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Kinderergotherapie

Kinderen worden zekerder, meer ontspannen of beter in contact maken

Dierondersteunde therapie

Het boek Occupation-Centred Practice with Children van Sylvia Rodger en Ann Kennedy-Behr1 wijdt een heel 
hoofdstuk aan het therapeutisch inzetten van dieren om kinderen te ondersteunen bij hun dagelijkse betrokken-
heid1. Dierondersteunde therapie kan inderdaad een krachtig middel zijn, bijvoorbeeld bij kinderen met angsten, 
een verstandelijke beperking of Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Kinderpraktijk Theone deed ervaring op met 
dierondersteunde therapie via een innovatieproject vanuit de jeugdwet door de gemeente Hoorn. 

Dierondersteunde therapie (DOT) is een verzamelnaam 

voor therapievormen, waarbij een dier wordt ingezet en 

waarbij een therapeut en een cliënt toewerken naar een van 

tevoren omschreven therapeutisch doel. Een professionele 

therapeut (bijvoorbeeld een orthopedagoog, fysiotherapeut, 

ergotherapeut, kinderpsycholoog of logopedist) stelt samen 

met de begeleider van het dier een behandelplan op voor 

een cliënt. Het dier is een bewust en integraal onderdeel 

van de behandeling. Het therapeutisch inzetten van dieren 

blijkt bij verschillende doelgroepen effectief. Er is vooral  

onderzoek gedaan bij de doelgroep Autisme Spectrum  

Stoornis2,3,4. Dierondersteunde therapie wordt meestal  

ingezet als andere hulpvormen onvoldoende effect hebben. 

De doelen zijn gericht op het vergroten van zelfvertrouwen, 

algemeen welbevinden, zelfredzaamheid en eigen verant-

woordelijkheid. Honden zijn het meest ingezette dier bij 

deze therapievorm1. Er is een duidelijk verschil tussen een 

hulphond en een therapiehond. Een hulphond kan taken 

overnemen van een cliënt, denk aan de krant ophalen, iets 

pakken of een knop indrukken en kan er daarnaast voor  

Tekst: Theone Kampstra 

Bron foto’s: Stichting Contacthond



- 38 -  Ergotherapie Magazine 1 • 2019

zorgen dat een cliënt zich meer ontspannen voelt, waardoor 

hij of zij tot meer activiteiten kan komen. Bij dierondersteunde 

therapie wordt gebruik gemaakt van een therapiehond. Een 

therapiehond helpt tijdens de therapiesessies om bepaalde 

doelen te bereiken, waar meer ontspannen worden er een 

van kan zijn.

Ergotherapeuten gebruiken deze therapie bij kinderen bij 

verschillende problemen. Zo zijn er kinderen met de diag-

nose Autisme Spectrum Stoornis, die leren wat hun gedrag 

voor effect heeft op de hond en hoe ze dit positief kunnen 

veranderen. Kinderen die angstig zijn worden zekerder en 

durven door middel van deze therapie om hulp te vragen. Er 

zijn ook kinderen die vanwege een verstandelijke beperking 

door middel van deze therapievorm leren om contact te ma-

ken en bijvoorbeeld geluid hierbij in te zetten. Zo maar een 

paar voorbeelden, waarbij dierondersteunde therapie heel 

krachtig werkt.

Meerwaarde binnen de kinderergotherapie
Kinderergotherapeuten behandelen kinderen met diverse  

problematiek, waarbij het gaat om het deelnemen aan  

zinvolle activiteiten voor het kind en de ouders. Maar bij 

sommige kinderen, zeker wanneer er sprake is van een  

Autisme Spectrum Stoornis, een angststoornis of een licha-

melijke of verstandelijke beperking, is het deelnemen aan 

bepaalde activiteiten toch lastig, ook al zijn de omgeving en 

de activiteit al zoveel mogelijk aangepast. Het zou dan zinvol 

zijn als het kind toch groeit in bepaalde vaardigheden die 

hiervoor nodig zijn. Bijvoorbeeld een kind met een angst-

stoornis, dat heel graag ook een keer een boodschap wil 

doen, maar niet aan de winkelmevrouw durft te vragen wat 

ze nodig heeft, en niet zelf durft te betalen. Of een kind met 

ASS dat heel graag op het schoolplein contact wil maken met 

een ander kind, maar de andere kinderen begrijpen hem of 

haar niet goed. Of een kind met een verstandelijke beperking 

dat veel spanning ervaart en niet weet hoe hij of zij zichzelf 

moet ontspannen. Soms slaat individuele kinderergotherapie  

onvoldoende aan en is het daadwerkelijk oefenen in die  

situatie ook lastig voor het kind. Dierondersteunde therapie 

kan dan uitkomst bieden.

Het algemene doel van dierondersteunde therapie bin-

nen de kinderergotherapie is om het kind beter te laten 

deelnemen aan activiteiten die hij of zij wil doen. Kinderen 

die moeite hebben met sociale vaardigheden, de sociale  

interactie, kunnen hierdoor moeite hebben om adequaat 

contact te maken met de ergotherapeut. Het gebruik van een 

therapiehond kan het kind helpen om beter deel te nemen 

aan het therapeutische proces en motiveert het kind ook om 

deel te nemen. Dit komt doordat er een natuurlijk proces 

plaatsvindt tussen mensen en dieren, waardoor ze makkelijk 

een relatie met elkaar aangaan7,8. Daarnaast blijkt uit onder-

zoek dat vriendelijke dieren helpen om het oxytocinesysteem 

te activeren, dat stressverlagend werkt. Een lager stress- 

gevoel helpt het kind om activiteiten uit te voeren, die het 

anders niet zou willen doen. Iets doen voor een hond werkt 

eveneens motiverend voor kinderen die normaal meer hulp 

ontvangen dan hulp geven1. 

De effecten van een therapiehond:

•  Een getrainde therapiehond past zich goed aan elke situatie 

aan, zoekt contact en communiceert door zijn mimiek en 

lichaamstaal met mensen.

•  Een hond stelt in zijn relatie met een mens geen eisen 

over openheid of het blootgeven van emoties. Een hond 

is opportunistisch en oordeelt niet. Het maakt een hond 

niets uit wat een mens over zichzelf denkt of wat anderen 

over hem denken. Dit werkt drempelverlagend, waardoor 

een therapeut sneller toegang heeft tot de klant. Dat kan 

belangrijk zijn wanneer direct contact (nog) te bedreigend 

is.

•  Een effect dat veelvuldig gebruikt wordt, is dat een hond 

onmiddellijk het gedrag en de gemoedstoestand van 

Dierondersteunde therapie wordt meestal ingezet als andere 

hulpvormen onvoldoende effect hebben. De doelen zijn gericht 

op het vergroten van zelfvertrouwen, algemeen welbevinden, 

zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.
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de cliënt weerspiegelt. Daardoor kan op een speelse en 

niet-confronterende manier nieuw gedrag worden geoefend. 

Als bijvoorbeeld de commando’s te aarzelend worden 

uitgesproken zal de hond ze niet opvolgen. Als de cliënt 

stevig staat en overtuigend spreekt zal de hond het com-

mando wel uitvoeren.

•  Daarnaast kan de hond ingezet worden als sociale  

katalysator. Het is immers makkelijker contact te maken 

met andere mensen als er een hond naast je zit.

Financiering en organisatie
Het gefinancierd krijgen van dierondersteunde therapie 

is niet makkelijk. Want naast de ergotherapeutische sessie 

moet ook de therapiehond met hondenbegeleider betaald 

worden. Alleen met de financiering vanuit de zorgverzekering 

red je het dan niet en gemeentes kopen deze therapievorm 

niet standaard in vanuit de jeugdwet en de Wmo. Kinder-

praktijk Theone heeft samen met Stichting Leekerweide in 

2016 een innovatieproject ingediend bij de gemeente Hoorn 

om voor acht kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis  

dierondersteunde therapie in te zetten. Voor de therapie-

hond werd samengewerkt met Stichting Contacthond.  

Stichting Contacthond werkt met speciaal hiervoor opge- 

leide honden en hondenbegeleiders. Elke cliënt ontving 

twaalf sessies dierondersteunde therapie, deze sessies  

vonden wekelijks plaats en duurden één uur. Om de resul-

taten van de dierondersteunde therapie bij deze kinderen 

te meten is gebruik gemaakt van de Goal Attainment Scale 

(GAS-scores).

Na de sessies bleken de volgende doelen te zijn behaald bij 

de acht kinderen:

-   een kind heeft meer zelfvertrouwen gekregen en inzicht in 

de invloed die hij heeft op de omgeving; 

-   een kind kan beter contact maken met een ander door 

aanraken, meer te kijken, meer te spreken en gebruik te 

maken van gebaren;

-   een kind is rustiger geworden in het contact, de ogen 

staan meer stil en hij kijkt gerichter naar een ander;

-  een kind gaat nu hulp vragen aan een ander;

-   een kind zet meer taal in om aan een ander iets duidelijk 

te maken;

-   een kind wordt minder boos en kan zijn emoties beter  

reguleren;

-   een kind laat steeds duidelijker horen dat het ergens niet 

mee eens is. 

Resultaten
De resultaten waren zo positief dat daarna de zeven 

Westfriese gemeenten dit product hebben ingekocht vanuit 
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de jeugdwet. Naast het feit dat deze interventie wetenschap-

pelijk bewezen is, blijkt hij ook kostenbesparend voor de  

verstrekker: 

•  Huidige therapievormen duren meestal langer (met dus 

meer kosten) en doelen worden nu niet altijd behaald. 

Dierondersteunde therapie bleek effectief in dit innova-

tieproject. Bij deze acht cliënten zijn doelen behaald die 

voorheen nog niet behaald waren.

•  Preventie van verergering van de problematiek. Doordat 

individuele doelen worden behaald, groeit het kind, wordt 

het blijer en krijgt het zelfvertrouwen. Het gezinssysteem 

krijgt eveneens handvatten en kan hun kind beter helpen. 

Ervaringen van ouders
“Het was een bijzondere ervaring, zowel voor mijn zoon 

als voor ons als ouders. Nu na de 10 sessies zie ik dat 

hij meer plezier beleeft aan het contact met anderen en 

meer wil delen. Hij wil meer meedoen met anderen. Hij 

stelt interessevragen aan gezinsleden. Vragen stellen 

lukt nu in concrete situaties.” (moeder van een zoon 

met een verstandelijke beperking en ASS)

“Het project is zeer plezierig verlopen, het was fijn om 

te zien dat mijn dochter op zo’n leuke manier veel kon 

leren. Ze is zich meer bewust van de communicatie 

met anderen, zowel bij dieren als bij mensen. Soms 

beschrijft ze nu ook spontaan gedrag, bijvoorbeeld “jij 

bent boos” of “kijk eens mama, de poes vindt aaien 

fijn, hij spint.” Soms gaat het allemaal nog wel snel en 

vergeet ze het en dan is ze ook moeilijker te verstaan. 

(moeder van dochter met zware epilepsie en kenmerken 

van ASS)

Aanbeveling
Dierondersteunde therapie draagt duidelijk bij aan de 

participatie in de maatschappij. Door middel van dit artikel 

hopen we collega’s te inspireren om binnen de kinderergo-

therapie een dier in te zetten als ondersteuning. Het vraagt 

enige organisatie en werk om de financiële middelen voor 

elkaar te krijgen, maar als je kunt werken vanuit dieronder-

steunde therapie, zul je merken dat je werk nog leuker wordt. 

Vooral ook omdat het kind vaardigheden leert, waarvan je 

niet had verwacht dat het mogelijk zou zijn. 
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De inzet van dieren bij de 

therapie verkort de therapie-

duur vaak en is effectiever. 

Ook wordt verergering van 

de problematiek voorkomen.


