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WAAROM IK WERK MET THERAPIE- EN 
PSYCHOSOCIALE HULPHONDEN 
Als mensen mij vragen wat ik doe in het dagelijks leven, reageren ze doorgaans verrast 
(positief) op het antwoord dat ik mij specialiseer in het fokken en opleiden van psychosociale 
hulphonden. Hoe ik daar op kom, is een logische volgende vraag, die ik beantwoord op de 
homepage van mijn website. 

_______________ 

Wat begon als een side-project van De Kleine Kameleon, de praktijk waar ik kinderen en ouders 
psychologische begeleiding bied, groeide uit tot een volwaardige activiteit. Waar het hart van vol is... 

Met Project Akela werd de aanzet gegeven naar een symbiose van psychotherapie en het werken 
met honden. Vanuit mijn opleiding als klinisch Psychologe enerzijds en Hondenfokker anderzijds, 
groeide het idee om beide passies te verenigen. Na een periode naast elkaar te hebben bestaan, 
vond ik dé manier om van beiden een som te maken, groter dan de delen. Wij specialiseren ons 
vanaf heden in het fokken van en werken met therapiehonden en psychosociale hulphonden!   

                                        www.cobberdog.be 

 

Hoewel dit een eerlijk antwoord is, kan het misschien nóg eerlijker, openhartiger. Voor mij is 
het werk dat ik nu doe meer dan een passie, en sowieso meer dan een logisch of toevallig 
gevolg van factoren. Als ervaringsdeskundige zie ik het eerder als een missie.  

 

MIJN LEVEN MET PTSS EN HONDEN  

In een ver verleden kreeg ik zelf de diagnose PTSS ‘cadeau’ en stond ik voor de uitdaging er 
mee te leren omgaan. Ik was nog jong, verstandig en groeide op binnen een normaal gezin, 
dus dat moest wel lukken. Het leven gaat namelijk gewoon verder en iedereen hoopt/rekent 
op je wils- en veerkracht. Op wat tijdelijke hulpverleners na, probeer je zo weinig mogelijk 
mensen met je problemen te belasten. Dit betekent dat je sociale kring steeds kleiner wordt 
en zelfs ‘goede’ vrienden en familie beginnen af te haken. En daar sta je dan, alleen, 
overgeleverd aan jezelf en je diagnose. Mijn perfectionistische ingesteldheid liet het echter 
niet toe op te geven. Ik zou mezelf weer op de rails krijgen én succesvol worden in het leven! 

http://www.dekleinekameleon.be/
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SPIEGELTJE, SPIEGELTJE… 

Mijn toenmalige therapeute kon mijn ouders overtuigen een hond in huis te halen. Ik kon 
wel een onvoorwaardelijke vriend gebruiken, iemand om mee te praten en de leegtes in 
mijn leven op te vullen. Ik zou weer wat verantwoordelijkheid leren opnemen, een normaal 
dag/nacht ritme aankweken en uiteindelijk weer positiever in het leven staan. Het klonk te 
mooi om waar te zijn… en dat was het ook. Die hond (een Border Collie) was in de eerste 
plaats een grote, gigantische spiegel! Hij deed net datgene wat ik niét wou: mij elke dag 
opnieuw, altijd en overal, confronteren met mezelf. Het was frustrerend, pijnlijk en heel 
droevig, voor ons allebei. Daarbovenop waren mijn ouders totaal niet opgezet met de komst 
van ‘die hond’ en op momenten dat het mij niet lukte om hem te verzorgen (te vaak), werd 
hij aan zijn lot overgelaten. Alpha was niet perfect, had een uitgesproken karakter/energie 
en meerdere keren werd geopperd een betere thuis voor hem te zoeken. Alpha was niet 
alleen mijn spiegel, maar een perfecte weerspiegeling van ons hele gezin… 

_______________ 

Vaak krijgen we gezinnen over de vloer die op zoek zijn naar een ‘gewone’ leuke familiehond. Ze 
maken dan een opsomming van wat hij wel/niet moet kunnen en geven hierbij de indruk weinig te 
verwachten. Vaak vatten ze net de kern van wat een hond zo bijzonder maakt: de wil om zich 
onvoorwaardelijk te hechten aan ‘zijn’ mensen, de functie van polyvalente beste vriend, 
bliksemafleider en speelmaatje, met een zesde zintuig en onbeperkt aanpassingsvermogen. De 
spiegel, lijm en tegelijk een stukje van het gezin. Helaas zijn mensen zich te weinig bewust van wat 
honden (en andere huisdieren) kunnen betekenen en losmaken binnen een gezin. Door samen 
naar/vanuit de positie van de gezinshond te kijken, krijgen we meer inzicht in bewuste en 
onbewuste gezinsdynamieken. 

 

VERWERKINGSFASE 

Van zodra ik de kans kreeg, koos ik voor vrijheid en de grote, wijde wereld. Honden werden 
dé rode draad in mijn leven. Ik koos bewust voor de Tsjechoslowaakse Wolfhond: 
zelfstandig, vrijgevochten en eenkennig, maar ook ontzettend gevoelig en loyaal. Met 
behulp van mijn wolfhonden leerde ik belangrijke levenslessen en nam ik grote stappen in 
mijn persoonlijke ontwikkeling. Met wolfhonden werk je sámen, leer je relativeren, omgaan 
met frustraties, verwachtingen bijstellen en uiteindelijk ook loslaten. Ik mocht ervaren hoe 
het is om gewaardeerd en gerespecteerd te worden, door mijn honden, maar ook door 
lesgevers, hondentrainers, collega fokkers en de nieuwe eigenaren van mijn pups. Tussen 
mijn wolfhonden voelde ik mij veilig, kon ik weer gaan dromen, maakte ik plannen en werd 
ik ambitieus. Ik stond voor het eerst weer helemaal in mijn eigen kracht. 
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INTEGRATIE 

Naargelang mijn leven veranderde, veranderde de samenstelling van mijn roedel. Ik was toe 
aan een nieuw hoofdstuk, met nieuwe uitdagingen en leerkansen. Heel (niet) toevallig was 
het weer een Border Collie die mijn pad kruiste. Border Collies leggen de lat hoog voor 
zichzelf, presteren steeds ‘on the edge’ en hebben een apart aanpassingsvermogen. Hun will 
to please is ongeëvenaard en ze hechten zich op een heel bijzondere manier aan hun 
naasten; in totale overgave en onvoorwaardelijk. De Border Collie bracht mij weer een 
stapje dichter bij de normale (honden)wereld. Arco vergezelde mij als pup op mijn stage in 
de geestelijke gezondheidszorg en schopte het daarna, zonder enige opleiding, tot erkende 
therapiehond.  

 

DE IDEALE PTSS HULPHOND 

Ik durf zeggen dat dé ideale PTSS hulphond niet bestaat. Wat wel bestaat, is een ideale 
match. Afhankelijk van je persoonlijke voorkeur, je leefsituatie op dat moment én je 
vooropgestelde doel, kies je een welbepaalde hond. Bepaalde rassen lenen zich van nature 
beter tot hulphond. Onze laatste nieuwe telg, Australian Cobberdog Belle, is daar het 
perfecte voorbeeld van. De Cobberdog heeft een zacht karakter en aangenaam 
temperament, met een gemiddeld energieniveau. Ze kunnen erg sportief uit de hoek komen, 
maar evenzeer liever lui dan moe zijn. Ze stralen rust uit en zijn van nature evenwichtig en in 
balans. Over het algemeen zijn ze heel mensgericht, sociaal en verdraagzaam. Bovendien is 
de Cobberdog antiallergeen, verliest hij geen haar en heeft hij geen typische hondengeur. Dit 
heeft als voordeel dat Belle overal mee naartoe kan, zonder anderen tot last te zijn. De 
Cobberdog komt in 3 verschillende maten (van klein tot groot) en in een waaier van kleuren 
(zacht crème tot stoer ravenzwart). One breed fits all?  

_______________ 

Een PTSS-hulphond is een signaleringshond met een extra zintuig voor stress die wordt veroorzaakt 
door traumatische ervaringen. Deze hulphond helpt veteranen en andere geüniformeerde 
beroepskrachten, zoals politiemensen, ambulancepersoneel en brandweerlieden. Een PTSS-
hulphond is in de eerste plaats een maatje: iemand die er altijd is, aandacht geeft en vertrouwd 
aanvoelt. Omdat de hulphond net als iedere hond dagelijkse verzorging, training en uitlaatrondjes 
nodig heeft, zorgt hij voor afleiding, beweging en frisse lucht. De hond neemt daarnaast de eerste 
signalen van nachtmerries waar en heeft geleerd zijn baas op die momenten wakker te maken. Zo 
zorgt de hulphond ervoor dat nachtmerries en herbelevingen stoppen en zijn baas rustig kan 
(in)slapen. Een betere nachtrust zorgt ervoor dat de cliënt ook overdag zijn problemen beter 
aankan. 
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Een PTSS-hulphond leert de opbouw van stress te herkennen in fysieke uitingen, zoals het trillen 
van een knie. Hij kan leren om zijn baas, indien gewenst, weg te trekken uit een stressvolle situatie, 
vormt een buffer tussen zijn baas en andere mensen en houdt hem door het reflecteren van zijn 
gedrag een spiegel voor als hij onrustig of zenuwachtig is. De baasjes van een PTSS-hulphond leren 
samen met hun hond opnieuw deelnemen aan de maatschappij en durven weer naar buiten. Dat 
zorgt voor meer kwaliteit van leven, zowel voor de cliënt als voor zijn of haar omgeving. Een PTSS-
hulphond doorbreekt het isolement van zijn baas en zorgt voor nieuw perspectief.  

                                        www.hulphond.nl 

 

MY COBBER 

Voor mij is Belle op dit moment exact wat ik nodig heb. Ze brengt mij tot rust, helpt mij te 
focussen op dat wat belangrijk is en ze wijst mij er op als ik emotioneel niet beschikbaar ben. 
Ze zoekt dan oogcontact als in ‘joehoe, aarde aan Liesbeth!’. Belle is erg teleurgesteld als ik 
in overdrive ga en ook dat laat ze duidelijk merken. Ze komt dan voor mijn voeten lopen en 
loert uit haar ooghoeken met een blik van ‘je maakt jezelf compleet belachelijk’. En Belle 
mag dat, want Belle is mijn hond. Belle geeft doel aan mijn leven, zelfs op professioneel vlak. 
Dankzij haar leer ik beter/anders omgaan met bepaalde zaken en sta ik regelmatig stil bij 
mezelf. Belle toont mij dat het ook anders kan en maakt van mij een beter mens.  Dit doet ze 
door gewoon aanwezig te zijn, en het lukt haar doordat ik me er van bewust ben. Ik wens 
iedereen hetzelfde toe.  

En dáárom werk ik met therapie- en psychosociale hulphonden! 

 

VRAGEN? 

Zit je met vragen omtrent PTSS, therapie- of psychosociale hulphonden,…? Mail ons! 
info@cobberdog.be 

 

 


