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ALGEMEEN DIRECTEUR HULPHOND NEDERLAND NEEMT 

EINDVERANTWOORDELIJKHEID VOOR THERAPIEACTIVITEITEN 

DOMINGO HOUSE 

 

24 November 2022 – De algemeen directeur van Hulphond Nederland Eric Bouwer neemt 
per direct de eindverantwoordelijkheid in het Domingo House, de therapietak van de 
stichting. Met deze extra aandacht voor de therapietak zorgt de stichting ervoor dat het 
zorgaanbod van Hulphond Nederland op de beste manier aansluit op de stijgende en 
veranderende vraag uit de markt.  
 
Voorlopig blijft Eric Bouwer ook nog onderdeel uitmaken van de directie van Hulphond 
Nederland. De zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur is al begonnen;  tot deze 
gevonden is zal Eric Bouwer zijn aandacht verdelen tussen het Domingo House en zijn taken 
als algemeen directeur. Na de benoeming van een nieuwe algemeen directeur zal Eric 
Bouwer zijn directietaken overdagen en toetreden als managementlid van Hulphond 
Nederland met de eindverantwoordelijkheid voor het Domingo House.  
Eric Bouwer heeft de afgelopen jaren diverse opleidingen succesvol afgerond en is inmiddels 
ook coach en trainer in het Domingo House.  
 
“We zijn vanuit de Raad van Toezicht heel blij dat Eric deze rol pakt”, aldus Carla Lasonder, 
voorzitter Raad van Toezicht van Hulphond Nederland. “Eric is dé visionair en initiator van 
ons Domingo House, waar naast traditionele elementen en systemen ook gebruik wordt 
gemaakt van speciaal getrainde honden en paarden”. Voor steeds meer mensen met 
psychische klachten biedt een therapietraject in ons Domingo House uitkomst”.  
 
Hulphond Nederland is van mening dat voor de mensen die zij helpt geen financiële 
drempels mogen bestaan. De kosten voor de therapie, die nog nauwelijks op erkenning 
vanuit de zorgverzekeraars mogen rekenen, worden bekostigd door fondsenwerving vanuit 
de Stichting zelf. Er wordt met man en macht gewerkt aan verdere bekendheid en erkenning 
door zorgverzekeraars, gemeenten en instellingen die beslissen over de vergoeding van 
geestelijke zorg. Zodra de aangeboden therapie wordt vergoed, kan de organisatie verder 
opschalen en kunnen er nog meer mensen worden geholpen.   
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Voor de redactie 
 
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 veertig jaar ervaring in het opleiden van hulphonden als steun en toeverlaat voor mensen met 
een fysieke beperking of epilepsie. 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 zeventig 
verschillende vaardigheden aan te leren. 
 
Domingo House 
Het Domingo House is dé plek voor systemische en ervaringsgerichte therapie en onderdeel van 
Hulphond Nederland. Het Domingo House biedt behandeltrajecten op maat voor volwassenen met 
psychotrauma en stressorgerelateerde problematiek en voor jeugd met klachten die voortkomen uit 
ontwikkelingsstoornissen en psychische problematiek. Het Domingo House beschikt over 12 
therapielocaties verspreid over het land en is een aanvulling op de bestaande geestelijke 
gezondheidszorg in Nederland.  
 
 
Voor meer informatie: 

• Bezoek www.hulphond.nl  

• Bezoek www.domingohouse.nl 
 
Voor interviews en vragen kunt u contact opnemen met Arianne le Duc, Hoofd Marketing bij 
Hulphond Nederland, via a.leduc@hulphond.nl 


