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Voorwoord 

 

Vier jaar geleden begon ik met de opleiding Toegepaste psychologie. Ik was toen 22 jaar en had er 

vier besluiteloze tussenjaren opzitten. Ik was al eerder met een opleiding begonnen: oudheidkunde 

aan de VU. Ik heb het daar slechts enkele weken uitgehouden. Toch ben ik dankbaar voor die paar 

weken daar, want daardoor wist ik zeker dat ik er niet mijn werk van wilde maken om oeroude 

geschriften te ontrafelen. Ik wilde aan de slag in de maatschappij. Ik heb toen een aantal 

voorlichtingen bijgewoond en mijn keuze voor Toegepaste psychologie was snel gemaakt na het 

voorlichtingscollege. Ik was onzeker en vond het spannend om weer aan een opleiding te beginnen, 

maar ik liet mij daar niet door tegenhouden. Toen ik in een klas kwam met allemaal mensen met 

hetzelfde enthousiasme, maar ook met dezelfde onzekerheden, wist ik zeker dat ik op de goede plek 

was. Ik kan helaas niet zeggen dat ik dat zekere gevoel gedurende de afgelopen vier jaar altijd heb 

behouden. Ik heb ontzettend getwijfeld. Ik twijfelde aan mijn studiekeuze, aan mijn aanleg om TP’er 

te worden en vooral aan wat ik wilde bereiken met de opleiding.  

 

Inmiddels meer dan acht jaar geleden pakte ik een verwaarloosde pitbull pup van zijn eigenaar af. De 

rust en de vergeeflijkheid van die hond, die tot een gestigmatiseerd ras behoort, heeft mij toen diep 

geraakt. Ik twijfelde over mijn toekomst als TP’er, omdat ik weet dat mijn hart bij het werken met 

dieren ligt. Ik weet dat het werken met honden voor het grootste deel bestaat uit werken met 

mensen, maar toch voelde het altijd alsof ik mijn studiekeuze moest verdedigen wanneer mensen 

vroegen naar mijn toekomstplannen. Toen ik leerde over het bestaan van de Topdog methodiek, viel 

mijn mond letterlijk open. Dit is het! Dit is mij op het lijf geschreven. Susan Polak is de slb’er die mij 

op de methodiek wees en mij het duwtje in de rug gaf om erachteraan te gaan en daarvoor ben ik 

haar dankbaar. Ik ben Margot Swart van de organisatie CoHond, de opdrachtgever van dit 

onderzoek, ontzettend dankbaar voor de afgelopen periode en alle vrijheden, mogelijkheden en 

kennis die mij zijn aangeboden. Ik ben ook dankbaar voor het enthousiasme dat ik nu heb, want na 

het schrijven van de afstudeeropdracht stroom ik meteen door naar de opleiding tot Topdogtrainer.  

 

Ik twijfel er niet aan. 
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Samenvatting 

 

CoHond, een trainingscentrum dat Topdogtrainingen inzet, heeft geen kijk op de effectiviteit van de 

trainingen omdat de ingevulde evaluatieformulieren niet worden geanalyseerd. Hierdoor is er ook 

geen kennis van eventuele verbeterpunten. Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen hoe 

de effectiviteit van de Topdogtrainingen van CoHond kan worden vergroot. De methodiek en de te 

verwachten effecten zijn door middel van literatuuronderzoek in kaart gebracht, evenals manieren 

om meer effecten te stimuleren. De evaluatieformulieren zijn geanalyseerd om de daadwerkelijke 

effectiviteit aan te tonen. Verder is er gekeken naar de aankomende veranderingen in het 

evaluatieproces en de mening van de Topdogtrainers daarover. Door middel van semi-

gestructureerde interviews met aan de organisatie verbonden Topdogtrainers zijn de verbeterpunten 

van de trainingen en de mogelijkheden voor het implementeren van een interventie uitgevraagd. 

Mens-dier interactie zorgt voor verschillende effecten op fysiologisch, psychologisch en sociaal 

gebied. Deze effecten worden ook aangetoond door de resultaten van de evaluatieformulieren. De 

Topdogtrainers geven echter aan dat doelen niet altijd behaald worden en dat dit vaak ligt aan een 

probleem in het systeem, aan de motivatie van de deelnemers, aan het niet op tijd maken van de 

transfer naar het dagelijks leven of doordat het trainingstraject te kort is voor de toenemende ernst 

van de problematiek van de deelnemers. Er wordt geconcludeerd dat de effectiviteit van de 

trainingen vergroot kan worden door meer aandacht aan systemische disfunctionaliteit te besteden, 

omdat hierdoor de transfer eerder gemaakt kan worden, wat mogelijk ook leidt tot minder 

verlengingen. Er wordt aanbevolen om de Topdogtrainers een verdiepingsmogelijkheid in het 

systeemgericht werken aan te bieden.  
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1. Inleiding 

 

Nederland telt een groot aantal kwetsbare kinderen en adolescenten. Het Nederlands Jeugdinstituut 

heeft enkele cijfers op een rij gezet. De Gezondheidsraad schatte in 2014 dat twee tot zeven procent 

van alle kinderen ADHD heeft. In 2017 telt Nederland ongeveer 40.000 kinderen van vier tot twaalf 

jaar met autisme. In datzelfde jaar had één op de vijf jongeren in het voortgezet onderwijs 

emotionele problemen, zoals angst- of stemmingsproblemen. Verder worden door medewerkers van 

de jeugdgezondheidszorg bij 11 tot 28 procent van kinderen onder de twaalf jaar psychosociale 

problemen gesignaleerd (Nederlands Jeugdinstituut, 2021). Het is de vraag of dit grote aantal 

kwetsbare kinderen en adolescenten wel de best passende begeleiding krijgt. Niet alle bronnen op 

dit gebied worden namelijk optimaal benut. Dat geldt ook voor de dierondersteunde interventies 

(Enders, 2018).  

 

Een dierondersteunde interventie is een doelgerichte en gestructureerde interventie waarbij dieren 

bewust worden ingezet als ondersteuning op het gebied van gezondheid, onderwijs en persoonlijke 

dienstverlening, met als doel een positief therapeutisch effect op mensen te bewerkstelligen 

(Jegatheesan et al., 2014).  Bij veel mentale problemen leveren verbale therapievormen geen 

resultaat op. De kinderen of jongeren hebben dan vaak meer baat bij het opdoen van nieuwe, 

succesvolle ervaringen. Dergelijke ervaringen worden gestimuleerd in dierondersteunde interventies 

(Enders, 2018). Een aantal instanties hebben hard gewerkt aan een hulpverleningsmethodiek met 

dierondersteunde interventies. Deze methodiek heet Topdog. 

 

1.1 Organisatieomschrijving 

De Topdog-methodiek, tegenwoordig de Topdog hondenSOVAtraining genoemd, is een 

hulpverleningsmodule voor kinderen en adolescenten die kampen met psychosociale problematiek. 

De module is ook toepasbaar bij volwassenen in de vorm van hulpverlening bij psychosociale 

problemen, maar bijvoorbeeld ook als hulp bij reactivering naar arbeid. Binnen de module worden 

psychosociale hulphonden ingezet. De algemene doelstelling van de Topdog-methodiek is het 

samenbrengen van mens en dier in een proces van vooruitgang. De cliënt krijgt hierbij inzicht in het 

verband tussen het eigen gedrag en de weerslag ervan op het gedrag van de hond (Swart, 2020a). De 

Topdog-methodiek is zowel geschikt voor mensen met internaliserende problematiek, zoals een 

gebrek aan sociale weerbaarheid, als voor mensen met externaliserende problematiek, zoals 

agressieproblemen (Mos, 2017a). 
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De opdrachtgever van dit onderzoek is Margot Swart. Als jeugd- en gezinsprofessional en 

Topdogtrainer heeft zij het trainingscentrum CoHond opgericht. De organisatie biedt psychosociale 

trainingen voor jongeren en (jong)volwassenen aan volgens de Topdog-methodiek. De doelstellingen 

voor de trainingen kunnen gaan over sociale vaardigheden, agressie en weerbaarheid, 

opvoedingsvraagstukken, ouder-kind relatie, maar bijvoorbeeld ook over de persoonlijke 

ontwikkeling of de ontwikkeling op het gebied van sport. De samenwerking met de hond is een 

hoofdthema binnen de trainingen (Swart, 2020b). CoHond heeft één Topdogtrainer in vaste dienst. 

Zes andere trainers staan ingeschreven bij CoHond en worden indien nodig ingehuurd. Veel van deze 

trainers hebben een bepaalde expertise in het werkveld van de jeugdhulpverlening, waardoor 

CoHond een divers en gespecialiseerd team aan trainers kan bieden (Swart, persoonlijke 

communicatie, 19 februari 2021). Een soortgelijke organisatie is Herstel op Poten, opgericht door 

Dafne Rademakers. Deze organisatie biedt net als CoHond Topdogtrainingen aan en de twee 

organisaties onderhouden goed contact met elkaar. De doelgroep van Herstel op Poten bestaat 

echter voor het grootste deel uit volwassenen. Deze tweede organisatie wordt ook meegenomen in 

dit onderzoek omdat ze tegen hetzelfde probleem als CoHond aanlopen. 

 

1.2 Probleemomschrijving 

Een vast onderdeel van de Topdog methodiek is het evalueren van de trainingen. Dit is van belang 

om de effectiviteit van de methodiek in kaart te kunnen brengen. Echter worden de 

evaluatieformulieren op dit moment bij zowel CoHond als Herstel op Poten niet geanalyseerd, met 

het gevolg dat jaren aan informatie over de succesfactoren en eventuele verbeterpunten van de 

trainingen niet in kaart wordt gebracht. Daarnaast worden de trainingstrajecten tegenwoordig steeds 

vaker verlengd. Dit roept de vraag op of de effectiviteit van de trainingen optimaal is. De organisaties 

komen niet toe aan het verwerken van de vele formulieren en de klus is moeilijk om uit te besteden 

vanwege de vertrouwelijke persoonsgegevens die in de formulieren staan. Op dit moment wordt 

door de samenwerkende organisaties onderzocht hoe de evaluaties in de toekomst objectiever en 

systematischer uitgevoerd en geanalyseerd kunnen worden, waardoor de effectiviteit van de 

Topdogtrainingen een empirische onderbouwing krijgt. Het doel van dit aansluitende onderzoek is 

het vergroten van de effectiviteit van de Topdogtrainingen die door CoHond worden aangeboden. De 

mogelijkheden hiervoor worden in kaart gebracht door de evaluatieformulieren van de afgelopen 

jaren te analyseren en aanvullende interviews te houden met de aan CoHond verbonden 

Topdogtrainers. De evaluatieformulieren van Herstel op Poten worden ook meegenomen in dit 

onderzoek. Hierdoor kunnen eventuele verschillen in de effectiviteit van de Topdogtrainingen op de 
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verschillende leeftijdsgroepen in kaart worden gebracht, zodat daar rekening mee kan worden 

gehouden bij de aanbeveling voor een interventie aan CoHond.  

 

1.3 Begripsafbakening 

In dit onderzoek duidt het begrip ‘effectiviteit’ op de mate waarin een doel wordt bereikt. Hierbij 

gaat het om de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van de deelnemers die de Topdogtrainingen 

volgen. De training wordt als effectief beschouwd als er een positieve ontwikkeling plaatsvindt in de 

gedragingen van de deelnemers, op het gebied van het vooraf opgestelde ontwikkelingsdoel. 

Daarnaast wordt benadrukt dat, hoewel de Topdog methodiek is afgeleid van het Animal Assisted 

Therapy model, er geen sprake is van een therapievorm. Hoewel deze term in het onderzoek vaker 

terug komt, wordt er door Topdogtrainers enkel dierondersteunde interventies ingezet. Met mens-

dier relatie wordt de natuurlijke band tussen mensen en dieren bedoeld en mens-dier interactie 

verwijst naar de manier waarop de twee soorten met elkaar omgaan. 

 

1.4 Beroepsproduct 
 
CoHond ontvangt naast dit onderzoeksverslag ook een beroepsproduct. Het beroepsproduct bevat 

de interventie die naar aanleiding van de aanbevelingen uit dit onderzoek is ontwikkeld. Deze 

interventie kan direct door CoHond worden geïmplementeerd en zal leiden tot meer effectiviteit van 

de Topdogtrainingen.  

 

1.5 Hoofd- en deelvragen 

De centrale onderzoeksvraag is:  

Hoe kan het effect van de Topdogtrainingen van CoHond worden vergroot? 

 

De volgende deelvragen zijn opgesteld: 

1. Wat is Topdog?  

2. Wat zijn mogelijke effecten van dierondersteunde interventies? 

3. Welke effecten worden behaald met de Topdogtrainingen?  

4. Hoe kan gedragsverandering worden gestimuleerd?  

5. Wat zijn voordelen van de aankomende veranderingen in het evaluatieproces? 

6. Wat kan er volgens de Topdogtrainers verbeteren aan de trainingen?  
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2. Methodologie 

 

In dit hoofdstuk wordt toegelicht welke onderzoeksmethoden zijn gebruikt voor het beantwoorden 

van de deelvragen en hoe deze methoden zijn ingezet. Vervolgens wordt vermeld op welke manier 

bij de uitvoering rekening is gehouden met de kwaliteit en bruikbaarheid van het onderzoek.  

 

2.1 Literatuuronderzoek 

De volgende deelvragen zijn beantwoord door middel van literatuuronderzoek: 

 

Deelvraag 1: Wat is Topdog? 

Deze deelvraag draagt bij aan het verduidelijken van de trainingsmethodiek die in dit onderzoek 

centraal staat. Het ontstaan van de Topdog methodiek en de basisprincipes van het Animal Assisted 

Therapy model worden toegelicht. 

 

Deelvraag 2: Wat zijn mogelijke effecten van dierondersteunde interventies? 

Om te kunnen beoordelen hoe het effect van de trainingen kan worden vergroot, is het van belang 

om in de eerste plaats te kijken welke effecten kunnen worden behaald met dierondersteunde 

interventies. In dit deel wordt aandacht besteed aan de fysiologische en psychologische 

ontwikkelingen die het gevolg zijn van mens-dier interactie.  

 

Deelvraag 4: Hoe kan gedragsverandering worden gestimuleerd? 

De trainingen zijn effectief als er een positieve verandering plaatsvindt het gedrag van de 

deelnemers, afhankelijk van het persoonlijke ontwikkelingsdoel. Wanneer een doel niet voldoende 

wordt behaald, kan het inzetten van een gedragsinterventie bijdragen aan de effectiviteit van de 

training. Hiervoor is het van belang om te weten waardoor gedragsverandering mogelijk wordt 

verhinderd en hoe het toch kan worden gestimuleerd. 

 

Voor het literatuuronderzoek zijn verschillende databanken geraadpleegd, waarvan een aantal door 

de Hogeschool van Amsterdam beschikbaar zijn gesteld. De gebruikte databanken zijn Google 

Scholar, Springer Link, Science Direct en het tijdschrift Implementation Science. Voor het vinden van 

artikelen over de effectiviteit van dierondersteunde interventies en het ontstaan van het AAT-model, 

is er een variatie aan Nederlandse  en Engelse zoektermen gebruikt, zoals: dierondersteunde 

interventie + effect, Animal Assisted Interventions  + mental health / changes / results, dieren + 
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therapie, honden + psychologisch, Animal Assisted Therapy + Levinson, mens-dier interactie en 

human – animal bond. Daarnaast is gebruik gemaakt van literatuur die door de auteur van de Topdog 

methodiek beschikbaar is gesteld. Het gaat hierbij om de productbeschrijving van de methodiek en 

het opleidingsdraaiboek voor trainers, waar het protocol van de trainingen in staat beschreven. Voor 

het vinden van artikelen over gedragsveranderingsmodellen zijn wederom Nederlandstalige en 

Engelstalige zoektermen gebruikt: gedragsinterventie + individu, implementatiestrategie, 

gedragsverandering + best practise, behavioural change model, behaviour + intervention en 

implementation + training.  

 

2.2 Deskresearch 

In dit onderzoek is deskresearch uitgevoerd voor het beantwoorden van deelvraag 3: Wat zijn de 

effecten van de Topdogtrainingen? Door deze deelvraag te beantwoorden wordt in kaart gebracht 

welke ontwikkelingen het gevolg zijn van de Topdogtrainingen. Op basis hiervan is geconcludeerd 

hoe effectief de Topdogtrainingen op dit moment zijn. De evaluatieformulieren van zowel CoHond 

als Herstel op Poten zijn verwerkt, waardoor de effectiviteit van de training op de verschillende 

leeftijdsgroepen kan worden vergeleken. 

 

De evaluatieformulieren van de Topdogtrainingen die in de afgelopen jaren door CoHond en Herstel 

op Poten zijn uitgevoerd, zijn verwerkt in Microsoft Excel. Het gaat om 38 deelnemers van CoHond 

en 27 deelnemers van Herstel op Poten. De deelnemers zijn op de verticale as genummerd en op de 

horizontale as zijn de antwoorden op de verschillende vragen uit het formulier genoteerd. De vragen 

zijn op een gesloten manier gesteld en de antwoordmogelijkheden bestonden uit ja, een beetje en 

nee. Alle formulieren zijn van te voren in verband met de privacybescherming van de deelnemers 

door de organisaties geanonimiseerd. Voor een weergave van de resultaten van de 

evaluatieformulieren in Microsoft Excel, zie bijlage 1.  

 

2.3 Praktijkonderzoek 

De volgende deelvragen zijn beantwoord door middel van kwalitatief praktijkonderzoek: 

Deelvraag 5: Wat zijn voordelen van de aankomende veranderingen in het evaluatieproces? 

Deelvraag 6: Wat zijn volgens de Topdogtrainers verbeterpunten van de trainingen?  

Het praktijkonderzoek heeft plaatsgevonden in de vorm van semi-gestructureerde interviews met de 

Topdogtrainers die bij CoHond betrokken zijn. Deze methode is gekozen omdat hierdoor de mening 

van de trainers over een aantal aspecten van de training kon worden uitgevraagd op een 
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gestructureerde manier, terwijl er wel genoeg ruimte was om door te vragen wanneer daar behoefte 

aan was.  

 

Populatie en steekproef 

De populatie van het onderzoek omvat alle Topdogtrainers die trainingen voor CoHond uitvoeren. 

Inclusief de eigenaresse van CoHond, tevens de opdrachtgever van dit onderzoek, zijn dit acht 

trainers. Gezien de geringe omvang van de populatie is er geen steekproef getrokken. Alle trainers 

hebben een uitnodiging ontvangen om het interview af te laten nemen, evenals de garantie dat de 

gegevens vertrouwelijk verwerkt worden. Van de acht trainers zijn er uiteindelijk zeven geïnterviewd. 

De eigenaresse van Herstel op Poten is ook meegenomen in dit deel van het onderzoek, om 

wederom de verschillen en overeenkomsten tussen de doelgroepen van de organisaties in kaart te 

brengen.  

 

Operationalisatie 

Voor het semi-gestructureerde interview is een topiclijst gemaakt, met een aantal vooraf opgestelde 

vragen. De topics zijn opgesteld naar aanleiding van het literatuuronderzoek en de deskresearch, 

zoals hieronder wordt beschreven. De gehele vragenlijst is bijgevoegd in bijlage 2. 

 

Topic 1: Achtergrond 

Het interview begint met het uitvragen van praktische informatie over de respondenten, 

bijvoorbeeld hoe lang ze al Topdogtrainer zijn. Hierdoor is in beeld gebracht hoeveel ervaring ze 

hebben met de trainingstrajecten en met wat erbij komt kijken. Trainers met veel ervaring zijn een 

belangrijke bron van informatie omdat zij weten tegen welke dingen er structureel wordt 

aangelopen. Topdogtrainers die net zijn begonnen hebben daarentegen nog goed in beeld waar de 

methodiek, zoals die in de opleiding wordt gepresenteerd, tekortschiet in de praktijk. Verder zijn de 

persoonlijke motivatoren voor het werk en de professionele achtergrond van de trainers uitgevraagd. 

 

Topic 2: Werkwijze 

In het draaiboek dat trainers ontvangen tijdens de opleiding staat het protocol van de methodiek 

beschreven. In iedere trainingssessie wordt theorie verteld, worden droogoefeningen uitgevoerd en 

wordt vervolgens met de hond geoefend (Mos, 2020b). Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre 

ze zich aan het protocol houden en hoeveel ruimte er is voor eigen invulling. Deze informatie is van 

belang omdat de implementatie van het beroepsproduct hiervan afhankelijk is.  
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Topic 3: Persoonlijke ontwikkelingsdoelen 

Mens-dier interactie kan veel positieve gevolgen hebben, zoals meer ontspanning (Odendaal, 2000) 

en meer sociale steun (Fine, 2019). De Topdogtrainingen zijn dan ook geschikt voor een brede 

doelgroep, zowel wat betreft de leeftijd als de problematiek (Mos, 2017a). Door middel van het 

deskresearch zijn het effect van de training op een aantal gevoelsmatige en gedragsmatige gebieden 

in kaart gebracht. Echter zijn niet al deze gebieden voor alle deelnemers van toepassing, afhankelijk 

van het persoonlijke ontwikkelingsdoel. In dit deel is uitgevraagd hoe het persoonlijke 

ontwikkelingsdoel van een deelnemer wordt geformuleerd en hoe de perceptie van de deelnemer op 

de ontwikkeling gaandeweg in kaart wordt gebracht. Tot slot is gevraagd of alle persoonlijke 

ontwikkelingsdoelen altijd overeenkomen met de methodische doelen uit het evaluatieformulier.  

 

Topic 4: Behaviour Change Wheel 

Het Behaviour Change Wheel is een hulpmiddel om de meest geschikte interventie uit te kiezen. De 

interventie wordt gekozen aan de hand van het COM-B model, waarmee de factoren die de 

gedragsverandering verhinderen in kaart worden gebracht (Michie, Atkins & Gainforth, 2016). Aan de 

respondenten is gevraagd welke factoren een grote rol spelen wanneer een doel niet wordt behaald 

in de training. Deze factoren zijn opgedeeld in de COM-B categorieën, waarna het Behaviour Change 

Wheel kon worden gebruikt om een geschikte interventie aan te raden. De respondenten zijn ook 

gevraagd naar de interventies die ze op dit moment al inzetten, mocht een doel niet worden 

behaald. Deze informatie is van belang om te voorkomen dat de interventie die naar aanleiding van 

dit onderzoek wordt aangeraden overlap vertoond met al gebruikte interventies.  

 

Topic 5: Evaluatieproces 

Ten eerste is uitgevraagd of de respondenten altijd op de aangegeven tijd en volgens het formulier 

evalueren. Hierdoor is duidelijk geworden hoeveel vrijheid de Topdogtrainers hebben in het 

evaluatieproces. Vervolgens werd uitgelegd wat er gaat veranderen in het evaluatieproces, namelijk 

dat de trainers er geen rol meer in zullen hebben (Van der Steen, persoonlijk communicatie, 19 april 

2021). De meningen van de respondenten over de nieuwe evaluatiemethode en de gevolgen ervan 

voor de invulling van de trainingen zijn in beeld gebracht. Tot slot is gevraagd hoe de respondenten 

ervoor gaan zorgen dat ze zelf zicht behouden op de ontwikkeling van de deelnemer. Dit is belangrijk 

omdat de trainers anders geen kennis hebben van de effectiviteit van de trainingen.  

 

Topic 6: Aandachtspunten 

Aan het eind van het interview zijn er verschillende aandachtspunten uit de trainingstrajecten ter 

sprake gekomen. Vervolgens is gevraagd of er verder opvallendheden zijn die nog het bespreken 
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waard zijn. Dit kan bijdragen aan het in kaart brengen van zowel de sterke kanten als de minder 

sterke kanten van de methodiek. Daarnaast is gevraagd of de respondenten duidelijke 

verbeterpunten zien. Wanneer deze aangegeven verbeterpunten overeenkomen met de redenen dat 

deelnemers hun doelen soms niet behalen, kan dit richting geven aan de interventie die wordt 

aanbevolen. 

 

Data-analyse 

Voor het analyseren van de verkregen data is gebruik gemaakt van de methode die in het boek Wat 

is onderzoek? van Verhoeven (2016) wordt aangeraden, namelijk open- en axiaal coderen. De 

interviews zijn getranscribeerd en vervolgens zijn de antwoorden op de vragen samengevat. In het 

codeerschema zijn per vraag de antwoorden van alle respondenten in een tabel weergeven. De 

verschillende uitspraken zijn eerst omschreven en vervolgens zijn soortgelijke uitspraken of 

uitspraken die over hetzelfde onderwerp gaan van dezelfde kleur voorzien. Hierbij is enigszins 

afgeweken van het stappenplan dat door Verhoeven (2016) wordt aangeraden, omdat bij het lage 

aantal respondenten uit dit onderzoek geen subgroepering nodig is om overzicht aan te kunnen 

brengen. Onder de tabel is een tweede tabel gemaakt waarin de codes staan weergeven die aan de 

verschillende kleuren zijn toegekend. In de tabel staat ook aangegeven hoe vaak een code voorkomt. 

Het codeerschema is bijgevoegd in bijlage 3. 

 

2.4 Kwaliteit van het onderzoek 

In de onderzoeksopzet is rekening gehouden met de kwaliteit en bruikbaarheid van het onderzoek 

door de validiteit en betrouwbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen.  

 

Validiteit 

In dit onderzoek zijn drie verschillende onderzoeksmethoden ingezet, waardoor er sprake is van hoge 

validiteit. Ten eerste is de verwachte effectiviteit van dierondersteunde interventies in kaart 

gebracht door middel van literatuuronderzoek. Vervolgens is op basis van het deskresearch 

weergeven hoe effectief de Topdogtrainingen zijn. Het praktijkonderzoek omvat een vragenlijst 

waarvan enkele topics waren gericht op het achterhalen van eventuele belemmeringen in het 

behalen van meer effecten. De overige topics richtten zich op het verduidelijken van de 

trainingsomstandigheden, waardoor de mogelijkheden tot interveniëren bekend worden. 

 

Er is rekening gehouden met de externe validiteit door een organisatie bij het onderzoek te 

betrekken die zich op een oudere doelgroep richt. Doordat eventuele variaties in de effecten van de 
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trainingen op verschillende leeftijdsgroepen zijn meegenomen in het onderzoek, kan uitspraak 

worden gedaan over de generaliseerbaarheid van de aanbevelingen.  

 

Betrouwbaarheid 

De repeteerbaarheid van het onderzoek is hoog doordat er geen steekproef is getrokken uit de 

populatie. Daarnaast zijn de respondenten via hetzelfde medium geïnterviewd, namelijk door middel 

van videogesprekken via Microsoft Teams. De vraagstelling is in alle interviews hetzelfde gebleven. 

Voordat er naar meningen of persoonlijke ervaringen werd gevraagd, werden de topics 

geïntroduceerd en indien nodig werd er toelichting gegeven. Dit was bijvoorbeeld nodig bij het topic 

dat de aankomende veranderingen in het evaluatieproces omvat. Dit komt de intrabeoordelaars-

betrouwbaarheid ten goede. Door de semigestructureerde opzet van het interview is er in sommige 

gevallen echter wel afgeweken van de vooraf bedachte volgorde waarin vragen worden gesteld. 

Respondenten konden namelijk zelf een onderwerp aansnijden, waarop vervolgens werd 

doorgevraagd.  
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3. Resultaten 

 

3.1  De Topdog methodiek 

 

De Topdog-methodiek, tegenwoordig de Topdog hondenSOVAtraining genoemd, is een 

trainingsmethode voor sociale vaardigheden, agressieregulatie en weerbaarheid voor kinderen en 

(jong)volwassenen (Mos, 2020a). De methodiek is ontwikkeld door een samenwerking van 

orthopsychiatrie (intersectoraal samenwerkingsproject GGNet/ Lindenhout in Zutphen), Lindenhout 

regio Achterhoek en Hondenadviesbureau Mens & Hond Consultancy. De Topdog methodiek is 

gebaseerd op voorbeelden uit het Animal Assisted Therapy (AAT) model (Swart, 2020a).  

 

In 1977 werd de Delta Society opgericht, wat vandaag de dag wordt gezien als een van de leidende 

organisaties als het gaat om AAT. De Delta Society omschrijft AAT als een doelgerichte interventie 

waarin een dier dat aan bepaalde criteria voldoet, een integraal deel van het behandelproces vormt 

(Urichuk & Andersen, 2003). De mens-dierrelatie is een medium, een middel dat wordt gebruikt om 

een therapeutisch proces te faciliteren. Het therapeutische aspect van de aanwezigheid van een dier 

kan zich op twee manieren uiten. Op een bewust niveau, afhankelijk van het vermogen tot 

zelfreflectie, kunnen alle associaties en emoties die een dier in iemand losmaken, gebruikt en 

verwerkt worden in het therapieproces. Ten tweede kunnen dieren dienen als een projecterend 

object. Cliënten zien hun eigen emoties en gedachten terug in het dier. Op deze manier zijn cliënten 

aan het zelf-reflecteren op een laagdrempelige manier, doordat ze op het dier reflecteren (Parish-

Plass, 2013). 

 

Verloop van de trainingen 

De term topdog komt uit de communicatieleer en staat voor degene die het initiatief neemt in een 

gesprek, samenwerking of relatie. Degene die volgt heet een underdog. Aanvankelijk was een 

Topdogtraining altijd een kortdurend traject van 12 bijeenkomsten. De laatste jaren wordt het traject 

soms verlengd (Mos, 2020a). Algemene doelstellingen van de training zijn dat de deelnemer meer 

zelfvertrouwen en concentratie heeft, en weerbaar en sociaal acceptabel gedrag vertoond. 

Daarnaast is de deelnemer in staat om samen te werken met de hond en maakt een overgang van de 

trainingssituatie met de psychosociale hulphond naar de sociale omgang met mensen (Mos, 2020b). 
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De bijeenkomsten worden geopend door aandacht te besteden aan hoe het de afgelopen week is 

gegaan. Vervolgens wordt verteld wat er in de sessie geoefend gaat worden en de theorie daarachter 

wordt op een beeldende manier overgebracht. Per sessie worden een aantal oefeningen gedaan. Alle 

handelingen en oefeningen die met honden worden uitgevoerd, worden daarvoor geoefend zonder 

hond. Dit wordt ook wel ‘droogtrainen’ genoemd. De trainer kan dan de rol van hond op zich nemen, 

wat ontwapenend werkt en een beeld geeft van de weerbaarheid van de deelnemer. Tijdens het 

klieren, slijmen en aan het schrikken maken blijft de trainer een positieve, stimulerende houding 

aannemen, omdat het tevens een vorm van modellering is. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met 

een nabespreking. De beleving van de deelnemer wordt besproken en de gemaakte afspraken 

worden herhaald. Op deze manier hebben de bijeenkomsten altijd een duidelijk begin en eind (Mos, 

2020b). 

 

Het traject bestaat uit drie fasen die als het ware de kop, romp en staart vormen. De Startfase 

bestaat uit de eerste drie bijeenkomsten, waarin wordt gewerkt aan het behouden van ontspanning 

in sociale situaties. Er wordt aandacht besteed aan het wegnemen van stress doordat de trainer en 

de deelnemer een band opbouwen (Mos, 2020a). De eerst training is de kennismaking, ook wel 

matching genoemd. Bij dit kennismakingsgesprek met de deelnemer en (meestal) de ouders is het 

vooral van belang dat er een goede match met de hond is. In de tweede en derde training wordt er 

aandacht besteed aan de contactopbouw en relatieopbouw. De deelnemer leert over de achtergrond 

van de mens-hond relatie en leert zich te ontwikkelen tot een vriendelijke hondengeleider. De 

deelnemer leert hoe ‘hondentaal’ werkt, waarbij wordt geoefend met de juiste houding aannemen 

(Mos, 2020b). 

 

De volgende fase is de Werkfase. Dit omvat zes bijeenkomsten waarin wordt gewerkt aan het 

uitbouwen van de ontspanning in sociale situaties. Daarnaast wordt geoefend met copingstrategieën 

in sociale situaties, voornamelijk gericht op non-verbale communicatie (Mos, 2020a). In de vierde en 

vijfde training wordt de relatie verder uitgebouwd. De deelnemer leert het belang van spel voor de 

hond en leert zich als spelleider op te stellen, om vervolgens de hond te kunnen trainen. In de zesde 

training vindt de tussenevaluatie plaats. In de daaropvolgende drie trainingen wordt de appèltraining 

(gehoorzaamheid) verder uitgebouwd. Er wordt zonder lijn met de hond gelopen en de basis- en 

aandachtsoefeningen worden herhaald. Er wordt ook aandacht besteed aan de verzorging van de 

hond en de houding van de hond daarbij (Mos, 2020b). 

 

De laatste drie bijeenkomsten vormen de Afbouwfase. Hierin wordt gewerkt aan het vertalen van het 

werken met de hond naar het toepassen van het geleerde in de omgang met mensen. Het is tevens 
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van belang dat er op tijd aandacht wordt besteed aan het afscheid nemen van de hond (Mos, 2020a). 

In training 10 wordt alles herhaald en wordt gekeken waar nog ruimte voor verbetering zit. In de 

volgende training worden de opgedane ervaringen nabesproken op een door de deelnemer 

uitgekozen locatie. Ook wordt gekeken hoe de vertaalslag naar de omgang met mensen wordt 

gemaakt. In de laatste bijeenkomst wordt de eindevaluatie uitgevoerd, waarin de persoonlijke 

ontwikkelingsdoelen worden geëvalueerd. De deelnemer ontvangt ter afsluiting een certificaat en 

een afscheidscadeau (Mos, 2020b). 
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3.2 Mogelijke effecten van dierondersteunde interventies 

 

Prehistorische muurschilderingen suggereren dat de eerste relaties tussen mensen en dieren die 

tussen oermensen en wolven waren. De wolf is volgens archeologen dan ook het eerste dier dat 

gedomesticeerd is (Urichuk & Andersen, 2003). De sociale relatie tussen mensen en honden en 

katten lijkt te zijn ontstaan zonder dwang. Dit betekent dat de domesticatie een natuurlijk proces 

was en de dieren niet door de mens tam zijn gemaakt. Er is een symbiotische relatie ontstaan, wat 

inhoudt dat de verschillende diersoorten samenleven omdat het voor beide partijen gunstig is. Er 

wordt niet geconcurreerd om bijvoorbeeld voedsel, maar in plaats daarvan vervullen beide 

diersoorten taken om elkaar veilig te houden. Dit zorgt ervoor dat er tussen de twee soorten een 

positieve emotionele interactie kan plaatsvinden (Odendaal, 2000). 

 

Na de middeleeuwen kwam het idee op dat het koesteren van relaties met dieren voor mensen 

socialiserend werkt (Fine, 2019). Kinderen zouden door het zorgen voor een dier tedere gevoelens en 

verantwoordelijkheid voor anderen ontwikkelen (Locke, 1699, aangehaald in Fine, 2019). In het 

laatste deel van de 18e eeuw werd begonnen met het inzetten van dieren bij de behandeling van 

psychische stoornissen. Gedurende de 19e eeuw was het heel normaal dat er huisdieren rondliepen 

in psychiatrische instellingen. De opkomst van de wetenschappelijke geneeskunde in het begin van 

de 20ste eeuw zorgde er echter voor dat dieren niet meer voorkwamen in ziekenhuisomgevingen 

(Fine, 2019). De interesse voor het inzetten van dieren in de psychologische zorg is weer gestegen 

toen de psychiater die wordt gezien als de grondlegger van het AAT model, Boris Levinson, in de 

jaren 60 zijn hond toevallig een keer had meegenomen naar kantoor. Hij ervaarde toen het effect 

daarvan op zijn patiënten. Niet veel later werd in een psychiatrisch ziekenhuis onderzoek gedaan 

naar de effecten van honden op patiënten die niet op andere behandelmethodes reageerden 

(Urichuk & Andersen, 2003). Het resultaat was een enorme verbetering in 28 van de 30 patiënten. 

(Corson, Corson & Gwynne, 1974, in Urichuk & Andersen, 2003). 

 

Theorieën 

Tegenwoordig zijn er een heleboel psychologische theorieën en verklaringsmodellen die het gunstige 

therapeutische effect van dieren ondersteunen. Een klein aantal theorieën wordt hier uitgelicht, te 

beginnen met de hechtingstheorie van Bowlby (1969). Volgens Bowlby (1980) en Ainsworth (1989) 

omvat hechtingsgedrag elke vorm van gedrag die leidt tot de nabijheid van een individu die beter in 

staat wordt geacht om met de wereld om te gaan. De biologische functie van hechting is dus het 

ontvangen, maar ook het bieden van bescherming. Babra (1995) suggereert dat de rollen van 
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mensen in relatie met een dier vrijwel hetzelfde zijn als in de relaties die mensen onderling kunnen 

hebben. Hierbij gaat het met name om de relatie tussen een ouder en kind. Net zoals kleine kinderen 

afhankelijk zijn van hun ouders, zijn dieren afhankelijk van hun eigenaren voor zorg en bescherming. 

Op hun beurt bieden huisdieren sociale steun aan mensen in moeilijke tijden. Garrity en Stallones 

(1998) geven aan dat de positieve invloed van honden op mensen overeenkomt met de bewezen 

voordelen van menselijke sociale steun. Volgens McNicholas en Collis (1995) lijkt het echter vaak 

makkelijker te zijn voor mensen om zich aan een dier te binden dan aan andere mensen. Dat komt 

doordat dieren, in tegenstelling tot mensen, onverschillig zijn voor materiële bezittingen, status, 

welzijn of sociale vaardigheden (Fine, 2019).  

 

Fysiologische processen 

Wat betreft de invloed van honden op lichamelijke processen, heeft het onderzoek van Odendaal 

(2000) de toon gezet. Het blijkt dat de bloeddruk al significant daalt na 5 tot 24 minuten van 

positieve interactie met een hond. Dit bewijst dat een korte interactie met een hond in een therapie- 

of trainingssessie al genoeg kan zijn om een ontspannend effect te bewerkstelligen. Daarnaast blijkt 

dat na een positieve interactie in zowel mensen als honden de mate van b-endorfine, oxytocine, 

prolactine, b-fenylethylamine en dopamine significant stijgt (Odendaal, 2000). Kort gezegd kunnen 

deze neurochemicaliën in verband worden gebracht met gevoelens van liefde, blijdschap, genot en 

binding. De mate van cortisol, het stresshormoon, nam af in mensen. Deze verschillen bleken groter 

te zijn na de interactie met honden dan na het lezen van een boek, wat als één van de meest 

ontspannende bezigheden wordt gezien (Odendaal, 2000). De resultaten uit dit oude, maar 

toonaangevende onderzoek worden ondersteund door Marie-José Enders, de president van de 

International Organization of Human Animal Interaction Organization (Enders, 2018). 
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3.3 De gemeten effecten van de Topdogtrainingen 

 

In de Topdogtrainingen wordt een tussenevaluatie en een eindevaluatie uitgevoerd. De 

evaluatieformulieren worden door Topdog zelf geleverd. Er wordt geëvalueerd op ontwikkeling op de 

volgende gebieden: mening over de training, rust, concentratievermogen, expressiviteit, assertiviteit, 

zelfbeheersing, sociale omgang met leeftijdsgenoten/volwassenen, angsten, stemming, 

zelfvertrouwen en psychiatrische problemen. De vragen worden beantwoordt met ja, een beetje of 

nee (met uitzondering van de eerste vraag) en er is ruimte voor toelichting. Het is mogelijk dat 

organisaties veranderingen aanbrengen in de vraagstelling of in de manier van rapporteren. De 

evaluatieformulieren van zowel CoHond als Herstel op Poten zijn verwerkt om eventuele verschillen 

in de effecten op de verschillende leeftijdsgroepen in kaart te brengen. De resultaten worden 

hieronder weergeven. 

 

De resultaten betreffen 38 

evaluatieformulieren van CoHond en 27 

evaluatieformulieren van Herstel op Poten. 

Op vijftien formulieren van CoHond werd 

geen leeftijd genoemd. Van de overige 23 

deelnemers is de minimale leeftijd acht 

jaar en de maximale leeftijd is negentien 

jaar. 78,26% van de deelnemers is tussen 

de twaalf en zeventien jaar. De verhouding 

man/vrouw is gelijk. De leeftijd van de 

deelnemers van Herstel op Poten loopt 

meer uiteen en wordt in weergeven in              

grafiek 1.     Grafiek 1: Leeftijd deelnemers Herstel op Poten  

 

Op één deelnemer van CoHond na, vonden alle deelnemers waarvan de evaluatieformulieren zijn 

verwerkt de training leuk. Van beide organisaties gaf meer dan de helft van de deelnemers, 55% en 

63%, aan duidelijk meer ontspannen te zijn. Van de 65 deelnemers in totaal gaven vijf deelnemers 

aan helemaal geen verbetering te ervaren in de mate van ontspanning (zie diagram 1 en 2).  
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Diagram 1: gebied ‘Rust’ CoHond         Diagram 2: gebied ‘Rust’ Herstel op Poten 

 

69% van de deelnemers van CoHond gaf aan zich duidelijk of een beetje beter te kunnen 

concentreren. Voor vijf deelnemers was dit doel niet van toepassing. Bij Herstel op Poten gaf 78% 

van de deelnemers aan zich duidelijk of een beetje beter te kunnen concentreren, en voor zes 

deelnemers was dit doel niet van toepassing. De expressiviteit van alle deelnemers is in enige mate 

veranderd. Deze vraag werd door zowel de deelnemer en eventueel personen uit diens netwerk, als 

de trainer beantwoord. De veranderingen die het meest werden opgemerkt, zijn: een stevigere 

lichaamshouding, een meer ontspannen gezichtsuitdrukking en duidelijker stemgebruik. Zo gaf een 

volwassen deelnemer van Herstel op Poten aan vaker aangesproken te worden op straat. “Ik laat 

meer mijn masker vallen” en “kom maar op, ik kan de wereld aan”, zeiden twee anderen. Op het 

gebied van assertiviteit vond ook een duidelijke ontwikkeling plaats (zie diagram 3 en 4). Bij beide 

organisaties gaf meer dan de helft van de deelnemers aan duidelijk verbetering te ervaren op dit 

gebied en meer dan een kwart ervaart een lichte verbetering. Vooral het beter kunnen aangeven van 

grenzen werd door veel deelnemers als positieve verandering genoemd. 

 

  

Diagram 3: gebied ‘Assertiviteit’ CoHond          Diagram 4: gebied ‘Assertiviteit’ Herstel op Poten 

 

62% van de deelnemers van CoHond werd minder vaak of minder erg boos en 26% gaf aan dat hier 

een beetje verbetering in zit. Voor tien deelnemers van Herstel op Poten was dit doel niet van 

toepassing en van de overige zeventien deelnemers gaf één persoon aan hier geen verbetering in te 
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merken. Wat betreft de sociale omgang zit er bij CoHond, waar het een jonge doelgroep betreft, een 

verschil tussen het contact met leeftijdsgenoten en het contact met volwassenen (zie diagram 5 en 

6). Het grootste verschil wordt gezien in de groep die aangaf dat het contact een beetje is verbeterd. 

Deze groep is in het geval van contact met volwassenen groter. Uit de toelichtingen kan worden 

afgeleid dat het contact met volwassenen vooral beleefder verliep. Bij leeftijdsgenoten was er vaak 

verbetering doordat er meer initiatief wordt genomen of er was nog geen verbetering omdat de 

omstandigheden dat niet toelieten. Bij Herstel op Poten, waar het voornamelijk een volwassen 

doelgroep betreft, gaf 63% aan dat de sociale omgang is verbeterd en 30% zei dat dit een beetje het 

geval is. Hierbij kon het gaan om contact met vrienden en familie of met begeleiders.  

 

  

Diagram 5: contact met leeftijdsgenoten CoHond        Diagram 6: contact met volwassenen CoHond 

 

Bij beide organisaties vond meer dan de helft van de deelnemers dingen minder eng. Bij CoHond 

gaven zeven deelnemers aan dat hier geen verbetering is zit en van zeven deelnemers is het 

onbekend. Bij Herstel op Poten werd door één persoon aangegeven dat de angsten nog hetzelfde zijn 

en bij zes deelnemers was dit doel niet van toepassing. Het zelfvertrouwen is bij 78% van de 

deelnemers van CoHond gegroeid. Bij zes deelnemers was dit niet het geval en van zes deelnemers is 

het onbekend. Bij Herstel op Poten gaven alle deelnemers aan dat hun zelfvertrouwen in meer of 

mindere mate is toegenomen. “Ik vind dat ik er steeds meer mag zijn” werd door verschillende 

deelnemers toegelicht. Eén deelnemer merkte op: “Ik voel mij minder patiënt dan voor de training”. 

Vijftien deelnemers van CoHond hebben aangegeven of ze minder last hebben van hun 

psychiatrische problemen. Vijf deelnemers zeiden dat dit inderdaad het geval is, vijf deelnemers 

zeiden er iets minder last van te hebben en vijf deelnemers gaven aan er nog steeds last van te 

hebben. Bij Herstel op Poten heeft een kwart van de deelnemers gezegd dat deze vraag niet van 

toepassing is. Acht deelnemers gaven aan minder last te hebben van de psychiatrische problemen en 

negen deelnemers ervaarden dit voordeel een beetje. Drie deelnemers gaven aan geen verschil te 

merken. Bij beide organisaties gaf meer dan de helft van de deelnemers aan zich over het algemeen 

genomen duidelijk beter te voelen. Bij CoHond is dit percentage bijna 20% hoger dan bij de 

volwassen doelgroep van Herstel op Poten (zie diagram   en  ). “Het doen in plaats van praten 
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helpt”, zei één van de deelnemers. Beide doelgroepen merkte het vaakst op dat ze zich vrolijker en 

zekerder voelen. 

 

 

Diagram 7: gebied ‘Stemming’ CoHond                  Diagram 8: gebied ‘Stemming’ Herstel op Poten 

 

De training blijkt voor beide doelgroepen in hoge mate effectief te zijn. Bijna 90% van de deelnemers 

van Herstel op Poten gaf aan op meer dan één gebied duidelijk vooruitgang te merken. Bij CoHond 

ligt dit percentage op ruim 75%. Niemand heeft aangegeven dat er op geen enkel gebied verschil 

werd gemerkt. Op het gebied van ontspanning, concentratie en zelfvertrouwen ondervindt de 

oudere doelgroep van Herstel op Poten meer positieve verandering. Op het gebied van assertiviteit 

en verbetering van de algehele stemming ervaart de doelgroep van CoHond meer ontwikkeling. Het 

grootste verschil wordt geconstateerd in de ontwikkeling in het omgaan met sociaal contact. De 

oudere doelgroep van Herstel op Poten laat hier meer gedragsverandering in zien. In het volgende 

deel wordt beschreven hoe gedragsverandering indien nodig nog meer kan worden gestimuleerd.  
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3.4 Het stimuleren van gedragsverandering  

 

In de evaluaties die in het vorige deel aan bod zijn gekomen, worden voornamelijk gevoelens en 

gedachten gemeten, zonder dat er een gedragsverandering in kaart wordt gebracht (met 

uitzondering van de ontwikkeling op het gebied van sociaal contact). Een gedragsverandering laat 

zien dat het geleerde uit de training wordt omgezet naar de omgang met mensen, wat het doel van 

de Topdogtrainingen is (Mos, 2017b). Karin de Galan beschrijft in haar boek Trainen: een praktijkgids 

(2018) dat deze zogeheten transfer eerder wordt gemaakt als de opdrachtgever, in het geval van 

CoHond de ouders of verwijzer van de deelnemer, meewerkt om de transfer naar de praktijk te 

bevorderen. Om ervoor te zorgen dat de betrokken personen een rol gaan spelen, moet er in het 

begin al gelijk op het resultaat van de training worden doorgevraagd. Bij de intake heeft een trainer 

nog ‘macht’ en later in het trainingstraject zal het meer moeite kosten om de ouders of verwijzer tot 

actie aan de zetten. Bij de intake moet dus al worden afgesproken hoe zij de toepassing van het 

geleerde in het dagelijks leven gaat stimuleren en in stand houden en hoe er feedback wordt 

gegeven (De Galan, 2018). In sommige gevallen kan het systeem van de deelnemer echter ook een 

belemmering vormen voor het behalen van een doel.  

 

Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor het behalen van een doel verhinderd wordt. Dit is 

afhankelijk van de omstandigheden van de deelnemer, wat betekent dat een gedragsinterventie ook 

op de deelnemer moet worden afgestemd. Het Behaviour Change Wheel (BCW) is een 

interventietool waarmee op basis van de psychosociale omstandigheden van het individu een 

interventie kan worden gekozen. Dit model bestaat uit negen interventiemogelijkheden en zeven 

beleidscategorieën die zijn gekoppeld aan het COM-B gedragsmodel (Capability, Opportunity, 

Motivation - Behaviour). Het BWC bestaat uit drie stappen: 1) het gedrag begrijpen, 2) 

interventiemogelijkheden identificeren en 3) de inhoud en opties voor het implementeren 

identificeren (Michie, et al., 2016). Deze drie stappen vormen de drie lagen van het wiel, zoals in 

afbeelding 1 wordt weergeven. 
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Afbeelding 1: Behaviour Chance Wheel 

(Michie et al., 2016) 

 

 

COM-B model 

Het COM-B model wordt vaak gebruikt om te achterhalen wat er precies moet veranderen om een 

gedragsinterventie effectief te laten zijn. In het kort omschrijft dit model dat een bepaalde gedraging 

alleen kan optreden wanneer een persoon het vermogen en de gelegenheid daarvoor heeft, en meer 

gemotiveerd is om dat gedrag te laten zien dan elk ander gedrag. De drie determinanten bestaan 

ieder uit twee componenten, zoals op de weergave hieronder is te zien (zie afbeelding 2). Het fysieke 

en psychologische vermogen omvatten de fysieke en mentale mogelijkheden en beperkingen van 

een persoon, zoals lichamelijke aandoeningen en kennis of vaardigheden. Reflectieve motivatie 

verwijst naar bewuste gedachtenprocessen, zoals plannen en evalueren. Automatische motivatie 

omvat instinctieve en affectieve processen zoals verlangens en gewoontes. Fysieke gelegenheid 

verwijst naar de mogelijkheden die een omgeving biedt, zoals tijd of materiële zaken. Sociale 

gelegenheid omvat de invloed van de personen en de sociale normen in iemands omgeving. Over het 

algemeen is motivatie vooral wat leidt tot een gedragsverandering. Het vermogen en de gelegenheid 

zijn echter even belangrijk, omdat deze van invloed zijn op de motivatie (West & Michie, 2020). 
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Afbeelding 2: COM-B model 

(West & Michie, 2020) 

 

Behaviour Change Wheel 

Het COM-B model wordt gebruikt bij de eerste stap: het begrijpen van het gedrag. Wanneer is 

geïdentificeerd wat er moet veranderen om het gewenste gedrag tot stand te kunnen brengen, kan 

er worden overgegaan naar de tweede stap: het identificeren van interventiemogelijkheden. Voor 

elk relevant gebleken COM-B component kunnen een aantal effectieve interventievormen worden 

aangewezen. De grijze vakken in tabel 1 geven aan welke interventies bij de desbetreffende COM-B 

componenten aansluiten. 

 

 

Tabel 1: Passende interventies bij de COM-B componenten 

(Michie et al., 2016) 

 

Met ´educatie´ wordt het vergroten van kennis of begrip bedoeld. ´Overtuiging´ verwijst naar het 

induceren van bepaalde gevoelens door middel van communicatie om bepaald gedrag te activeren. 
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Bij ´stimulering´ wordt de verwachting van een beloning gecreëerd wanneer het gewenste gedrag 

wordt uitgevoerd en bij ‘dwang’ wordt de verwachting van een straf gecreëerd bij het ongewenste 

gedrag. ‘Training’ slaat op het overdragen van vaardigheden (Michie et al., 2016), wat het algemene 

doel is van de Topdogtrainingen. Bij ‘beperking’ worden er regels opgesteld die moeten leiden tot 

meer gewenst gedrag. Het ‘herstructureren van de omgeving’ betekent dat de fysieke en sociale 

context wordt aangepast. Bij ‘modellering’ wordt er een voorbeeld gesteld. Tot slot slaat ‘activering’ 

op het vergroten van de middelen of het verminderen van belemmeringen om de capaciteit en de 

kansen (buiten het herstructureren van de omgeving om) te vergroten (Michie et al., 2016). 

 

Er zijn enkele criteria opgesteld waar de mogelijke interventies aan moeten voldoen. Deze 

voorwaarden worden de APEASE-criteria genoemd, wat staat voor Affordablity (betaalbaarheid), 

Practicality (praktische uitvoerbaarheid), Effectiveness and cost-effectiveness (effectiviteit en 

kosteneffectiviteit), Acceptabilty (aanvaardbaarheid), Side-effects/safety (bijwerkingen/veiligheid) en 

Equity (billijkheid) (Michie et al., 2016). Dit betekent dat de gekozen interventie binnen het budget 

moet vallen, goed uitvoerbaar moet zijn, onder de juiste omstandigheden uitgevoerd moet worden, 

door alle betrokken partijen goedgekeurd moet worden, geen onbedoelde gevolgen mag hebben en 

niet mag leiden tot vergrote verschillen in levensomstandigheden. Wanneer aan de hand van de 

APEASE-criteria een interventie is uitgekozen, is de volgende stap het kiezen van een 

beleidscategorie. Beleidscategorieën zijn beslissingen van een autoriteit die de interventie mogelijk 

maken. Hiermee wordt dus bepaald op welke manier de interventievorm wordt ingezet. Tabel 2 

weergeeft door middel van de grijze vakken welke beleidscategorieën passen bij de verschillende 

interventies (Michie et al., 2016).  

 

 

Tabel 2: Passende beleidscategorieën voor de interventies 

(Michie et al., 2016) 
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De geselecteerde beleidscategorieën worden eveneens aan de APEASE-criteria getoetst (Michie et 

al., 2016). De beleidscategorieën zijn echter in het geval van CoHond niet allemaal even toepasbaar, 

omdat de autoriteiten in dit geval ouders of verwijzers zijn. Hierdoor zijn een aantal 

beleidscategorieën, zoals wetgeving en fiscale maatregelen, niet mogelijk en ook niet wenselijk. 

Hoewel deze laatste stap van het BCW minder bruikbaar is voor CoHond, weergeeft het wel wat er 

moet worden aangepast of toegevoegd in de directe omgeving van de deelnemer om de gekozen 

interventie in te kunnen zetten. Uiteindelijk wordt hiermee dus wederom de rol van het directe 

systeem van de deelnemer benadrukt.  
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3.5 Voordelige veranderingen in het evaluatieproces 

 

De Topdog methodiek staat op het punt om geaccrediteerd te worden. Dat houdt in dat de opleiding 

officieel erkend wordt door het Animal Assisted Interventions kwaliteitsregister (AAI-

Kwaliteitsregister, 2020). Met het oog op het accrediteren van de methodiek is het van belang dat de 

effectiviteit van de methodiek empirisch kan worden onderbouwd, wat betekent dat de evaluaties 

systematischer moeten verlopen. Hier is Dr. Steffie van der Steen in het spel gekomen. De 

universitaire hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen is gespecialiseerd in onder andere 

dierondersteunde interventies en de interactie tussen kinderen en dieren (Van der Steen, 

persoonlijke communicatie, 19 april 2021). Van der Steen heeft het op zich genomen om het 

evaluatieproces van de Topdogtrainingen systematischer en objectiever te laten verlopen.  

 

In de evaluatie zoals deze door Van der Steen is ontwikkeld, worden de vragen minder sturend 

gesteld. Er zal bijvoorbeeld niet meer aan deelnemers worden gevraagd of ze meer ontspannen zijn 

geworden. In plaat daarvan wordt gevraagd hoe ontspannen ze zich op dat moment voelen op een 

schaal van één tot tien. Hetzelfde geldt voor de andere gebieden waarop wordt gemeten. Daarnaast 

zal nog naar aanvullende informatie over de achtergrond en problematiek van de deelnemers 

worden gevraagd. Het plan is om de vragenlijst aan het begin van het traject, halverwege het traject 

en na afloop van het traject door de deelnemers in te laten vullen. De vragenlijst wordt door de 

deelnemer digitaal ingevuld en dit wordt bij voorkeur zonder hulp gedaan. Alle resultaten komen bij 

Van der Steen terecht. Doordat de vragen niet meer door de trainer worden gesteld, wordt verwacht 

dat de deelnemers minder worden beïnvloedt tijdens het beantwoorden. Daarnaast kan Van der 

Steen de data gebruiken om verslag te doen van de effectiviteit van de trainingen (Van der Steen, 

persoonlijke communicatie, 19 april 2021).  

 

In dit onderzoek zijn acht Topdogtrainers die samenwerken met CoHond geïnterviewd. 100% van de 

respondenten kijkt positief tegen de aankomende veranderingen in het evaluatieproces aan. 50% gaf 

aan dat de evaluaties hierdoor objectiever worden, wat van belang is om de effectiviteit van de 

trainingen aan te kunnen tonen. Twee respondenten gaven aan dat het voor zowel de trainer als de 

deelnemer prettiger is als er geen lang formulier doorlopen hoeft te worden. In totaal gaven vijf 

respondenten aan dat het huidige evaluatieformulier niet naar wens is. De redenen die daarvoor 

werden gegeven zijn dat het formulier te lang is, dat het te ingewikkeld is voor jonge kinderen, dat 

niet alle gebieden even relevant zijn en dat het zorgt voor te veel gepraat in een training die bekend 

staat om het ‘doen’. Om die redenen had de helft van de respondenten al een eigen manier van 
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evalueren toegepast. 50% uitte wel zorgen over de terugkoppeling van de resultaten naar de trainer. 

25% zei daarnaast dat door de nieuwe evaluatiemethode diepgang met de deelnemer verloren kan 

gaan. Vijf respondenten gaven dan ook aan dat ze alsnog een eigen evaluatie willen blijven 

uitvoeren, waar ze zelf (een leukere) invulling aan kunnen geven. “Het moet voor de deelnemers ook 

niet voelen als dubbel werk”.  

 

De Topdog methodiek geeft veel mogelijkheden voor eigen invulling. Alle deelnemers gaven aan dat 

het protocol voor de trainingen grotendeels wordt aangehouden, maar dat er afhankelijk van de 

deelnemer dingen worden toegevoegd of dat er in snelheid wordt gevarieerd. Zo gaf bijvoorbeeld 

75% aan de oefeningen en opdrachten soms aan te passen en 50% vult zelf in hoe de theorie wordt 

overgebracht. Toch gaf 75% aan altijd tussentijds, op wat voor manier dan ook, een evaluatie uit te 

voeren omdat dit van belang is om de perceptie van de deelnemer op zijn of haar ontwikkeling in 

kaart te brengen. Door de grote mate van vrijheid in de methodiek en de tijd die beschikbaar komt 

doordat het vaste evaluatiemoment wegvalt, bestaat de mogelijkheid voor de Topdogtrainers om 

naar eigen inzicht een terug- en vooruitblik moment in te passen. Dit moment kan op allerlei 

manieren door de trainer worden vormgegeven, afhankelijk van de wens van de deelnemer en diens 

omgeving. “Iets actiefs doen vinden ze vaak veel leuker”, zei één respondent. Een ander zei: “je kan 

dat moment ook mooi gebruiken om jezelf te laten evalueren”. 
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3.6 Verbeterpunten van de trainingen 

 

De acht Topdogtrainers zijn geïnterviewd over de beperkingen van de methodiek. Eerst is 

uitgevraagd hoe lang de respondenten al Topdogtrainer zijn, om een idee te krijgen van de 

werkervaring van de trainers. De werkzame termijn van de trainers varieert van één tot tien jaar. 

75% van de respondenten was daarvoor al werkzaam in de hulpverlening en wederom 75% besloot 

de opleiding te volgen omdat het positieve effect van de mens-dier interactie zelf is ervaren. 25% is 

op dit moment nog steeds werkzaam bij een hulpverleningsorganisatie, naast het werk als 

Topdogtrainer.  

 

De persoonlijke ontwikkelingsdoelen van de deelnemers worden geformuleerd bij de aanmelding 

door ouders of verwijzers, zoals door zes respondenten werd aangegeven. 50% zei daarnaast bij de 

kennismaking de doelen verder uit te vragen. 75% gaf aan dat er tijdens de trainingen, voornamelijk 

in de eerste sessies, vaak nog meer dingen naar voren komen of dat duidelijk wordt wat ten 

grondslag ligt aan de vooraf opgegeven doelen. Volgens zes respondenten zorgen vooral de korte 

voor- en nabesprekingen van de sessies, naast de evaluatiemomenten, ervoor dat de ontwikkeling 

van de deelnemer in kaart wordt gebracht. De helft van de respondenten gaf daarnaast aan dat er 

veel informatie uit het netwerk van de deelnemer wordt verkregen. Volgens vijf respondenten is er 

altijd verbetering te zien in één of meer van de psychosociale gebieden die op het evaluatieformulier 

worden uitgevraagd. Door wederom vijf respondenten werd echter aangegeven dat niet alle 

persoonlijke ontwikkelingsdoelen altijd behaald worden. 

 

Er zijn verschillende redenen dat een doel niet wordt behaald. Volgens twee respondenten is het 

trainingstraject soms te kort. Volgens twee andere respondenten slaat de training soms niet aan 

omdat deze niet breed genoeg wordt gedragen of omdat de problematiek te groot is. Vier 

respondenten noemden een aversie tegen hulpverlening als reden voor het niet behalen van een 

doel. Dit valt volgens het COM-B model onder automatische motivatie. Twee van deze respondenten 

gaven echter ook aan dat het in dat geval al een groot gewin is als de deelnemer open gaat staan 

voor andere vormen van hulpverlening. “Het vertalen van signalen van de jongere naar andere 

hulpverlening is ook een functie”, werd door één respondent gezegd. 75% gaf aan dat het niet 

behalen van doelen vaak betekent dat het probleem ligt in het systeem, wat volgens het COM-B 

model valt onder de sociale gelegenheid. “Als ik niet verder kom met een kind, is het eigenlijk altijd 

iets wat ouders op een bepaalde manier in stand houden”, zei één van de respondenten. Dit geldt 

echter alleen in het geval van de jonge doelgroep. Een respondent die vooral met volwassenen 
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werkt, gaf aan dat het bij hen eerder te maken heeft met zelfstigmatisering. Toch lijkt er bij 

volwassenen altijd wel in meer of mindere mate vooruitgang te worden geboekt, al is het soms pas 

na het trainingstraject. “Wanneer ze er zelf mee aan de slag gaan, dan blijft het ontwikkelen”. Tot 

slot gaven twee respondenten aan dat de omstandigheden het behalen van een doel soms niet 

toelaten, zoals de woonomstandigheden of de schoolsituatie naar aanleiding van de 

Coronamaatregelen. Deze redenen vallen onder de fysieke gelegenheid. Hierbij werd aangegeven dat 

dergelijke problemen buiten de macht van een Topdogtrainer liggen. 

 

De respondenten zijn gevraagd naar hun meest gebruikte interventies in bovenstaande situaties. Drie 

respondenten gaven aan in een dergelijk geval te overleggen met de doorverwijzer over de 

mogelijkheden. 25% gaf aan dat er dan het best een brug kan worden geslagen naar een andere 

vorm van hulpverlening. Drie respondenten gaven aan soms collega´s bij het traject te betrekken. 

25% gaf aan dat er meer op het onvoldoende behaalde doel wordt toegespitst en twee anderen 

zeiden juist even het trainen los te laten en wat leuks te gaan doen. 25% van de respondenten wendt 

zich tot het systeem van de deelnemers. De Topdog methodiek richt zich echter alleen op het 

individu, wat de kennis en mogelijkheden van veel trainers in dit geval beperkt. Twee respondenten 

merkten op dat er ook kan worden afgewacht, want “het werkt gewoon door”. 

 

Het overzetten van gedragingen vanuit de trainingssituatie met de hond naar het dagelijks leven 

gebeurt volgens de Topdog methodiek automatisch. Echter merkte de helft van de respondenten op 

dat deze zogeheten ‘transfer’ niet altijd zo gemakkelijk plaatsvindt. De trainingstrajecten worden 

tegenwoordig volgens drie respondenten dan ook steeds vaker verlengd. “De problematiek wordt 

steeds groter en ik voorzie dat dat aankomend jaar door Corona alleen nog maar erger gaat worden”. 

De methodiek is ontwikkeld voor kortdurende trajecten, waardoor de trainers geen leidraad hebben 

voor deze vervolgen. Meer aandacht voor het maken van de transfer naar het dagelijks leven en voor 

het invullen van de verlengingen zijn de verbeterpunten die door ruim de helft van de respondenten 

werden genoemd. Daarnaast gaven vijf respondenten aan dat de methodiek verouderd is. Hoewel 

deze “ijzersterk” is en goed werkt, worden er verouderde termen in gebruikt. Vijf respondenten 

gaven aan zelf al bepaalde termen te vervangen en andere aanpassingen door te voeren, zoals het 

vormgeven van opdrachten door spel in plaats van gehoorzaamheid. Tot slot gaf 25% van de 

respondenten aan behoefte te hebben aan meer mogelijkheden tot bijscholing en verdieping, wat 

het begeleiden van deelnemers op een breder vlak denkbaar maakt.  
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4. Conclusie en aanbeveling 
 

In dit onderzoek is nagegaan hoe de effectiviteit van de Topdogtrainingen van CoHond kan worden 

vergroot. Om deze vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, deskresearch 

en kwalitatief praktijkonderzoek. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen 

gepresenteerd.  

 

De Topdog methodiek is gebaseerd op het Animal Assisted Therapy model, waarin de mens-dier 

relatie wordt gebruikt om een therapeutisch proces te faciliteren (Parish-Plass, 2013). Mens-dier 

interactie wordt verwacht te leiden tot positieve ontwikkelingen op fysiologisch, psychologisch en 

sociaal gebied, zoals blijkt uit de onderzoeken van Odendaal (2000) en Fine (2019). Uit het 

deskresearch is gebleken dat er bij meer dan 75% van de kinderen en jongeren en bij bijna 90% van 

de volwassenen positieve ontwikkelingen plaatsvinden op verschillende psychologische, emotionele 

en sociale gebieden. Wanneer een ontwikkelingsdoel niet wordt behaald, kan dit volgens het COM-B 

model liggen aan de capaciteit, gelegenheid of motivatie van de deelnemers (West & Michie, 2020). 

Afhankelijk van de beperkende factor, kan met behulp van het Behaviour Change Wheel een 

passende interventie worden gekozen (Michie et al., 2016). Het niet behalen van doelen komt 

volgens 75% van de respondenten bij de jonge doelgroep doordat het systeem van de deelnemer het 

ongewenste gedrag (onbewust) in stand houdt. Volgens 50% van de respondenten speelt een aversie 

tegen hulpverlening een rol. Daarnaast moet er volgens 50% van de respondenten eerder aandacht 

worden besteed aan het maken van de transfer naar het dagelijks leven van de deelnemer. Tot slot is 

het trainingstraject volgens 25% van de respondenten voor sommige deelnemers niet lang genoeg 

vanwege de toenemende ernst van de problematiek van de deelnemers. 

 

Het systemische probleem valt in het COM-B model onder de sociale gelegenheid en de aversie 

tegen hulpverlening valt onder automatische motivatie. Volgens het BCW zijn er drie 

interventievormen voor beide determinanten geschikt: herstructurering van de omgeving, 

modellering en activering. Modellering is al opgenomen in de Topdog methodiek. Wanneer de 

overige twee interventievormen aan de APEASE-criteria worden getoetst, blijkt het herstructureren 

van de fysieke of sociale omgeving niet praktisch uitvoerbaar of aanvaardbaar. Het is namelijk niet 

mogelijk is om een kind bijvoorbeeld in een ander huis te plaatsen. Activering, het vergroten van 

middelen of verminderen van belemmeringen in de huidige situatie, voldoet wel aan de criteria. Bijna 

alle beleidscategorieën sluiten hierbij aan. Veel vallen echter af omdat ze, na getoetst te worden aan 

de APEASE-criteria, niet binnen de mogelijkheden van Topdogtrainers of ouders/verwijzers vallen. 
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Activeren via richtlijnen of ruimtelijke ordening/sociale planning is wel mogelijk (Michie et al., 2016). 

Dit omvat bijvoorbeeld het maken van afspraken tussen ouders en de deelnemer of het doen van 

kleine aanpassingen in de directe omgeving. Dit houdt in dat een Topdogtrainer de mogelijkheden 

voor een deelnemer om te veranderen het beste kan vergroten door belangrijke personen in de 

directe omgeving van de deelnemer een rol te geven in het ontwikkelproces en ze hierin te 

begeleiden. Daarnaast kan betrokkenheid van belanghebbende personen bijdragen aan het 

versnellen van de transfer naar het dagelijks leven (De Galan, 2018). Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat de effectiviteit van de Topdogtrainingen van CoHond kan worden vergroot door 

het systeem van de deelnemer bij het ontwikkelproces te betrekken.  

 

Gebaseerd op bovenstaande conclusie wordt aan CoHond aanbevolen om de Topdogtrainers een 

cursus systeemgericht werken aan het bieden. Dit sluit tevens aan bij de wens die door 25% van de 

respondenten werd geuit, om meer bijscholingsmogelijkheden te krijgen. Momenteel wordt er een 

systematischere en objectievere meetmethode geïntroduceerd voor het evalueren van de 

Topdogtrainingen. Dit wordt door alle respondenten positief ontvangen. Hierdoor komt er ook 

ruimte vrij in het trainingstraject, waarin de trainer zich op eventuele disfunctionaliteiten in het 

systeem kan richten. De verdieping in het systeemgerichte werken zorgt ervoor dat de 

Topdogtrainers de vaardigheden kunnen ontwikkelen om een systeemgerichte benadering toe te 

passen, op een manier die bij de Topdog methodiek aansluit. Het betrekken van de systeemleden 

kan bij de minder ernstige problematieken ook mogelijk leiden tot minder verlengingen. Echter 

wordt het wel aanbevolen om de Topdog methodiek uit te breiden, zodat langdurige hulpverlening 

voor deelnemers met zwaardere problematiek gemakkelijker kan worden gerealiseerd.   
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5. Discussie 
 

In dit hoofdstuk wordt beoordeeld of het onderzoek voldoet aan de beoogde kwaliteit. Er wordt 

aandacht besteed aan de validiteit en betrouwbaarheid van de gebruikte meetinstrumenten en 

bronnen en de gemaakte keuzes worden toegelicht. 

 

Enkele gebruikte bronnen in dit onderzoek zijn discutabel. Zo is er gebruik gemaakt van het 

draaiboek voor Topdogtrainers en van de productomschrijving van de methodiek. Dit zijn geen 

wetenschappelijke bronnen en ze zijn niet gepubliceerd. Echter zijn dit de meest geschikte bronnen 

om de Topdog methodiek in kaart te kunnen brengen. Aangezien er is onderzocht hoe de effectiviteit 

van de trainingen die deze methodiek volgen kan worden vergroot, is het belangrijk dat er inzicht 

wordt geboden in het protocol dat door de trainers wordt gevolgd. De zojuist genoemde bronnen 

zijn eigendom van Topdogtrainingen Nederland en zijn met toestemming van de auteur gebruikt. De 

bronnen kunnen echter niet zonder toestemming worden vrijgegeven. Er is ook informatie uit twee 

wat oudere bronnen gebruikt, namelijk het onderzoek van Odendaal uit 2000 en het handboek voor 

Animal Assisted Therapy (AAT) van Urichuk en Andersen uit 2003. De laatste bron bevat informatie 

over het ontstaan van het AAT-model dat niet in recentere bronnen kon worden gevonden. Het 

onderzoek van Odendaal (2000) omvat de toe- of afname van een breed scala aan neurochemicaliën, 

terwijl recentere onderzoeken zich vaak beperken tot de toename van oxytocine en de afname van 

cortisol. In hetzelfde onderzoek wordt ook het voordeel van mens-dier interactie in coachings- of 

trainingssituaties benadrukt. Deze laatste reden zorgt ervoor dat de bron bijdraagt aan de 

constructvaliditeit van het onderzoek. Daarnaast wordt het onderzoek in een recent artikel van Fine 

(2019) aangehaald als het meest toonaangevende onderzoek naar de fysiologische effecten van 

mens-dier interactie. De resultaten van het onderzoek worden ook ondersteund in een artikel van 

Marie-José Enders (2018), een belangrijke speler op het gebied van dierondersteunde interventies.  

 

Voor het praktijkonderzoek zijn semigestructureerde interviews uitgevoerd met een vooraf 

opgestelde topic- en vragenlijst (zie bijlage 2). Het is op één Topdogtrainers na gelukt om de gehele 

onderzoeksgroep te interviewen. Hierdoor zijn de resultaten representatief. De interviews hebben 

plaatsgevonden door middel van videogesprekken via Microsoft Teams. Hierdoor waren de 

respondenten op hun gemak in hun eigen omgeving op het moment van afname, maar dit heeft in 

een paar gevallen ook voor afleiding gezorgd. De respondenten waren allemaal bezig met een 

trainingstraject of hadden er net één afgerond, wat de ecologische validiteit ten goede komt. De 

externe validiteit van het onderzoek is goed, maar beperkt. De resultaten kunnen worden 
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gegeneraliseerd naar andere Topdog trainingsorganisaties die kinderen en jongeren als doelgroep 

hebben, maar niet naar trainingsorganisaties die zich richten op volwassenen.  

 

Wat betreft het analyseren van de evaluatieformulieren tijdens het deskresearch kunnen er ook een 

paar opmerkingen worden geplaatsen. Wanneer een deelnemer niet van toepassing heeft ingevuld 

betekent dit dat het uitgevraagde gebied of gevoel niets te maken had met het persoonlijke 

ontwikkelingsdoel. Wanneer een deelnemer nee heeft ingevuld, kan dat hetzelfde betekenen of het 

betekent dat het doel niet behaald is. Doordat hier niet één lijn in is getrokken, kunnen de resultaten 

zijn vertekend. Daarnaast werden de vragen door de trainer gesteld, waardoor er sprake kan zijn 

geweest van beïnvloeding. Dat betekent dat de gemeten effectiviteit van de Topdogtrainingen niet 

met zekerheid kan worden vastgesteld en dit schaadt de constructvaliditeit van dit onderzoek. Dit 

komt overeen met de verwachtingen voorafgaande aan het onderzoek en om die reden zijn de 

aanstaande aanpassingen in het evaluatieproces ook meegenomen in de resultaten. Door deze 

vernieuwingen kan er in toekomstig onderzoek met meer zekerheid uitspraak over de effectiviteit 

van de Topdogtrainingen worden gedaan. Het advies is dan ook dat er een soortgelijk 

vervolgonderzoek plaatsvindt wanneer het vernieuwde evaluatieproces is geïmplementeerd en er 

genoeg resultaten verzameld zijn.  
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7. Bijlagen 

 

Bijlage 1:  Resultaten evaluatieformulieren 

CoHond: 

 

Herstel op Poten: 

 

 

Toelichting: 

Bij CoHond werden de ontwikkelingen in de expressiviteit niet als gesloten vraag gesteld en deze 

vraag is daarom ook niet verwerkt in de tabel. De antwoorden op deze vraag zijn verwerkt in het 

schema waarin de toelichtingen op alle vragen zijn verwerkt. Dit schema is beschikbaar op aanvraag. 



   Hogeschool van Amsterdam                                                                  CoHond Trainingscentrum 
39 

Bijlage 2:  Vragenlijst interview 

 

Achtergrond 

Vraag 1: Hoe lang bent u al Topdogtrainer? 

Vraag 2: Waarom bent u Topdogtrainer geworden? 

Vraag 3:  Op wat voor manier bent u werkzaam als Topdogtrainer? 

 

Werkwijze 

Vraag 1: In hoeverre volgt u het protocol uit de methodiek? 

Vraag 2: Wat voor eigen invulling geeft u aan de trainingen? 

 

Persoonlijke ontwikkelingsdoelen 

Vraag 1: Hoe komt u erachter wat de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van de deelnemer zijn? 

Vraag 2:  Hoe wordt de perceptie van de deelnemer op de ontwikkeling in kaart gebracht? 

Vraag 3: Worden alle soorten ontwikkelingsdoelen behaald met de methodiek? 

 

Behaviour Change Wheel 

Vraag 1:  Wat kunnen redenen zijn dat een doel niet wordt behaald? 

Vraag 2:  Welke interventies zet u in als een doel niet voldoende wordt behaald? 

 

Evaluatieproces 

Vraag 1: Evalueert u altijd volgens het formulier en op het aangegeven moment? 

Vraag 2: Wat vindt u van de nieuwe manier van evalueren, zoals deze door Steffie van der 

Steen is ontwikkeld? 

Vraag 3:  Hoe gaat u ervoor zorgen dat u alsnog zicht behoudt op de ontwikkeling van de 

deelnemer? 

Vraag 4: Wat gaat er door het nieuwe evaluatieproces veranderen aan uw invulling van de 

trainingen? 

 

Aandachtspunten 

Vraag 1: Wat zijn opvallendheden in de trainingen? 

Vraag 2: Waar liggen mogelijke verbeterpunten? 
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Bijlage 3:  Codeerschema 

 

Achtergrond 

Vraag 1: Hoe lang bent u al Topdogtrainer? 

Respondent Antwoord 

1 7 of 8 jaar 
 

2 3 jaar 
 

3 Iets meer dan 1 jaar.  
 

4 Een jaar of 5/6. 
 

5 2,5 jaar.  
 

6 3 jaar 
 

7 8 jaar. 
 

8 10 jaar 

 

Code Frequentie 

1 tot 2 jaar 2 

3 jaar 2 

5 tot 8 jaar 3 

10 jaar 1 

 

Vraag 2: Waarom bent u Topdogtrainer geworden? 

Respondent Antwoord 

1 Ik wilde niet zoveel kletsen, ik wilde er iets tussenin hebben staan, tussen de 
begeleiding. Ik was altijd al met dieren bezig. 
 

2 Ik werkte al een jaar of 10 in de psychiatrie en ik nam mijn hond daar wel eens mee 
naartoe. Mensen vonden dat altijd leuk en daar werd ook naar gevraagd. Ik ben 
toen eerst een coachopleiding met honden gaan doen. Daarna leerde ik Margot 
(CoHond) kennen en die vertelde over de Topdog opleiding. Bij coachen is er nog 
net te veel geklets en bij Topdog is de methodiek er echt op gebouwd om te doen.  
 

3 Ik kreeg een burn-out en had toen net 1 jaar mijn hond in huis en die duwde mij 
letterlijk de bank af. Ik wist toen dat ik daar iets mee wilde. Toen heb ik eerst een 
cursus gedaan: Happy Tails, dat zit in Overijssel. Daarna ben ik angst-voor-honden 
trajecten gaan doen. Ik hou niet echt van coachen. Dat door-analyseren etc. Toen 
kwam ik via CoHond via Facebook Topdog tegen en ik dacht gelijk: dit is het!  
 

4 Ik was al hulpverlener en hondentrainer.  Mijn manager wilde Topdog inzetten en ik 
vond het wel perfect, want het is de honden en de mensen gecombineerd.  
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5 Ik heb altijd hondentraining gegeven. Ik ben altijd goed met honden geweest en dat 
altijd leuk gevonden. Daarnaast werkte ik altijd al in de jeugdhulpverlening. Margot 
vroeg aan mij of ik de opleiding wilde doen. Dat is mijn werk en mijn hobby die 
samenkomen, dat is heel mooi.  
 

6 Ik heb heel lang in de psychiatrie gewerkt. Ik liep daar vast omdat ik overspannen 
werd en ik had toen net mijn eigen hond. Daar wilde ik iets mee doen. Het meeste 
wat je tegenkomt is coaching en wat mij aan Topdog heel erg beviel is dat het een 
afgerond geheel is, je weet wat je moet doen.  
 

7 Ik werkte toen in de jeugdhulpverlening en ik vond deze opleiding het best 
aansluiten bij die doelgroep. Ik wilde sowieso met honden werken en Topdog bood 
de verdieping die ik wilde in mijn werk, zonder dus te veel te coachen en te praten. 
 

8 Ik werkte altijd in de jeugdhulpverlening.Toen kreeg ik een hond en kwam ik achter 
de voordelen die het in mijn werk zou kunnen bieden. Toen wilde ik mij daar meer 
in verdiepen.  

 

Code Frequentie 

Doen i.p.v. praten sprak mij aan 5 

Bekend met de voordelen van dierlijke interactie 6 

Achtergrond in hulpverlening 6 

Achtergrond in hondentraining 2 

Eerst andere opleiding/cursus gedaan 2 

Via CoHond van Topdog gehoord 3 

Hond en mens willen combineren 5 

 

Vraag 3:  Op wat voor manier bent u werkzaam als Topdogtrainer? 

Respondent Antwoord 

1 Eigenaar Herstel op Poten 
 

2 In dienst bij CoHond en nu ingehuurd door Herstel op Poten 
 

3 Ik wordt ingehuurd door CoHond Ik heb geen SKJ registratie, dus ik kan zelf niks. Via 
CoHond zit ik wel gedekt. Ik doe veel angst voor honden trajecten en 
hondengedragsdeskundige trajecten particulier.  
 

4 Ik heb een eigen bedrijf: Hondenkracht. CoHond huurt mij in wanneer daar 
behoefte aan is. Wanneer het mogelijk is, zet ik Topdog in voor mijn werk in de 
jeugdhulpverlening. 
 

5 Ik werk als gezinswerker. Ik heb sinds 2 maanden een inschrijving bij de KvK. De 
Topdogtrainingen doe ik nu dus via CoHond. 
 

6 Ik heb net mijn eigen bedrijf: Hondsbrutaal. Ik kreeg het niet van de grond zonder 
SKJ-registratie. Ik wordt ingehuurd door CoHond en soms door Herstel op Poten. 
 

7 Eigenaresse van CoHond. 
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8 Ik heb een eigen bedrijf: Helpende honden en ik word soms ingehuurd door 
CoHond. 
 

 

Code Frequentie 

Eigen Topdog trainingsbedrijf 4 

Net begonnen met eigen bedrijf 2 

In dienst bij CoHond 1 

Onderaannemer bij CoHond 5 

Wordt ook ingehuurd door Herstel op Poten 2 

Voor werk in de hulpverlening 1 

werkt ook zonder Topdogtrainingen 2 

Lastig zonder SKJ-registratie 2 

 

Werkwijze 

Vraag 1: In hoeverre volgt u het protocol uit de methodiek? 

Respondent Antwoord 

1 Dat is wel de leidraad en die houd je ook aan. Je kijkt wel wat iemand wanneer 
aankan.  
 

2 De grote lijn is gewoon duidelijk, maar ik moet zeggen dat ik wel dingen toevoeg.  
 

3 In principe wel. Er is veel ruimte voor eigen invulling. In verlenging moet je wel echt 
creatief denken voor de invulling. 
 

4 Ongeveer. Zeker qua theorie en oefeningen, maar kan het wel variëren in snelheid.  
 

5 Op zich hou ik mij best goed aan het protocol, alleen ik heb nu 2 casussen waar 
verlenging in is en dan heb je niet heel veel meer aan het protocol.  
 

6 In de basis altijd wel, de stappen zijn duidelijk. Maar niet elke deelnemer haalt altijd 
het niveau, of de vraag is net iets anders. Na de tussenevaluatie heb je veel meer 
vrijheid om het in te vullen.  
 

7 Ik houd de rode draad altijd aan. De details kunnen nog wel eens verschillen, 
afhankelijk van de deelnemer. 
 

8 Ik hou de basisprincipes aan. Ik doe ook wel bepaalde dingen heel anders. 
 

 

Code Frequentie 

Protocol is leidraad 7 

Wordt aangepast op individu 4 

Geen protocol voor verlenging 2 

Veel eigen invulling 4 

 



   Hogeschool van Amsterdam                                                                  CoHond Trainingscentrum 
43 

Vraag 2: Wat voor eigen invulling geeft u aan de trainingen? 

Respondent Antwoord 

1 Ik doe bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen of KI oefeningen i.p.v. mindfulness of 
ademhalingsoefeningen. Of je past een oefening aan, bijvoorbeeld met dobbelsteen 
i.p.v. bal. Je kan oefeningen ook wat eerder of later doen. Uiteindelijk doe je wel 
alles wat je moet doen. Topdog is een leidraad, maar het is niet heel bindend. 
 

2 Ik voeg er sporten aan toe en soms haal je dingen uit de coachopleiding, zoals een 
rollenspel. Dan is het wel fijn om de methodiek te hebben en het toch af te kunnen 
wisselen. Soms zie je dat iets op een ander moment beter uitkomt. 

3 Soms kan je het dan geen Topdog meer noemen. Als dat goed gaat zorg ik wel dat 
er genoeg uitdaging is, dan maak ik de oefeningen wat uitgebreider of lastiger. Niet 
persé sneller, maar groter. Als ze heel leergierig zijn stuur ik een keer een filmpje 
door ofzo, dat soort dingen. 

4 Vooral in de werkfase gooi ik echt mijn eigen oefeningen erin en dan kijk ik ook wel 
naar bepaalde thema’s die spelen en wat leuk is. Dus de opbouw volg ik wel, maar 
daarin kan de snelheid echt wisselen.  
 

5 Ik schrijf de oefeningen voor mezelf uit, hoe ik ze ga inzetten en wat belangrijk vind 
om te vertellen, maar ik doe wel wat aangegeven wordt. Voor de theorie gebruik ik 
veel plaatjes.  
 

6 Ik ga creatief met de opdrachten om. Als ik denk dat er meer wordt gevraagd dan 
de basis Topdog biedt, voeg ik dat toe. Dan wordt het eigenlijk toch meer coaching. 
Met hele jonge kinderen moet je ook creatief met de theorie omgaan. 
 

7 Ik pas vooral de oefeningen aan en de manier waarop ik de opdrachten laat 
uitvoeren. Ik werk ambulant dus ik doe het met de situatie waar ik in kom.  
 

8 Ik wijk af van de principes over het hondengedrag en ook van het droogoefenen 
soms. Alles wat we eerst doen met honden, doen we daarna ook met mensen. 

 

Code Frequentie 

Oefeningen en opdrachten aanpassen 6 

Tempo aanpassen 3 

Uiteindelijk wel alle dingen doen 2 

Methodiek blijft basis 2 

Activiteiten toevoegen 3 

Kennis uit opleiding/werk inzetten 2 

Soms is het dan geen Topdog meer 2 

Theorie anders brengen 4 

 

 

Persoonlijke ontwikkelingsdoelen 

Vraag 1: Hoe komt u erachter wat de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van de deelnemer zijn? 

Respondent Antwoord 
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1 Bij de aanmelding wordt dat opgeschreven en tijdens de training komen ook dingen 
naar voren. Met volwassenen ga je bij de kennismaking echt de doelen bespreken, 
met de begeleider erbij. Soms doe je gewoon de training en zie je gaandeweg. 
 

2 Er zijn bij de verwijzing al doelen geformuleerd en meestal bespreek je dat nog even 
bij de kennismaking (intake/matching).  
 

3 Die worden soms al doorgegeven op de verwijzing. Als dat niet het geval is, ik neem 
altijd eerst telefonisch contact op en dan vraag ik het uit. Ik vraag ook altijd wel 
door, want meestal zijn ze gefocust op 1 ding. 
 

4 Dat wordt in de intake aangegeven. al doende zie je ook dingen gebeuren. Dan ga ik 
juist daar weer meer op inzetten. Die eerste paar sessies gebruik je eigenlijk ook om 
te kijken wat de cliënt moeilijk vindt. Dat beide pak je dus aan, en diep je vervolgens 
uit. 
 

5 De verwijzer geeft de hulpvragen door. Ik vind dat ergens wel lastig, want ik ben als 
gezinswerker gewend om samen met het gezin doelen op te stellen. 
 

6 Bij de aanmelding geven verwijzers doelen aan op het formulier.  In een traject 
merk je meestal de eerste 2/3 keren waar nog meer knelpunten zitten. 
 

7 Degene die de aanmelding doet, en bijvoorbeeld de ouders. Gaandeweg de 
trainingen kom je erachter welke dingen ten grondslag liggen aan de doelen die je 
bij aanvang te horen kreeg. 
 

8 Jonge kinderen weten niet wat hun doelen zijn. Ik richt mij vooral op hoe de 
krachten versterkt en gebruikt kunnen worden. Bij de aanmelding worden de 
doelen aangegeven, maar je ziet in de interactie waar de uitdagingen en de 
krachten liggen.  

 

Code Frequentie 

Bespreken bij de intake 4 

Tijdens de trainingen 4 

Ouders/verwijzers bij de doorverwijzing/aanmelding 6 

Eerste telefonische contact 1 

Je moet doorvragen 1 

Eerste sessies 2 

Lastig dat doelen niet samen worden opgesteld 1 

Vooral op sterke kanten richten 1 

 

Vraag 2:  Hoe wordt de perceptie van de deelnemer op de ontwikkeling in kaart gebracht? 

Respondent Antwoord 

1 Naderhand elke training bespreek je het kort even. Bij de evaluatiemomenten is het 
echt uitgebreid.  
 

2 De tussenevaluatie is echt om even de tussenstand te bespreken en te kijken of er 
iets moet worden aangepast. Of je vraagt rond en je hoort iets en dan heb je een 
mooi aanknopingspuntje.  
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3 Tijdens de tussenevaluatie vraag je echt aan de deelnemer zelf wat die ervaart. Ik 
heb natuurlijk mijn eigen observaties ook.  
 

4 Bij de tussenevaluatie heb je het er over. Afhankelijk van de cliënt sta je er langer of 
korter bij stil. Ik heb altijd in de loop van de trainingen momenten dat ik ga checken 
of het klopt wat ik merk.  
 

5 Ik bespreek altijd de training voor en na met de cliënt. Als je een evaluatie hebt, dan 
weet je weer in welk vakje het zat. Bij jonge kinderen heb je ook wel veel contact 
met ouders even voor en na een training, zodat ik weet hoe hij de training in komt 
en zij weten hoe hij bij mij weggaat.  
 

6 Ik doe dat nu aan de hand van de evaluatieformulieren die er nu zijn, maar waar ik 
behoefte aan zou hebben is een soort meetpunt met getalletjes, een soort weging. 
Ik houd rapportages bij en dan kan je ook van de verwijzers weer dingen 
terugkrijgen waaraan je ziet dat er stappen worden gezet. Verder ligt het aan de 
situatie, of je elke keer alles terughaalt of niet. Ik probeer wel altijd terug te halen in 
ieder geval hoe het gaat met ze. 
 

7 Als het doel is dat wij een soort overbrugging zijn naar de reguliere hulpverlening, 
dan is het iets minder nodig. Ik bespreek vaak wel terloops tijdens de training wat 
me opvalt etc. Tijdens de tussenevaluatie vraag je ook dingen aan de omgeving. 
 

8 We kijken het per een paar trainingen aan, of het leuk is en waar we dan mee 
verder gaan. Aan het eind van de training vat je het natuurlijk wel kort samen, maar 
alleen wat je opviel en hoe de deelnemer het vond.  

 

Code Frequentie 

Evaluatiemomenten 6 

Wordt besproken tijdens trainingen 6 

Contact met het netwerk 4 

Eigen observaties 1 

Afhankelijk van de deelnemer hoeveel je praat 3 

Behoefte aan ander soort weging 1 

Rapportage bijhouden 1 

Per paar trainingen aankijken 1 

 

Vraag 3: Worden alle soorten ontwikkelingsdoelen behaald met de methodiek? 

Respondent Antwoord 

1 Je koppelt de doelen aan de aspecten uit het formulier. 

2 Eigenlijk kan je alles wel met de hond aanvliegen. De meeste doelen vallen wel in de 
vakjes van rust, concentratie, emotieregulatie etc. 
 

3 Met dat verlengde traject is het grootste doel emotieregulatie, die zit heel erg met 
woede, maar ook in weerstand. In die weerstand voel ik dat ik niet te dicht bij hem 
kan komen want dan klapt hij dicht. Aan de andere kant maakt hij ook wel stappen, 
want ik ben met zijn moeder bezig om aan de actie-reactie, die hij zoekt en van mij 
niet krijgt en hij nu bij haar zoekt, te werken. Als ik kijk naar de rest van de jongeren 
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waren dat wel allemaal doelen die ik prima binnen het programma kon verwerken. 
Het is soms wel tekort om echt die transfer te kunnen maken. De methodiek is wel 
echt ruim en breed inzetbaar omdat je ook heel erg buiten de kadertjes kan werken. 

4 Zeker de doelen waarmee mensen bij Topdog komen wel. Dat gaat vaak wel over 
zelfvertrouwen, emoties, weerbaarheid. Dat valt inderdaad altijd wel ergens onder.  
 

5 Doordat je een kind versterkt in zijn kwaliteiten, draagt dat altijd bij aan de 
leerdoelen. Nu voor een verlenging zegt een verwijzer wel te willen zien dat er aan 
doelen wordt gewerkt.  n dan is het doel “Pietje slaapt niet meer bij ouders in bed”. 
Dat vind ik jammer. Zoals de verwijzer of ouders de doelen formuleren, denk ik niet 
altijd: dat is iets wat ik direct met Topdog aan kan gaan. Je hebt de neveleffecten 
wel, maar op het moment dat ze zeggen “ik wil niet meer dat mijn kind in zijn broek 
poept”, dan ga ik liever uit naar het doel dat daarachter zit.  
 

6 Ik kan niet zeggen dat de doelen altijd worden bereikt, maar er worden wel altijd 
stappen gezet. Vooral waar de allergrootste winst in zit, is dat we in contact komen 
met de deelnemers waar dat anderen niet lukt. We krijgen jongeren die al zo ver in 
het systeem zitten dat je gewoon aan die 12 keer niet genoeg hebt. We hebben ook 
steeds vaker verlenging. Vaak ga je dan andere dingen inzetten.  
 

7 Je ziet gemiddeld genomen op weerbaarheid, sociale vaardigheden, communicatie 
en emotieregulatie altijd wel veranderingen. Niet altijd behaal je het exact gestelde 
doel, wat er ook wel een klein beetje aan ligt hoe de doelen worden opgesteld. 
 

8 Vaak is het een mooie eerste stap, maar je kan nooit binnen die paar keer het doel 
behalen. Je kan er beweging in krijgen.  
 

 

Code Frequentie 

Doelen vallen binnen de methodische doelen 4 

Op bepaalde gebieden altijd verbetering 5 

Doelen worden niet altijd exact behaald 5 

Veel mogelijkheden 3 

Doelen worden niet altijd goed opgesteld door verwijzers 2 

Traject is soms te kort 2 

Meer contact dan anderen 1 

 

 

Behaviour Change Wheel 

Vraag 1:  Wat kunnen redenen zijn dat een doel niet wordt behaald? 

Respondent Antwoord 

1 Ze willen altijd wel, maar sommige mensen mogen niet groeien van zichzelf. Dat is 
zelfstigma.  
 

2 Dat kan systemisch zijn of dat iemand gewoon ergens anders aan het doel verder 
moet werken. Sommige kinderen hebben ook een aversie tegen hulpverlening dus 
als je ze daar mee helpt is dat al heel wat. 
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3 Bij die jongen zit het echt thuis, in de interactie binnen het gezin. Er is ook thuis heel 
veel gebeurd en daar zit het probleem in, maar door zijn weerstand kwam niemand 
verder. Die jongen heeft 5 hulpverleningstrajecten gehad die zijn stopgezet omdat 
hij gewoon niet meewerkte. Een ander meisje met schoolmeidend gedrag had veel 
bereikt met de training, maar nu ze telkens thuis zit door Corona vroeg haar moeder 
mij om weer eens contact op te nemen. 
 

4 Vooral aan de omstandigheden. Een meisje zat in een gezinshuis, maar ze zat daar 
gewoon niet op haar plek. Dan kan je gaan werken aan dat meisje, maar als de 
omstandigheden daaromheen niet veranderen staat het minder ‘aan’. Hoe goed ze 
ook over zichzelf kunnen nadenken, aan de situatie veranderd niks.  
 

5 Het ligt dan vooral in het netwerk.  
 

6 Ik denk dat motivatie bij de jongeren die dit traject instappen over het algemeen 
wel goed zit. Ik merk wel dat over het algemeen het kind bij ons komt omdat er 
problemen met het gedrag zijn, maar dat je gaandeweg de training erachter komt 
dat het veel meer in het systeem zit dan in het kind zelf, en dat maakt wel dat je 
soms de doelen niet kan bereiken.  
 

7 Ik geloof dat elk mens leerbaar is en zelf herstellend vermogen heeft, maar dat het 
wel een samenspel is van hoe je dat met elkaar aanvliegt. Als de methodiek niet 
breed of goed wordt ingezet, dan zie je dat op sommige vlakken dus niet terug. Als 
ik niet verder kom met een kind, is het eigenlijk altijd iets wat ouders op een 
bepaalde manier in stand houden. Het is ook afhankelijk van het doel van de 
training en van hoe gemotiveerd de deelnemer is voor de hulpverlening. Als het 
doel is dat wij een soort overbrugging zijn naar de reguliere hulpverlening, dan ligt 
het probleem bij de motivatie naar die hulpverlening toe. 
 

8 Een kind kan contact met jou vermijden door zich helemaal op de hond te richten 
(1). Er zit ook nog wel ontwikkeling in die transfer naar thuis, het meer systemische 
kijken. Het is soms lastig om de ouders en school erbij te betrekken.  
 

 

Code Frequentie 

In het algemeen geen probleem in motivatie 2 

In het algemeen geen probleem in psychologische capaciteit 1 

Probleem in automatische motivatie 5 

Probleem in sociale mogelijkheden 6 

Probleem in fysieke mogelijkheden  2 

Probleem in de training 2 

 

Vraag 2:  Welke interventies zet u in als een doel niet voldoende wordt behaald? 

Respondent Antwoord 

1 Dat kijk je dan aan met de begeleider tijdens de tussenevaluatie. Maar ik zet ook 
wel eens iemand in met specifieke kennis. Ik ben ook heel erg van de kracht van 
woorden, ik maak het altijd kleiner. Het werkt ook vaak na het traject nog door, als 
ze er zelf mee aan de slag gaan. 
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2 Ik denk dat je dat halverwege dan met de verwijzer aankijkt. Dan kan je dit traject 
mooi gebruiken om zo’n deelnemer ergens anders binnen te fietsen. Of er is meer 
tijd nodig en dan kan je verlenging aanvragen.  
 

3 Ik ga mij meer toespitsen op het doel waarin die ontwikkeling nog minder in terug 
te zien is. Als het probleem echt systematisch is, overleg ik met Margot en stuur ik 
ze soms door naar haar of naar een collega gespecialiseerd in systemische coaching. 
Anders ga je zelf een beetje in het gezin aan de slag. Of je laat even de boel de boel 
en dan maak je er een uitje van. Het tweede deel van de training laat ik jongeren 
altijd zeggen wat ze het leukst vonden. Dat verwerk ik dan in de trainingen die erna 
komen, dan hebben ze nog meer het idee dat ze zelf invloed hebben.  
 

4 Als er vooruitgang is, is dat al goed. Er gaan daarna ook altijd nog kwartjes vallen. 
Als er eenmaal een schakeltje veranderd, gaat het volgende schakeltje ook. Het kan 
het best zijn dat het een jaar later nog beter gaat, omdat ze toch wel wat bewuster 
zijn geworden.  
 

5 Ik vraag de eerste keer aan een cliënt  wat zij willen leren. En daar zoom ik dan nog 
veel meer op in dan op wat er van de verwijzer is gekomen. En de ouders moeten 
ook niet achterover leunen, daar moet ook aan gewerkt worden.  
 

6 Vooral even overleggen met Margot of Dafne. Wat creatiever zijn in de manier 
waarop je de training aanbiedt, een andere hond inzetten of een oefening anders 
insteken. Als je merkt dat het aan het systeem ligt, maak ik dat bespreekbaar in het 
gezin en met de hulpverlening eromheen. Soms gaan we als team aan de slag, met 
meerdere trainers die zich bezighouden met meerdere gezinsleden. 
 

7 Dan ga ik meestal kijken naar het systeem, naar de ouders en omgevingsfactoren.  
 

8 Als een kind erna andere hulpverlening aan durft te gaan, is dat ook heel mooi. Je 
communiceert het altijd met het kind en de ouders en uiteindelijk de verwijzer, die 
er dan weer mee verder gaat. Je moet je ook bewust zijn van de beperkingen van de 
trainingen. Bij bepaalde stoornissen ga ik het alleen aan in combinatie met een 
specialist.  

 

Code Frequentie 

In gesprek met verwijzer 3 

Andere trainers erbij 3 

Motiverende formuleringen 1 

Brug naar andere hulpverlening zijn 2 

Naar de omgeving kijken 2 

toespitsen 2 

Overleggen met collega´s 2 

Een training anders invullen 2 

Deelnemer invloed geven 2 

Het werkt door 2 

 

Evaluatieproces 
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Vraag 1: Evalueert u altijd volgens het formulier en op het aangegeven moment? 

Respondent Antwoord 

1 Ja die vindt altijd plaats. Ik heb mijn vragenlijst aangepast, want ik wilde de 
formulieren wat makkelijker maken. In je vrije tijd/ op werk is niet altijd relevant of 
te moeilijk. Inmiddels ben ik met schaalvragen bezig op de evaluaties.  
 

2 Ja, omdat het moet. En het is ook wel nodig maar de meeste dingen weet je wel. 
Maar ik ben zelf gewoon niet zo van het papierwerk enzo, meer van het doen.  
 

3 Soms de tussenevaluatie iets later. Wel in het midden van de training sowieso.  
 

4 Ik doe altijd tussendoor een evaluatiemoment, maar ik gebruik daar geen formulier 
voor. Dat is echt even naar de doelen kijken en waar we in de tweede helft mee aan 
de slag willen. Ik vind het erg lang en deelnemers haken af. Alles op drie gebieden 
uitvragen is too much. 
 

5 Ja, ik heb wel een keer de eindevaluatie in twee keer moeten doen, omdat het te 
veel was voor hem. Ik heb best jonge kinderen in de begeleiding en dan is dat 
evaluatieformulier best heavy, te moeilijk en te lang.  
 

6 Ik doe het wel, maar soms iets later. Er komt zoveel kijken bij het invullen van dat 
formulier, je bent allemaal kapot. Dan moet je daarna nog wat ontspannends gaan 
doen dus dan heb je een hele lange sessie. 
 

7 Ik doe de tussenevaluatie niet volgens het formulier, en soms sla ik het ook gewoon 
helemaal over. Ik heb daar mijn eigen manier in gevonden. 
 

8 Ik gebruik niet het formulier. Je moet er ook zelf achteraan bij het netwerk, dus dat 
is afhankelijk van de situatie. Ik maak er in het begin al meteen schaalvragen van, 
hoe goed iemand al de skills heeft die een begeleidende hond vaak heeft. En al 
doende haal je dat weer terug.  

 

Code Frequentie 

Ik evalueer altijd tussendoor 6 

Soms op een ander moment 2 

Ik gebruik het formulier niet 3 

Ik meet op mijn eigen manier 4 

Ik doe het niet altijd 2 

Ik vind het formulier niet goed 5 

Het meeste weet je al 1 

 

Vraag 2: Wat vindt u van de nieuwe manier van evalueren, zoals deze door Steffie van der 

Steen is ontwikkeld? 

Respondent Antwoord 

1 Ja, goed, maar je mist wel die diepgang. Je moet ook wel weten aan welke doelen 
wordt gewerkt, en of je moet schakelen.  
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2 Het is goed, ik heb er niks mee met die evaluaties. Nou ja, het is natuurlijk wel nodig 
voor onderzoek, maar nu krijg je gewoon een duidelijk beeld van wat het werken 
met honden in zijn algemeenheid doet.  
 

3 Ik denk dat het heel goed is. Helemaal als je jonge kinderen hebt en je vraagt uit of 
ze bijv. meer ontspannen zijn, dan snappen ze het niet. Daardoor is het soms lastig 
te interpreteren. Als het helemaal niet meer bij ons ligt, zou ik wel de feedback 
missen van wat we hebben bereikt.   
 

4 Ik denk wel dat dit goed is, want als iemand het vraagt aan je dan wordt je al 
beïnvloed, hoe dan ook. Mijn ervaring is wel dat als je het achteraf stuurt, je het 
niet meer terugkrijgt. Dat niemand meer antwoord.  
 

5 Ik werk als gezinswerker ook met schaalvragen. Dat vind ik ook een mooie manier, 
en ik vind het ook prima dat het op 1 plek terecht komt. Ik ga er wel vanuit dat er 
een soort terugkoppeling komt, zodat je er in de verdere trainingen wel wat mee 
kan.  
 

6 Ja dat is heel goed, want je wil uiteindelijk gaan kijken of we met wat we doen op 
de goede weg zitten. Wil je een kwalitatief goed iets neerzetten, dan is die 
meetbaarheid daarin, die objectiviteit, heel belangrijk. Die is er nu niet. Ik vul het 
formulier in en mijn beeld is daarbij van invloed, in het gesprek maar ook in hoe je 
het opschrijft.  
 

7 Goed! Het is veel gedetailleerder en als het goed is, ga je ook vooraf bewuster met 
de doelen om, waardoor je niet achteraf alleen ‘ja, nee, een beetje’ krijgt. Dan 
wordt er geen vertekend beeld neergezet. De vraagstellingen zijn nu allemaal zo 
positief. Ik denk dat dit nieuwe wat reëler wordt ofzo.  
 

8 Wel goed hoor, het sluit heel goed bij mijn manier van werken aan. Wel apart om 
het helemaal buiten de trainer te houden, want je moet wel weten wat iemand 
heeft ingevuld zodat je daarmee verder kan. Het is een gemiste kans om het proces 
samen te bespreken.  

 

Code Frequentie 

Minder diepgang 2 

Zorgen over terugkoppeling 4 

Objectiever 4 

Goed 8 

Prettiger voor trainer en deelnemer 2 

Zorgen over uitvoerbaarheid 1 

Sluit aan bij mijn werkwijze 2 

 

Vraag 3:  Hoe gaat u ervoor zorgen dat u alsnog zicht behoudt op de ontwikkeling van de 

deelnemer? 

Respondent Antwoord 

1 Ik blijf zelf ook nog intakes doen, want je moet ook dingen navragen. Ik stel ook wel 
vragen van: als je een toverstaf hebt en je wordt morgen wakker en je hebt alles 
wat je wil, hoe ziet je leven er dan uit?  
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2 Daarom is het wel nodig om te bespreken wat er goed gegaan is, maar dat kan je 
zelf invullen.  
 

3 Dat is inderdaad van belang om te weten, maar ik kan ook best op een andere 
manier mijn evaluatie doen. Je hebt altijd wel een afsluitend gesprek en ik vind een 
tussentijds moment ook wel fijn. Als je het er niet over hebt, mis je net even dat 
moment waarin je nog dingen kan aanpassen. 
 

4 Dan zou ik wel tijdens de sessies regelmatig dingen vragen. Er zijn altijd wel 
momenten dat je iets ziet gebeuren en daar even naar kan vragen. 
 

5 Dat is eigenlijk wat je nu ook doet voor en na een training, dat je bepaalde dingen 
aanhaalt. Die voor- en nabespreking vind ik heel belangrijk. 
 

6 Ik denk dat uiteindelijk het grootste stuk zit in de observatie die je doet tijdens je 
trainingssessie.  
 

7 Je kan natuurlijk een twee-sporenbeleid hebben. Je kan online iets laten invullen, 
maar ik maak sowieso een verslag waar ik ook de doelen zelf in evalueer. Dan krijg 
je toch ook wel informatie vanuit de omgeving en de klant.  
 

8 Het moet in beeld gebracht worden in de trainingen. En je moet de omgeving erbij 
betrekken want soms hoor je hele verschillende dingen van ouders dan wat je zelf 
ziet in het gedrag van het kind. 

 

Code Frequentie 

Nabespreking is nodig 4 

Op eigen manier bespreken 3 

Dingen navragen 2 

Eigen observaties 2 

Informatie vanuit de omgeving 2 

 

Vraag 4: Wat gaat er door het nieuwe evaluatieproces veranderen aan uw invulling van de 

trainingen? 

Respondent Antwoord 

1 Ik denk dat ik ook wel gewoon die gesprekken blijf doen hoor. Ik denk dat ik dan wel 
Steffie haar vragen gebruik. Je moet wel teruggeven wat je ziet. 
 

2 Niet veel persé, het wordt wat makkelijker voor ons, wat minder droog. En het is 
dus wel fijn om een evaluatiemoment te behouden, dus het blijft wel dezelfde 
structuur maar dan andere uitvoering. Als je minder nadruk hoeft te leggen op het 
evalueren heb je ook meer ruimte als er extra tijd ergens voor nodig is.  
 

3 Ik zou denk ik toch wel een eigen evaluatie uitvoeren, en dat hoeft dan niet eens op 
papier.  
 

4 Ik doe mijn tussenevaluatie al een beetje tussendoor. Daar maak ik niet een heel 
groot ding van, ligt ook wel aan de situatie. Ik denk dat het ook wel goed te 
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combineren valt, dat de cliënt het formulier invult en je anderzijds met elkaar in 
gesprek gaat over of we op de goede weg zijn.  
 

5 Ik denk niet zo veel, omdat je misschien de schriftelijke evaluatie niet hoeft uit te 
voeren, maar dat je toch bezig bent met evalueren.  
 

6 Misschien zou je daar als trainer alsnog wel een kort gesprekje kunnen hebben of 
dat je je eigen rol zeg maar gaat evalueren en dan alsnog naar het losloopgebied 
gaan. Een complimentenspel dat je over een weer doet, zoiets, iets creatiefs.  
 

7 Ik heb al zo mijn eigen manier van werken, dat het voor mij niet heel anders wordt.   
 

8 Ik had al mijn eigen invulling dus voor mij verandert er niets.  

 

Code Frequentie 

Ik blijf evalueren 5 

Andere uitvoering 5 

Zelfde vragen gebruiken 1 

Extra trainingstijd 1 

Makkelijker en leuker 1 

Weinig verandering 5 

 

 

Aandachtspunten 

Vraag 1: Wat zijn opvallendheden in de trainingen? 

Respondent Antwoord 

1 Ze vinden vaak het oefenen met de hond kort. Ze vinden het zo leuk dat ze eigenlijk 
niet willen stoppen.  
 

2 Dat het gewoon mega goed werkt. Het leuke is dat het zo simpel is, bijvoorbeeld dat 
droogtrainen. Je gebruikt de hond niet eens, maar ik loop gewoon simpelweg aan 
het touw te trekken, en hij leert er zoveel van. Ze worden er melig van, maar je leert 
ze zo wel om je emoties onder controle te krijgen, het herpakken.  
 

3 Wat ik juist heel interessant vind, is dat het voor zoveel doelgroepen geschikt is. 
Juist doordat je die houvast hebt, maar wel de ruimte om je eigen invulling te 
geven. Als trainer blijf je daardoor ook uitgedaagd worden.  
 

4 Misschien het stukje theorie dat je altijd bespreekt. De een vindt dat super 
interessant en de ander haakt erop af. Met het droogoefenen ook, dan doe je dat 
soms wat korter. Je past alles aan de cliënt aan. Je wil toch ook wel de motivatie 
vasthouden.  
 

5 Wat ik tot nu toe zie is dat rond die tussenevaluatie een omslag zit. Wat me nog 
meer is opgevallen is gewoon echt het plezier, het grensverleggende. Wat ik ook 
nog wel merk, zeker met die verlenging, is dat ze ook nog wel meer zoeken in relatie 
tot mij. De kracht van de training zit natuurlijk in het in een korte periode iets 
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opbouwen met een hond en daardoor je grenzen verleggen. Op het moment dat 
dat is opgebouwd, moet je dus heel erg gaan zoeken naar externe dingen. 
 

6 Dat dus vaak het kind wordt aangemeld, maar dat het systeem vooral ook 
problemen heeft. Wat ik ook lastig vindt is dat wij de problematiek die beschreven 
wordt, niet terugzien in de trainingen. Wat wel grappig is, is dat je altijd merkt dat je 
na de tussenevaluatie opeens grote stappen gaat maken.  
 

7 Dat zit echt in het feit dat als er nog aan het einde van het traject meer winst te 
behalen valt, dat dat vaak systemisch zit. Dat vind ik wel het meest opvallend.  
 

8 Het lijkt alsof je sneller contact opbouwt met de deelnemers door de hond. Op een 
gegeven moment heeft de hond ook zijn doel gediend, dan gaat de aandacht naar 
andere dingen. Ik zie vooral de krachten en kwaliteiten van kinderen in de interactie 
met de hond. Ze zijn ook veel sympathieker naar honden, en durven ook meer 
bijvoorbeeld.  

 

Code Frequentie 

Oefenen met de hond te kort 1 

Plezierig en leerzaam 3 

Omslagpunt rond tussenevaluatie 2 

Probleem zit vaak in het systeem 2 

Probleemgedrag niet zichtbaar in training 1 

Rol hond wordt minder  2 

Heel breed inzetbaar 1 

Aanpassen aan voorkeur deelnemer 1 

Contactopbouw beter door hond 1 

Kwaliteiten komen naar boven 1 

 

Vraag 2: Waar liggen mogelijke verbeterpunten? 

Respondent Antwoord 

1 Topdog is natuurlijk wel een oude methodiek. Ik denk dat iedereen het ook wel als 
leidraad heeft, maar ook andere dingen inzet. 
 

2 De methodiek is verouderd, met ouderwetse opvattingen en op de 
dominantietheorie gebaseerd enzo. In theorie werkt het wel heel goed om het zo te 
doen, maar in de honden-theorie klopt het dus niet helemaal.  
 

3 Dat er meer aandacht komt voor als trajecten verlengd worden. Soms is 12 weken 
niet genoeg. Tegenwoordig is het zeker niet meer zo gek, want de aanvragen 
worden steeds zwaarder. Het lukt gewoon niet altijd om ze die transfer te laten 
maken binnen die tijd. En het is altijd gedoe bij de Gemeentes om het gefinancierd 
te krijgen.  
 

4 Het zou fijn zijn als er een soort standaard komt voor welke termen worden 
gebruikt. En verder heeft iedereen zijn eigen oefeningetjes. Het zou fijn zijn als je 
een soort document hebt waar je uit kunt putten, een soort bibliotheek. Misschien 
zouden de leerdoelen gestandaardiseerd kunnen worden. Dan kan je op die, 
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bijvoorbeeld maximaal 3, specifieke leerdoelen gaan evalueren. Dan kan je ook 
vragen over thuis, school, werk etc, dan is het alsnog korter dan het formulier nu. 
 

5 Ik ben altijd heel erg aan het kijken naar een speelse manier, bijvoorbeeld voor de 
theorie en anderen misschien ook. De vertaling maken naar hoe doe je iets bij een 
hond naar bij andere kinderen, dat is nog lastig voor ze. Die brug zou in de 
methodiek nog meer uitgediept mogen worden van mij. Ik denk wel dat ze het 
doen, spontaan, maar ik wil dat ze het bewust gaan doen. Ik vind niet dat het traject 
langer moet zijn. Ik ben alleen een beetje aan het worstelen met hoe je een 
verlenging daarna vormgeeft, zodat het de kracht behoudt. Als je het langer maakt, 
zou ik ook de methodiek langer willen maken. Dat daar een leidraad voor wordt 
gegeven. 
 

6 Er is in de opleiding heel veel aandacht is voor de eerste paar keren, en na sessie 
6/7 ben je heel erg zoekende. En ook om het meer toe te passen op situaties die 
niet een rustige omgeving hebben. Waar ik thuiskom is het vaak geen prikkelarme 
omgeving, dus daar mag wel meer aandacht aan besteed worden. Je moet dan echt 
mogelijkheden kunnen zien. Wat ik zelf ook heel tof zou vinden is als we zelf iets 
met huiswerk zouden doen, dat het meer gaat leven tussendoor, i.p.v. die ene keer 
per week. Iemand echt een gerichte opdracht meegeven. Wat ook in de methodiek 
nog bijgeschaafd moet worden, is dat die transfer minder automatisch gebeurt dan 
verwacht wordt. En je zou ook mooi intervisies kunnen houden over hoe je 
bepaalde dingen herkent in een deelnemer. 
 

7 Ik denk dat de methodiek op zichzelf staat omdat het een ijzersterke methodiek is. 
Ik denk dat het in de onderbouwing wel helderder mag worden voor mensen die 
wat minder lang methodisch gericht werken. Wellicht dat er ondertussen op 
sommige momenten wel andere keuzes gemaakt zouden kunnen worden omwille 
van de hond. Spelvorm i.p.v. volgen en sportelementen voor de externe 
prikkelopbouw. En dat trainers na een of twee jaar een verdieping gaan doen, of 
systemisch, of varianten, of op een of andere manier andere input krijgen omdat je 
er dan pas ook echt wel mee kan gaan spelen. Ik heb een training over het werken 
met het systeem,  maar daar wordt niks mee gedaan.  
 

8 Inhoudelijk mag er wel gekeken worden naar hoe dingen worden gebracht, dat het 
minder op de dominantietheorie zit. Er zitten ook zeker nog ontwikkelpunten in het 
maken van de transfer. Verder het contact met de betrokken hulpverleners 
onderhouden, dat communiceren eromheen met zoveel partijen kost echt veel tijd. 
Het vervolg monitoren is ook belangrijk. Sommige kinderen hebben het ook juist 
nodig dat het langer duurt, dus dat kan ook een standaard optie worden. We leren 
steeds meer over hondengedrag en welzijn, dus daar moeten we ook ons gedrag 
aan aanpassen. En er moeten meer bijscholingsopties zijn, prikkels voor trainers. 

 

Code Frequentie 

Methodiek anders beschrijven 5 

Meer leidraad voor verlenging 3 

Gedoe rondom financiering gemeentes 1 

Ideeën voor invulling delen 3 

Leerdoelen standaardiseren 1 

Meer aandacht voor transfer maken 4 
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Meer leidraad tweede helft traject 1 

Huiswerk geven 1 

Andere dingen leuker voor hond 2 

Omgaan met onverwachte omstandigheden 1 

Meer mogelijkheden voor verdieping 2 

Beter contact met andere hulpverleners  1 

Vervolg monitoren 1 

 

 

 

 

 


