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Samenwerken met een hulphond
Wanneer uw kind gedrags- of ontwikkelingsproblemen heeft kan entrea lindenhout 
helpen met een bijzondere manier van hulp. Niet ieder kind vindt het fijn en makkelijk om 
te praten. Kinderen leren ook door te doen. Via Therapie en training met Hulphonden - 
Topdog leren kinderen en jongeren om een hond te begeleiden. Op die manier leren ze 
beter af te stemmen en te communiceren en worden ze zich bewust van hun eigen gedrag. 
Dat is goed voor hun zelfvertrouwen en versterkt hun zelfbeeld. Het helpt om het gedrag 
van uw kind positief te veranderen.

Wat leert uw kind?
Deze therapie en training is voor kinderen en jongeren vanaf 7 jaar en wordt methodisch 
ingezet. Uw kind leert hoe je het beste met een hond omgaat, zodat de hond zich prettig 
voelt, en leert het gedrag van de hond te begrijpen. Zo gaat uw kind verbanden zien 
tussen het eigen gedrag en het gedrag van de hond. Uw kind leert dat hij invloed heeft op 
de situatie en begrijpt daardoor ook beter hoe mensen op zijn eigen gedrag reageren. Ook 
leren samenwerken is belangrijk in de therapie en training. Het gaat niet om gesprekken 
voeren maar om leren door ervaren. En veel kinderen vinden dat fijn. 

Hoe lang duurt het?
De training bestaat uit een kennismakingsgesprek, gemiddeld 10 sessies en een 
evaluatiegesprek. Trajecten met een therapeutische insteek zoals bij kinderen en jongeren 
met hechtingsproblematiek, trauma’s of depressieklachten bestaan vaak uit meer sessies. 



Hoe werkt het?

In deze therapie en training gaat het niet om gesprekken voeren, maar om dingen ‘doen’. 
Uw kind gaat met de trainer en met de hond aan het werk. De trainer helpt uw kind het 
gedrag van de hond en zichzelf beter te begrijpen.

• Uw kind leert kijken naar de hond en leert begrijpen wat het dier wil zeggen.

• Uw kind leert rustig en duidelijk te zijn naar de hond en zichzelf te laten zien.

• Uw kind leert keuzes maken en deze uit te voeren.

• Uw kind gaat nadenken over mogelijkheden de hond iets nieuws te laten doen.

• Uw kind heeft plezier in het samenwerken met de hond.

Wanneer een hond vriendelijk en vrolijk is en respect toont door te doen wat uw kind hem 
vraagt, krijgt uw kind een goed gevoel. Hij gaat de hond complimenten geven, belonen, 
aanhalen en samen spelen waardoor hij plezier heeft in het samenwerken met de hond.

Hierdoor gaat uw kind nieuwe (gedrags)mogelijkheden zien en deze toepassen in het 
dagelijkse leven. Uw kind leert contact te maken en rekening te houden met anderen. Het 
zelfvertrouwen groeit als uw kind goede keuzes heeft gemaakt en als dingen lukken.

Positief resultaat
Voor de therapie en training werkt entrea lindenhout in een aantal regio’s samen met 
Hulphond Nederland.

Alle hulphonden voldoen aan de standaarden van therapiehond en worden door ervaren 
therapeuten ingezet om uw kind meer zelfvertrouwen te laten opbouwen en zijn zelfbeeld 
te versterken. Omdat de methode is gericht op leren door ervaren, wordt in relatief korte 
tijd veel bereikt.

 

Bello

Uw kind gaat nieuwe mogelijkheden zien  
en deze toepassen in het dagelijkse leven.
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Volg ons ook op

Contact

Informatie en aanmelding
Met vragen over Therapie en training met Hulphonden - Topdog en over het aanmelden 
kunt u terecht bij ons Entreeteam. 

Professionals van wijkteams, jeugdbescherming en (huis)artsen kunnen kinderen en 
jongeren aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op onze website. Artsen kunnen 
ook aanmelden via het verwijzingsprogramma ZorgDomein. 

Met de juiste verwijzing zijn er aan de Therapie en training met Hulphonden - Topdog geen 
kosten verbonden. De reiskosten in verband met de sessies op de afgesproken locatie zijn 
voor rekening van het gezin.


