hun stem o.a. bij:

• Pijn

• Stress

• Dreiging

• Opwinding

• Agressie

• Ze kunnen piepen, janken, blaffen, grommen. Blaffen en grommen 
kan laag (boos!) en hoog (angst of opwinding)



Geur (olfactorisch)

• Honden hebben een zeer sterk reukvermogen

• Instellingen, ziekenhuizen, kinderen en volwassenen met luiers, hormonen, 
alles speelt een rol.

• Vomeronasaal orgaan



Hoe voorkom je stress/stressregulatie

• Ken je hond

• Stressregulatie door beheersingsoefening en door snuffelen

• Cortisol en adrenaline gehaltes omlaag



Benaderen/aaien

• Leg altijd uit hoe je een hond benadert en aait. En natuurlijk 
waarom je dat zo doet. Echter, soms is het niet uit te leggen….  

Dus: 

• Haaks op de hond gaan staan

• Eerst rustig aan de hand laten ruiken ter kennismaking

• Klein maken

• Niet aaien over kop en nek (is onaardig), maar bij de voorborst en 
kin



• Leer iedereen, voor zover dat mogelijk is, je hond goed te aaien. 

• Te aaien met wederzijds respect en wederzijdse toestemming



Oogcontact

• Heel erg belangrijk!!! 

• Zorg dat je hond steun uit je kan halen. 

• Oogcontact = steun

• Vrijwillig oogcontact maken



Stressgerelateerde signalen

• Kritisch en objectief kijken naar de hond!

• Zijn subtiel en verschil vaak moeilijk te zien



Hoe kun je ze herkennen?

• Tongelen (tong kort uitsteken)

• Bek aflikken

• Gapen

• Hijgen (sneller dan gewone hijg)

• Oversprong snuffelen

• Krabben



• Hoog janken/piepen

• Pootje heffen, vaak linker voorpoot

• Penis stukje eruit

• Tanden klapperen

• Zweetpootjes

• Poot knagen

Bovenstaande stress-signalen zijn geen alarmsignalen.



Deze zijn wel alarmsignalen

• Borstelen (= autonome respons)

• Stijve kwispel

• Pupillen vergroot (= autonome respons)

• Trillen (= autonome respons)

• Soort van spugen

• Oogwit (whale eye)

• Hond wil niet geen voer aannemen

• Plassen (urine laten gaan in spannende situatie)

• Oren strak naar achteren

• Bevriezen

• Pacing = heen en weer drentelen



• Kleine of langzame beweging

• Staart tegen buik of laag

• Stijve houding

• Ineens veel haarverlies

• Uitrekken

• Neus rimpelen

• Controle eigen genitaliën

• Kwijlen

• Adem inhouden 



Zie je een van deze signalen?

• Tijd om actie te nemen

• Hond uit situatie halen

• Controle op situatie

• ALTIJD!!!



Kalmerende signalen

• Signalen waarmee ze de ander willen kalmeren. 

• Als ze een kalmeringssignaal laten zien, verwachten ze dit terug.

• Vaak zien wij ze niet of begrijpen we ze niet, dus kunnen we ook geen 
kalmerend signaal teruggeven.



Hier zijn er een aantal:

• Wegkijken

• Pootje heffen

• Snuffelen

• Niezen

• Krabben

• Knipperen met de ogen



• Uitschudden = meest voorkomend kalmeringssignaal

• Gapen

• Tongelen en bek aflikken

• Gaan zitten of liggen

• In een boog naar de ander toelopen

• Splitsen



Mens naar hond: dus als je aan het werk bent 
met je hond:

• Gapen

• Knipperen

• Tongelen

• Wegkijken

• Curving (in een boog benaderen)

• Gaan zitten 

Deze zijn prima uitvoerbaar om je hond of een andere hond te 
kalmeren!



Afstand vergrotende signalen

• Harde ogen/fixeren

• Tanden laten zien in C-vorm = tot en met de hoektanden en betekent: 
neem afstand! 

• Oren alert en naar voren

• Gespannen lichaam of kop

• Hoogte zoeken, hard springen

• Kopstoot met de snuit

• Lager hoofd en nek, vaak vanuit het bewaken van voer, prooi, 
speeltje, etc. 

• Veel blaffen = ga weg! Dus afstand vergrotende blaf

• Haren overeind = borstelen



• Staart positie: hoog, snel, flagged = over het lichaam met puntje 
richting kop

• Krabben op de grond

• Bevriezen

• Hele kleine wegkijkmomenten

• Oogwit



Signalen om afstand te verkleinen:

• Om tot interactie uit te nodigen. 

• Signalen kunnen meerdere betekenissen hebben. Buik laten zien 
betekent niet altijd: aai me! 



Dit zijn ze:

• Spelbogen

• Zwabberkwispelen/cirkel kwispelen (kont draait mee)

• Tongelen alsof ze vliegen vangen

• Onderdanige grijns

• Op de rug rollen = onderdanig en uitnodigend

• Tap-out = niet ontspannen op de rug gaan liggen

• Onderdanig likken zijkant van de bek/het gezicht

• Ontspannen houding en zachte ogen



Heel simpel scannen van gewenst gedrag bij
inzet therapiehond

• Open bek

• Zachte ogen

• Ontspannen houding



Oversprong gedrag

• Elke activiteit die gedaan wordt om de motivatie in een bepaalde 
situatie te veranderen om te vluchten

• De hond probeert een gevoel van veiligheid te bereiken door een 
activiteit te doen dat goed voelt en met een goed gevoel verbindt.

• Dus: iets wat je doet om druk te lijken als je niet helemaal weet wat 
je anders moet doen. 



Een aantal voorbeelden

• Territorium markeren

• Plotselinge vermeerdering in activiteit

• Uitrekken

• Gapen

• Uitschudden

• Snuffelen

• Wegkijken



Autonome respons

• Deze hoort bij de groep conflictgedragingen (stressgerelateerde 
signalen en overspronggedragingen).

• Autonoom = niet onder invloed van de wil

• Hartslag gaat omhoog 

• Hormoonspiegels stijgen, bijv. adrenaline



• Bloedvaten vernauwen zich

• Hond gaat speekselen of krijgt een droge bek

• Spieren in de huid trekken samen

• Ademhalingsfrequentie stijgt

• Lichaamstemperatuur stijgt

• Stembandspleet vernauwt zich



Enkele autonome responsen:

• Borstelen

• Hijgen

• Bek aflikken

• Slikken

• Hoge blaf



Redirectiegedrag/omgericht gedrag

• Het gedrag kan op dat moment niet gericht worden op het 
object/hond/mens waar de hond het eigenlijk op zou willen richten. 
In plaats daarvan richt de hond dit gedrag op iemand anders of op 
iets anders. Bijvoorbeeld op de riem, krabben op de grond, op een 
mens. 



Gedragstest

• Vind de hond het leuk om met vreemden iets te doen?

• Luistert de hond, ook onder spanning?

• Herstelvermogen van de hond

• Wat doet de hond als je druk opvoert

• Wat doet de hond met geluids- en visuele prikkels

• Loopt de hond netjes aan de lijn zonder te trekken?

• Hoe gedraagt de hond zich tegenover vreemde mensen

• Sociability test

• Geschikt/niet geschikt

• Regelmatig hertesten



Gedragstest

• Noodzakelijk!

• Slagingspercentage laag

• Mensen denken dat hun hond geschikt is

• Roze wolk

• Interpretatie van gedrag niet goed

• Mensen zijn niet objectief 



Leuk?????

• https://youtu.be/gQhekMwIAKY

• https://www.youtube.com/watch?v=isjSZ1zPSzg

• https://www.youtube.com/watch?v=jDGtRJ6HJDs (Fraser)

• https://www.youtube.com/watch?v=HK7srQ2Nfd0 (CBS News)

• http://www.rtvoost.nl/verhalen/default.aspx?nid=244623

https://youtu.be/gQhekMwIAKY
https://www.youtube.com/watch?v=isjSZ1zPSzg
https://www.youtube.com/watch?v=jDGtRJ6HJDs
https://www.youtube.com/watch?v=HK7srQ2Nfd0
http://www.rtvoost.nl/verhalen/default.aspx?nid=244623


Succes met jullie prachtige werk!

• En onthoud dat je hond het allerbelangrijkste is!

• Zonder happy hond geen therapiehondbegeleiding

• Leuk!!!!


