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HULPHOND NEDERLAND SLUIT EERSTE OVEREENKOMST VOOR 

THERAPIE MET ZORGVERZEKERAAR 

 

2 Juni 2022 - Hulphond Nederland heeft een eerste samenwerkingsovereenkomst voor het 
Domingo House afgesloten met zorgverzekeraar DSW.  
 
In april stuurde Hulphond Nederland een Open Brief naar alle zorgverzekeraars in het land. 
Hierin vroeg de Stichting om erkenning en vergoeding van de therapie voor volwassenen, die 
onder de vlag van het Domingo House aangeboden wordt. Ondanks dat Hulphond 
Nederland een volledig erkende GGZ-instelling is, worden ingediende declaraties tot op 
heden door zorgverzekeraars afgewezen. “Daarom zijn we zo ontzettend blij met deze 
eerste overeenkomst”, zegt Rudolph Strickwold, directielid van Hulphond Nederland. “DSW 
is een vooruitstrevende partij die innovatie omarmt. Het is voor ons én voor onze cliënten 
een enorm belangrijke stap in de goede richting om meer mensen met een trauma te 
kunnen gaan helpen.”   
 
Therapieprogramma Domingo House  
Onder de vlag van het Domingo House helpt Hulphond Nederland sinds 2012 – in 
samenwerking met jeugdzorg en GGZ-instellingen – vanuit 12 locaties in Nederland  zo’n 700 
jongeren met psychische problematiek per jaar. In 2020 is daar het programma voor 
volwassenen met traumaklachten en stressorgerelateerde problematiek aan toegevoegd. 
Door middel van systemische en ervaringsgerichte therapietrajecten op maat weet de 
Stichting in relatief korte tijd een doorbraak te creëren bij cliënten die veelal vastgelopen zijn 
in eerdere behandeltrajecten elders.  
 
Nieuw antwoord op toenemende geestelijke zorgvraag 
Op 31 mei gaf de NOS in haar 8 uur journaal nog uitgebreid aandacht aan de sluiting en 
inkrimping van specialistische GGZ-instellingen ( https://nos.nl/l/2430965 ). Doordat 
zorgverzekeraars niet alle zorg vergoeden, ontstaat er een tekort aan financiële middelen. 
Hulphond Nederland kampt met een gelijke situatie en heeft juist als doel meer mensen te 
willen helpen. Met het Domingo House komt Hulphond Nederland op innovatieve wijze 
tegemoet aan de toenemende geestelijke zorgvraag in de samenleving. Het unieke 
programma voor o.a. traumaverwerking bestaat uit traditionele GGZ-elementen met 
vernieuwende onderdelen waarbij ook hulphonden en paarden worden ingezet. Het 
Domingo House speelt in op de almaar groeiende wachtlijsten waar de GGZ in Nederland al 
jaren mee te maken heeft, doordat cliënten er in relatief kort tijdsbestek de regie over hun 
leven weten terug te krijgen. De vergoeding die de organisatie vraagt aan de 
zorgverzekeraars geldt niet voor de inzet van de dieren, de kosten daarvan worden door 
Hulphond Nederland vanuit fondsenwerving zelf gedragen. 
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