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Hulphond Nederland stuurt Open Brief aan zorgverzekeraars 
  
Op 19 april heeft Hulphond Nederland aan alle zorgverzekeraars van Nederland een Open 
Brief gestuurd. Hierin vraagt de organisatie om erkenning en vergoeding van de therapie die 
zij sinds 2021 aanbiedt. Tot op de dag van vandaag heeft geen enkele cliënt van Hulphond 
Nederland een vergoeding mogen ontvangen. Hulphond Nederland moet daarom alles uit 
eigen middelen bekostigen.  
 
Therapie voor volwassenen 
Sinds 2010 biedt de organisatie, onder de vlag van het Domingo House, therapie voor jeugd 
met klachten die voortkomen uit ontwikkelingsstoornissen en psychische problematiek. In 
2021 is daar een behandelprogramma voor volwassenen met psychotrauma of 
stressorgerelateerde problematiek aan toegevoegd. 
  
Volledig erkend GGZ-aanbieder 
Hulphond Nederland is een volledig erkende GGZ-aanbieder die voldoet aan alle wettelijke 
vereisten omtrent de GGZ. Alle therapeuten zijn gekwalificeerde GGZ-professionals, 
waaronder een GZ-psycholoog als hoofd/regiebehandelaar.  
 
In het behandeltraject dat de organisatie voor volwassenen aanbiedt worden bij bepaalde 
sessies speciaal geselecteerde honden en paarden ingezet. Het inzetten van hulpmiddelen is 
zeer gebruikelijk in de GGZ, juist dat lijkt een bijdrage in de kosten voor de therapie in de 
weg te staan. 
 
Alleen vergoeding voor therapeuten  
“We vragen geen vergoeding voor de dieren, deze worden door ons volledig gefinancierd 
middels fondsenwerving en nalatenschappen”, zegt Rudolph Strickwold, directielid van 
Hulphond Nederland. “De GGZ heeft te maken met oplopende wachtlijsten en wij kunnen 
daar met het Domingo House zeker positief aan bijdragen. Het is ons doel zoveel mogelijk 
mensen te helpen en de vergoeding die wij voor onze therapeuten zouden moeten 
ontvangen zou daar zeker bij helpen.” 
  
Hulphond Nederland is met diverse zorgverzekeraars in gesprek over het afsluiten van een 
zorgcontract. Tot die tijd zou de verzekerde een vergoeding voor ongecontracteerde zorg 
moeten ontvangen omdat Hulphond Nederland voldoet aan alle wettelijke vereisten. Helaas 



 

is er echter tot nu toe geen zorgverzekeraar die een vergoeding heeft betaald aan 
verzekerden die zijn geholpen in het Domingo House van Hulphond Nederland.  
 

 

Over Domingo House  

Het Domingo House is onderdeel van Hulphond Nederland. Het is het instituut voor 

systemische en ervaringsgerichte therapie. Het Domingo House biedt behandeltrajecten 

op maat voor volwassenen met psychotrauma en stressorgerelateerde problematiek. Ook 

jeugd met klachten die voortkomen uit ontwikkelingsstoornissen en psychische 

problematiek kan bij het Domingo House terecht. Voor meer informatie: 

www.domingohouse.nl  

 

Over Hulphond Nederland  

Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag de 

helpende hand: de inzet van hulphonden voorkomt namelijk isolement en biedt nieuw 

perspectief. De stichting heeft ruim veertig jaar ervaring in het opleiden van hulphonden. 

De hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk 

opgeleid door deskundige trainers. Zij zijn in staat de hulphond tot wel zeventig 

verschillende vaardigheden aan te leren. Voor meer informatie: www.hulphond.nl.  
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