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Voorwoord 

‘Ik geloof dat honden een belangrijke bijdrage kunnen leveren in therapie. Sterker nog ik heb daar zelf 

ervaring mee. Toen ik 21 was heb ik eenmalig een coachsessie gehad waarin een therapiehond mij 

spiegelde. Dit maakte mij duidelijk dat ik naar honden wel degelijk grenzen kon aangeven terwijl naar 

mensen mij dit maar moeilijk lukte. Hierdoor heb ik het vertrouwen opgedaan dat ik het potentieel heb 

om mijn grenzen aan te geven. Het heeft bijgedragen aan mijn zelfvertrouwen. Deze ervaring en de 

ervaring met mijn eigen hond Ollie die ik 13 jaar als maatje heb gehad, heeft mij duidelijk gemaakt 

dat er een mogelijkheid is dat honden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan therapie.’ Dit is 

mijn persoonlijke drijfveer om onderzoek te doen naar dierondersteunde therapie.  

Het schrijven van een fictief onderzoeksvoorstel voor de cursus Advanced Research Methods 

van Anneke Sools werd de basis van dit huidige onderzoek. Doordat er bij de Universiteit Twente de 

mogelijkheid is om zelf invulling te geven aan je scriptie ben ik dit met enthousiasme verder gaan 

uitwerken. Studiegenoot en inmiddels ook goede vriendin Anke Slot werd net zo enthousiast van het 

onderwerp hondentherapie en sloot aan. Samen hebben we, al zeg ik het zelf, een mooi onderzoek 

neergezet. Een hele uitdaging zo blijkt, als je dit nog nooit zelf gedaan hebt, met vele keuzes, 

onzekerheden, tegenvallers en overwinningen. Anke, ik ben dankbaar dat ik deze ‘reis’ met jou heb 

mogen maken. Bedankt voor de leerzame samenwerking. Fijn om dadelijk dit proces achter ons te 

kunnen laten en gewoon vrienden te kunnen zijn. Succes nog even met jouw versie, doelgroep autisme 

spectrum stoornis, van dit onderzoek.  

Hulphond Nederland heeft haar deuren voor ons geopend, zodat we dit onderzoek konden 

uitvoeren. Bedankt voor dit kijkje in jullie ‘keuken’, het meedenken en jullie tijd. Tevens de 

respondenten bedankt, zonder jullie medewerking was er geen onderzoek geweest.  

Bij dezen wil ik graag mijn begeleiders, Gerben Westerhof en Anneke Sools bedanken voor de 

fijne begeleiding en hun ondersteuning tijdens dit traject. Elk gesprek liep ik weer met nieuw 

vertrouwen de kamer uit. Daarnaast heb ik van mijn vrienden en familie veel morele steun, 

motiverende woorden en liefde mogen ontvangen. Allemaal heel erg bedankt hiervoor. Tot slot wil ik 

Jack Jansen in het bijzonder bedanken. Zijn onuitputtelijke energie en geduld met mij en mijn 

‘dyslectische teksten’ hebben enorm geholpen om deze scriptie tot een goed einde te brengen. 

Uiteindelijk heeft het gehele onderzoek langer geduurd dan verwacht. Ik kan dan ook nog steeds niet 

geloven het dadelijk afgerond is en dat ik met deze scriptie ook mijn Master psychologie ga afsluiten.  

Veel lees plezier! 

Daan Bongers 

Nijmegen, 5 maart 2019 
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Samenvatting   

Doel. Dierondersteunde therapie (AAT) is een snelgroeiend veld. Dankzij ervaringen in de praktijk en 

onderzoek worden de positieve effecten, psychologisch en fysiologisch, van het betrekken vaneen dier 

bij de therapie steeds meer erkend. AAT wordt momenteel al toegepast bij onder andere adolescenten 

met een angststoornis, specifiek onderzoek is er echter nog niet gedaan. Met het toevoegen van een 

dier tijdens de therapie verandert de therapeutische relatie van een dyade (cliënt – therapeut) naar een 

triade (cliënt –dier –  therapeut). Door de triadische interactie in kaart te brengen kan inzicht worden 

verkregen in hoe AAT verloopt en dit kan bijdragen aan het verbeteren van de therapie. Hierbij is de 

communicatietheorie van Watzlawick (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1974) gebruikt, waarin non-

verbale communicatie een grote rol vervult wat relevant is voor de interactie met dieren.  

Methode. Er zijn video-opnames gemaakt van hondentherapiesessies bij Hulphond Nederland met de 

oefening ‘grenzen aangeven’ als onderdeel. Samen met een andere onderzoeker is op basis van de 

theorie van Watzlawick (1974) middels het op microniveau observeren van de oefening een 

codeschema geconstrueerd. Met dit codeschema zijn vervolgens 3 video’s van adolescenten met een 

angststoornis geanalyseerd. Van elke opname is achtergrondinformatie verzameld, is het verloop van 

de gehele sessie beschreven en de oefening in meer detail en zijn deze interacties in kaart gebracht. 

Resultaten. Het codeschema focust op twee aspecten van de theorie van Watzlawick (1974);  

symmetrie/complementariteit (nastreven van gelijkheid of verschil) en het betrekkingsniveau 

(relationele communicatie). Wanneer dit wordt toegepast op sessies met adolescenten met een 

angststoornis komt naar voren dat de interactie voornamelijk verloopt tussen cliënt en therapeut. De 

interactie cliënt-therapeut bestaat vooral uit complementariteit en de cliënt-hond interactie bestaat 

voornamelijk uit een afwisseling tussen symmetrie en complementariteit. Op betrekkingsniveau is te 

zien dat over het algemeen de hond voornamelijk ‘volgende bevestigingen’ uit, zowel naar cliënt als 

therapeut. Ook cliënt uit deze naar hond en hun interactie bestaat ook uit veel wederzijdse 

‘verwerpingen’. ‘Negering’ vindt voornamelijk plaats door therapeut richting hond en 

‘persoonsgerichte bevestiging’ wordt voornamelijk geuit vanuit de hond richting ofwel de cliënt ofwel 

de therapeut dit lijkt afhankelijk van de hond.   

Conclusie en discussie. Het huidige onderzoek is een eerste stap om de communicatietheorie van 

Watzlawick (1974) observeerbaar en voor de wetenschap toegankelijk te maken met de focus op de 

aspecten symmetrie/complementariteit en het betrekkingsniveau gericht op interacties tijdens 

hondentherapie. Door dit toe te passen lijken er enkele kenmerken naar voren te komen die de 

interacties in deze triade typeren. Het inzetten van een hond binnen een therapeutische setting bij 

adolescenten met een angststoornis lijkt van toegevoegde waarde te zijn. In interactie met een hond 

kan de cliënt namelijk de strijd aan gaan en een leidende positie innemen. Vervolgonderzoek is nodig 

om de betrouwbaarheid van het codeschema en de generaliseerbaarheid van de bevindingen te 

vergroten.  
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Summary 

Objective. Animal assisted therapy (AAT) is a rapidly growing field. Practical experience and 

research have resulted in increasing recognition of the positive effects, psychological and 

physiological, of integrating animals in therapy. AAT is currently being applied with children and 

adolescents diagnosed with an anxiety disorder, this has not been studied specifically. Including an 

animal in therapy transforms the therapeutic relationship from a dyade (client-therapist) to a triade 

(client-animal-therapist). Mapping the triadic interaction can offer insight in the course of AAT, which 

could contribute to the improvement of the therapy. Watzlawick's communication theory  

(Watzlawick, Beavin & Jackson, 1974), which describes specific nonverbal communication that is 

relevant to human-animal interactions, is used. 

Method. Dog assisted therapy sessions at "Hulphond Nederland" which include the exercise 

‘communicating boundaries’, are recorded on video. In collaboration with another researcher a coding 

scheme is constructed, based on Watzlawick’s theory (1974), by observation of the exercise on micro 

level. Three recorded exercises performed by adolescents with an anxiety disorder have been analyzed 

with this coding scheme. For every recorded session, background information is collected, the session 

and specifically the relevant exercise is procedurally described and interactions are coded. 

Results. The coding scheme focuses on two aspects of Watzlawick’s theory (1974); 

symmetry/complementarity (pursuing similarity  or difference) and the relational level (relational 

communication). Applying this coding scheme on sessions with adolescents diagnosed with an anxiety 

disorder shows that most interactions occurs between client and therapist. Client-therapist interactions 

predominantly consist of complementarity. Client-dog interactions predominantly consist of a mix of 

symmetry and complementarity. At the relational level it is observed that the dog predominantly 

shows ‘following confirmations’, in all interactions towards the client as well as the therapist. The 

client also expresses these towards the dog and their interaction consists of many mutual ‘rejections’. 

‘Ignoring’ is mainly expressed by the therapist towards the dog, and a ‘person-oriented confirmation’ 

is predominantly expressed by the dog towards either the client or the therapist, apparently depending 

on the dog. 

Conclusion and discussion. The current study is a first step towards making Watzlawick’s 

communication theory (1974) observable and accessible for research, with a focus on the aspects 

symmetry/complementarity and the relational level applied to interactions in dog assisted therapy. The 

application of this suggests that certain characteristics emerge that typify the triadic interactions. 

Utilizing a dog within a therapeutic setting in the treatment of adolescents diagnosed with an anxiety 

disorder appears to have added value. This is because the client can go into contention in interaction 

with the dog and take a leading position. Further research is warranted to increase the reliability of the 

coding scheme and the generalizability of the findings through involving a larger number and wider 

range of target populations and exercises. 
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1.  Inleiding 

We learned that Freud often had his chow chow, Jofi, in his office with him, even during psychotherapy 

sessions. The dog was originally in the room as a comfort to the psychoanalyst, who claimed that he 

was more relaxed when the dog was nearby. However, Freud soon began to notice that the presence of 

the dog seemed to help patients during their therapy sessions as well. This difference was most marked 

when Freud was dealing with children or adolescents. It seemed to him that the patients seemed more 

willing to talk openly when the dog was in the room. They were also more willing to talk about painful 

issues. (Fine, 2015, p. xx) 

 

Het werd pas na de dood van Freud bekend door biografieën, zijn aantekeningen en kennissen dat hij 

zijn hond aanwezig liet zijn bij de therapiesessies en dat hij het effect hiervan observeerde. De effecten 

die hij merkte waren tweeledig; het had zowel een positief effect op hem als therapeut, als op de cliënt. 

Dit heeft bijgedragen aan het serieus nemen van het eventuele nut van dieren als helpers tijdens 

psychotherapie. Nu ongeveer 50 jaar later gaat het veel verder dan alleen speculaties en is er serieus 

onderzoek gedaan naar de (therapeutische) effecten van interacties met dieren (e.g. Beetz, Julius, & 

Kotrschal, 2012; Dimitrijević, 2009; Spattini et al., 2018). Ook heeft het reguliere aanbod aan 

therapieën zich nu uitgebreid met therapieën waarin het inzetten van dieren centraal staat en ze 

fungeren als co-therapeut. Het huidige onderzoek richt zich op dit laatste. 

Door ervaringen en onderzoek worden de positieve effecten van het betrekken van een dier bij 

de therapie steeds meer gezien en erkend. In het algemeen wordt gezien dat dier-ondersteunde 

interventies leiden tot positieve psychologisch resultaten bij een brede populatie (e.g., Nimer and 

Lundahl, 2007). De praktijk van dier-ondersteunde interventies (interventie met behulp van dieren) is 

nu een snelgroeiend veld. In de periode vanaf 1980 tot 2000 werd er een groei gezien van 20 naar 

meer dan 1000 interventies (Fine, 2015). In deze periode zijn er ook allerlei termen ontstaan die niet 

altijd eenduidig gebruikt worden en tot verwarring leiden. Doordat er behoefte was aan verduidelijking 

is er een werkgroep opgericht door de International Association of Human-Animal Interaction 

Organization (IAHAIO) om aanbevelingen te doen ten aanzien van onder andere dier-ondersteunde 

interventie terminologieën en definities. Hieruit is de volgende definitie voor dier-ondersteunde 

interventies (AAI; Animal-assisted Interventions) naar voren gekomen: “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” (IAHAIO, 2014, p.6).    

1.1. Dierondersteunde therapie 

Dierondersteunde therapie is een van de praktijken die onder de overkoepelende term AAI valt. 

Hierbij gaat het specifiek om therapeutische interventies waarbij de mens-dier interactie wordt ingezet 
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om het fysieke, cognitieve, gedragsmatige en/of sociaal-emotionele functioneren van de 

desbetreffende cliënt te verbeteren (IAHAIO, 2014). Om beter te begrijpen hoe dieren in een 

therapiesetting kunnen bijdragen aan het welzijn van mensen is het van belang om kennis te hebben 

over de positieve effecten van mens-dier interacties in het algemeen. Uit verschillende onderzoeken 

blijkt dat alleen al het contact met dieren mensen goed doet op het gebied van zowel fysieke als 

mentale gezondheid (Schneider & Harley, 2006). Uit de psychofysiologie wordt dit grotendeels 

verklaard door het hormoon oxytocine wat vrijkomt in contact met dieren (o.a. door het lichamelijke 

contact, zoals aaien). Dit hormoon werkt rustgevend/kalmerend en geeft een gevoel van 

verbondenheid (Handlin et al. 2011). Daarnaast zijn er nog andere goed gedocumenteerde, positieve 

fysiologische effecten bij mens-dier interacties. Bij mensen van verschillende leeftijden met en zonder 

speciale medische of mentale gezondheidscondities wordt het volgende waargenomen: verlaagd 

cortisol, een lagere hartslag en bloeddruk (allen stress-gerelateerde parameters) en een hiermee 

samenhangende verminderde kans op hart- en vaatziekten (Beetz et al., 2012). Ook zijn er positieve 

effecten op de volgende psychologische parameters bekend: sociale aandacht, sociaal gedrag, 

interpersoonlijke interacties, gemoedstoestand en zelf gerapporteerde angst (Beetz et al., 2012).  

Dierondersteunde therapie kan in verschillende gezondheidszorgomgevingen worden ingezet, 

zoals fysiotherapie, logopedie en in instellingen voor geestelijke gezondheid (Chandler, 2005). In veel 

onderzoeken wordt genoemd dat AAT veelbelovend is voor een grote verscheidenheid aan cliënten, 

maar het ontbreekt nog aan goed opgezette studies (lage kwaliteit, weinig participanten, enz.) om deze 

veelbelovendheid goed te kunnen onderbouwen (e.g. Kamioka et al., 2014). Ook het verschillend 

gebruik van de termen maakt dat de effecten lastig te ordenen zijn en zorgt er voor dat meta-analyses 

niet goed uitgevoerd kunnen worden (Spattini et al., 2018). Wel zijn er systematische reviews gedaan. 

Zo ook recent naar ‘Randomized Controlled Trials’ (RCT’s) betrekking hebbend op mensen met een 

mentale stoornis die AAT ontvingen (Spattini et al., 2018). Hieruit blijkt dat AAT goed geaccepteerde 

en schijnbare veilige interventies zijn die leiden tot positieve resultaten in een breed scala aan 

psychiatrische aandoeningen. AAT kan het vergroten van sociale- en communicatievaardigheden 

bevorderen en angst- en depressieve symptomen verminderen.  

Net zoals (huis)dieren invloed hebben op de fysieke en mentale toestand van de mens, hebben 

therapiedieren ook op verschillende manieren invloed op het therapieproces en daarmee een 

toegevoegde waarde. Zo zijn dieren ondubbelzinnig en sluiten perfect aan op menselijke non-verbale 

communicatie, geven blijk van onvoorwaardelijke acceptatie en oordelen niet (Archer, 1997; Rew, 

2000). Mensen kunnen intellectueel of emotioneel reageren, waarbij de nadruk op de verbale 

communicatie ligt. Dieren beschikken niet over deze verbale mogelijkheden. Mensen kunnen een 

‘dubbele’ boodschap afgeven waarbij verbaal en non-verbaal niet congruent zijn, waardoor degene 

met wie gecommuniceerd wordt niet weet waaraan hij/zij toe is of zich zelfs onveilig kan voelen. 

Dieren daarentegen reageren vanuit hun instinkt en communiceren non-verbaal. Zij kunnen geen 

dubbele boodschappen geven, waardoor ze direct, ‘open en eerlijk’ zijn in hun communicatie. Dieren 
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‘begrijpen’ de woorden van de verbale boodschap niet. Wat ze wel ‘begrijpen’ is de intonatie en het 

gevoel wat wordt overgebracht in de communicatie. En daarmee kunnen ze niet voor de gek gehouden 

worden. Ze reageren op het gedrag en de gemoedstoestand. Dus als iemand zich met woorden groot 

maakt, terwijl diegene zich in werkelijkheid klein voelt zal het dier automatisch op dit tweede 

reageren. Daarnaast zijn dieren ongevoelig voor status en uiterlijk. Ze zorgen met hun vrolijkheid en 

speelsheid voor plezier en vermaak tijdens therapie en helpen de motivatie voor de therapie te 

versterken (Enders-Slegers, 2000). Tevens biedt een dier de mogelijkheid tot (spontaan) fysiek 

contact, wat een therapeut over het algemeen niet mag geven en snel als ongepast wordt gezien 

(Spattini, 2008). Een dier kan affectie schenken, koestering en indien nodig troost (Custance & Mayer, 

2012). Verder lijken dieren als katalysator te fungeren van de sociale interactie (Cirulli, Borgi, Berry, 

Francia & Alleva, 2011). Ook beïnvloedt een dier op een positieve manier hoe de cliënt de therapeut 

waarneemt en vergroot het de bereidheid bij de cliënt om zich te openen richting de therapeut en 

informatie te delen (Schneider & Harley, 2006). De aanwezigheid van een hond zorgt voor het sneller 

ontstaan van een vertrouwensband tussen cliënt en therapeut (Cirulli et al., 2011).  

Dieren inzetten als co-therapeut brengt ook risico’s met zich mee voor zowel de cliënt, het dier 

als de therapeut. Een van de risico’s is dat cliënten gehecht kunnen raken aan het therapiedier. Dit 

betekent dat rekening gehouden moet worden met verdriet en gevoelens van verlies bij het afronden 

van de therapie. Een ander risico voor de cliënt is het oplopen van verwondingen. Uiteraard zijn 

therapiedieren getraind en getoetst, waardoor het uiterst onwaarschijnlijk is dat een dier kwaad doet. 

Toch is het mogelijk dat tijdens de interactie met het therapiedier onbedoeld verwondingen worden 

opgelopen. Bij de therapiedieren is er risico op stress en overbelasting. Het is de verantwoordelijkheid 

van de therapeut om de veiligheid en het welbevinden van zowel de cliënt als het therapiedier te 

waarborgen door bewust te zijn van de mogelijke risico’s en deze waar mogelijk te voorkomen. 

(Chandler, 2005). Naast de risico’s zijn er ook contra-indicaties voor dierondersteunde therapie. Zo 

kan het zijn dat de cliënt allergisch of angstig is voor het therapiedier (Spattini et al. 2018). 

Er worden verschillende soorten dieren succesvol bij AAT ingezet, zoals honden (e.g. 

Stefanini, Martino, Allori, Galeotti & Tani, 2015), paarden (e.g. Huyghen, Heikamp, & Emmerik, 

2017) dolfijnen (e.g. Griffioen & Enders-Slegers, 2014) en boerderijdieren (e.g. Pedersen, Martinsen, 

Berget, & Braastad, 2012). Honden en paarden zijn de meest voorkomende dieren die worden ingezet 

in therapie bij een breed scala aan psychische en fysieke problemen (Fine, 2015). In het huidige 

onderzoek is gefocust op hondentherapie. Uit een recente review van radomized controlled trails bij 

onderzoek naar dier-ondersteunde therapie is duidelijk bewijs gevonden dat therapie met honden 

bevorderlijk is voor mensen met ernstige psychische stoornissen (Maujean, Pepping & Kendall, 2015). 

In therapie met honden wordt er onder andere gebruik gemaakt van projectie, vaardigheden oefenen, 

sociaal gedrag, spiegelen, richten op het hier en nu en het aanspreken op verantwoordelijkheidsgevoel. 
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1.2.   Dierondersteunde therapie en angststoornissen 

Opvallend is dat uit meerdere onderzoeken naar voren komt dat dierondersteunende therapie met hond 

een angst reducerend effect heeft op diverse doelgroepen en in diverse contexten. In het onderzoek van 

Barker en Dawson (1998) komt naar voren dat één dier-ondersteunde therapiesessie met een hond 

(toestands)angst-reducerend werkt bij opgenomen psychiatrische patiënten met verschillende 

diagnoses. Hierbij werd vergeleken met een standaard recreatiesessie waarbij alleen een reductie van 

angst werd gezien bij de cliënten met een stemmingsstoornis. Een reductie van angst wordt ook gezien 

in een eerstelijnssetting waarbij alleen al de aanwezigheid van een hond in de therapieruimte 

resulteerde in significante angstreductie (Kelly, 2002). Ook Dietz, Davis, & Pennings (2012) zagen 

een significante verbetering in angstklachten. Dit werd gezien bij seksueel mishandelde kinderen en 

adolescenten (7-17 jaar) waarbij honden onderdeel uitmaakten van de groepstherapie. Dit zijn 

veelbelovende resultaten in het verminderen van angst door het inzetten van een therapiehond. 

 Momenteel zijn angststoornissen wereldwijd de meest voorkomende psychische stoornissen 

bij kinderen en adolescenten (Polanczyk, Salum, Sugaya, Caye & Rohde, 2015). Er is sprake van een 

angststoornis als de angst niet in verhouding staat tot de werkelijke bedreiging en daarmee het 

dagelijkse functioneren (ernstig) belemmert (Muris, 2010). Een angststoornis die niet tijdig 

gesignaleerd en behandeld wordt, blijft vaak voortbestaan tot in de volwassenheid (Reef, 

Diamantopoulou, van Meurs, Verhulst & van der Ende, 2009). Uit onderzoek komt naar voren dat 

adolescenten met een angststoornis ook het risico lopen om andere psychische problematiek, zoals een 

depressieve stoornis te ontwikkelen en lopen ze risico op middelenmisbruik en onderpresteren 

(Esseau, Lewinsohn, Olaya & Seeley, 2015; Woodward & Fergusson, 2001). Het is dus van belang dat 

er werkende methoden voorhanden zijn om angststoornissen te behandelen. Uit overzichten van 

gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek blijkt dat Cognitieve Gedragstherapie (CGT) effectief is 

voor de verschillende soorten angststoornissen, zowel op korte als op lange termijn (In-Alobn & 

Schneider, 2007). Echter laat onderzoek ook zien dat 30-50% van de jeugdigen niet profiteren van 

deze behandeling (Cartwright‐Hatton, Roberts,  Chitsabesan, Fothergill & Harrington, 2004). AAT 

zou hier mogelijk een aanvulling in kunnen zijn.  

Uit de praktijk blijkt dat AAT met honden een geschikte behandelmethode is voor kinderen en 

adolescenten met een angststoornis (o.a. Dogswork, Hulphond Nederland). Echter is er nog weinig 

onderzoek gedaan naar specifiek de doelgroep angststoornissen die AAT ontvangen. Wel is er door 

Stefanini et al. (2015) onderzoek gedaan naar een bredere doelgroep, adolescenten met acute mentale 

stoornissen, waaronder angststoornissen. Zij vergeleken met een randomized controlled trail (RCT) de 

effecten van AAT (hond) met de standaardbehandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Er werd een 

significante verbetering gezien in het globaal functioneren, vermindering in de benodigde zorg en 

toename in de school bezoeken in de AAT groep en niet in de controle groep. Daarnaast lieten de 

deelnemers in de AAT groep significante verandering zien in sociale vaardigheden met volwassen en 
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leeftijdsgenoten. Daarbij nam de interactie richting de hond toe en bestond dit gedurende de tijd (3 

maanden) steeds meer uit affectief gedrag. 

  Door meerdere onderzoekers (e.g. Stefanini et al. 2015) worden verklaringen voor de 

veelbelovende resultaten bij AAT gezocht in de relatie tussen dier en cliënt. Er wordt aangestuurd op 

meer onderzoek, bijvoorbeeld naar de patronen en mechanismes tussen cliënt en dier. Stefanini et al. 

(2015) geven hierbij aan dat er vooral meer inzicht verkregen moet worden in de complexe triade: 

behandelaar, cliënt en dier.    

De focus die Stefanini et al. (2015) legt op de relatie tussen de drie actoren van de 

dierondersteunde therapie, komt niet uit het niets. Uit vele onderzoeken komt namelijk naar voren dat 

succesvolle psychotherapie afhankelijk is van de kwaliteit van de relatie tussen therapeut en cliënt 

(Horvath, 2001). De kwaliteit van de relatie is onder andere afhankelijk van het vermogen van de 

therapeut om te verbinden met de cliënt en een gevoel van vertrouwen en hoop te creëren. Daarbij is 

het nodig dat de cliënt de therapeut ervaart als flexibel, eerlijk, betrouwbaar en hartelijk (Ackerman & 

Hilsenroth, 2003). Tijdens AAT helpt een dier om de cliënt – therapeut relatie te versterken. Zoals 

eerder genoemd (par. 1.1.) heeft een dier tijdens AAT positieve invloed op de manier hoe de cliënt een 

therapeut waarneemt en zorgt een dier voor het sneller ontstaan van een vertrouwensband tussen cliënt 

en therapeut (Cirulli et al., 2011; Schneider & Harley, 2006). 

Als de relatie tussen therapeut en cliënt in een therapie als kritische succesfactor wordt 

benoemd dan zal er een beeld verkregen moeten worden wat in de communicatie gebeurt tussen deze 

twee actoren. Georgace (2012) beweert dan ook dat een van de onmisbare elementen voor analyse van 

therapieprocessen de interactie tussen therapeut en cliënt is. Bij dierondersteunende therapie wordt aan 

de relatie cliënt – therapeut een derde actor toegevoegd; het dier en in dit geval een hond. Hierdoor 

ontstaat de triade cliënt – hond – therapeut. In het huidige onderzoek zal de interactie binnen deze 

triade bestudeerd worden, waarbij als uitgangspunt de communicatietheorie van Watzlawick, Beavin 

en Jackson (1974) wordt gebruikt. 

1.3. Communicatietheorie van Watzlawick  

De communicatietheorie van Watzlawick (1974) gaat over intermenselijke communicatie, oftewel 

interactie, vanuit een systeembenadering. Deze theorie bestaat uit een vijftal uitgangspunten 

(axioma’s) met een pragmatische (gedragsmatige) focus op communicatie. In tabel 1 worden deze 

axioma’s kort weergegeven. Van belang is dat bij deze theorie het observeerbare gedrag centraal staat, 

ook wel de methode van de ‘black box’ genoemd. Dit wil zeggen dat er geen uitspraken gedaan 

worden over ‘de geest’, maar dat er gericht wordt op de waarneembare relatie tussen ‘input’ en 

‘output’, oftewel de communicatie. Hierbij is de output van de ene ‘black box’ de input van de ander 

al dan niet bewust of onbewust. De motieven van de ander zijn niet altijd even duidelijk te observeren, 

waardoor ‘betekenis’ toegekend moet worden. Dit geeft weer dat onderzoek naar communicatie altijd 

een subjectief karakter blijft hebben. Door de focus op patronen in het hier en nu, het observeerbare, in 
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plaats van op symbolische betekenis of oorzaken uit het verleden te zoeken, wordt deze subjectiviteit 

verkleind. Hierbij helpt het om te kijken naar het gevolg (wat levert het gedrag op?) in plaats van de 

oorzaak. Dit alles laat zien dat de communicatietheorie van Watzlwick (1974) er van uitgaat dat 

communicatie een circulair karakter heeft. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

gedragingen zonder te spreken van normaal en abnormaal gedrag.  
 
 

Tabel 1. De vijf axioma’s van Watzlawick et al. (1974). 

Axioma Beschrijving 

1 De onmogelijkheid om niet te communiceren 
Gedrag wordt gekenmerkt door het missen van een tegenstelling. Dat wil zeggen dat het niet mogelijk 
is om geen gedrag te vertonen. Er wordt dus altijd gecommuniceerd. Communicatie hoeft ook niet 
geslaagd, vooropgezet of bewust te zijn om communicatie genoemd te worden.  

2 Inhouds- en betrekkingsniveaus van communicatie 
Communicatie heeft twee aspecten: het inhoudsaspect, waarmee de boodschap zelf wordt bedoeld, 
dus de inhoud van het bericht. En het betrekkingsaspect, waarmee de relatie tussen de 
communicerenden wordt bedoeld. Het betrekkingsaspect classificeert het inhoudsaspect, waardoor er 
automatisch sprake is van metacommunicatie.  

3 De interpunctie van de loop der gebeurtenissen 
Interpunctie organiseert gedrag, door het interpreteren van interacties in termen van oorzaak en 
gevolg. Op het moment dat er onenigheid bestaat over de interpunctie ontstaan er verschillende 
werkelijkheden, waardoor er problemen kunnen ontstaan in de relatie.  

4 Digitale en analoge communicatie 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen digitale en analoge communicatie. Digitale communicatie gaat 
meestal om verbale communicatie. Het gesproken woord die bestaat uit symbolen die niet lijken op 
het aangeduide. Analoge communicatie is vrijwel alle non-verbale communicatie en alle 
communicatieve aanwijzingen die in de context van de interactie aanwezig zijn. De mens is het enige 
organisme dat zowel analoge als digitale communicatievormen heeft.  

5 Symmetrische en complementaire interactie 

Elke interactie is symmetrisch of complementair. Bij symmetrische interactie bestaat er gelijkheid en 
wordt getracht een zo klein mogelijk verschil te behouden. Bij complementaire interactie is er juist 
wel sprake van een verschil en wordt nagestreefd dit verschil zo groot mogelijk te  maken. 

 

Gekozen is voor de communicatietheorie van Watzlawick (1974), omdat het op een 

natuurlijke manier lijkt aan te sluiten op het bestuderen van de interacties tijdens hondentherapie bij 

adolescenten. De hierboven beschreven ‘black box’ methode wordt in het behaviorisme gebruikt om 

zowel het gedrag van mensen als van dieren te onderzoeken (Lockton, 2011), dus ook dat van 

therapiehonden.   Daarnaast heeft de communicatietheorie van Watzlawick (1974) veel aandacht voor 

de analoge communicatie (axioma 4). Analoge communicatie bestaat uit alle non-verbale 

communicatie en alle communicatieve aanwijzingen die in de context van de interactie aanwezig is 

(bijv. lichaamstaal, oogcontact, geuren, mimiek en intonatie.). Dit is alleen op het hier en nu gericht en 

gaat over ‘hoe’ men communiceert. Het is diereigen dat er in de interactie alleen wordt gericht op 

analoge communicatie, zij hebben immers niet net als mensen ook de beschikking over digitale 

communicatie. De digitale communicatie gaat over ‘wat’ men communiceert; de menselijke 

woordentaal. Er is niet altijd besef dat menselijke communicatie maar voor een klein deel bestaat uit 

deze digitale communicatie (10 à 15 procent) en grotendeels uit de analoge (85 à 90 procent) 
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(Willemse, 2015). Mensen hebben analoge taal nodig om de digitale taal te kunnen begrijpen. Bijv. 

‘Goedemorgen’ (digitale taal) kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden door de manier 

van overbrengen (analoge taal), zoals cynisch, boos of vrolijk.  
 

Bij axioma 2 wordt communicatie vanuit een hogere orde besproken en wordt er gesproken 

over een inhouds- en betrekkingsaspect. Het inhoudsaspect gaat om datgene wat er letterlijk wordt 

gezegd, het betrekkingsaspect zegt iets over de relatie met de ander (als ik wat zeg, dan zeg ik ook iets 

over hoe ik wil dat de ander met mij omgaat). Het inhoudsaspect wordt voornamelijk digitaal 

overgebracht en het betrekkingsaspect is overwegend analoog van karakter. Deze twee 

communicatievormen staan niet los naast elkaar, maar vullen elkaar bij elk boodschap aan. Hierbij is 

zelfs sprake van een hiërarchische relatie. Het betrekkingsaspect geeft aan hoe het inhoudsaspect 

geïnterpreteerd dient te worden, wat maakt dat het betrekkingsaspect van een hogere 

abstractiecategorie is. Het betrekkingsaspect classificeert het inhoudsaspect en is daarmee altijd 

‘metacommunicatie’ (communicatie over de communicatie). Willemse (2015) noemt dit impliciete 

metacommunicatie en maakt hiermee onderscheid met het begrip metacommunicatie zoals we die 

gewend zijn te gebruiken. Het communiceren over de wijze waarop met elkaar gecommuniceerd of 

omgegaan wordt, expliciete metacommunicatie.  

Er worden twee typen betrekkingsniveaus onderscheiden complementair en symmetrisch 

(axioma 5). De communicatietheorie van Watzlawick (1974) gaat ervan uit dat elke interactie ofwel 

een complementair of een symmetrisch karakter heeft. Complementair wil zeggen dat men in de 

relatie een verschillende positie ten opzichte van elkaar inneemt, waarbij de één leidend en de ander 

volgend is. In de interactie neemt één van de betrokkenen en de volgt ander dat initiatief. Bij een 

symmetrische relatie wordt een gelijksoortige positie ingenomen en gedragen de betrokkenen zich als 

gelijke. In de interactie wordt dan vaak gezien dat beide betrokkenen het initiatief nemen en daarmee 

niet akkoord gaan met het initiatief van de ander. Deze posities kunnen wisselen per interactie.  

Via iedere interactie positioneren mensen zich niet alleen, maar geven mensen ook informatie 

over zichzelf (zelfomschrijving), over de ander en over de wijze waarop men met elkaar te maken wil 

hebben. Dit samen is de omschrijving van de betrekking. Deze omschrijving van de betrekking is een 

relatievoorstel naar de ander en een pogingen om de relatie te controleren. Volgens de 

communicatietheorie van Watzlawick et al. (1974) kan op drie manieren op dit relatievoorstel  en 

daarmee de zelfomschrijving (zo zie ik mezelf in relatie tot jou) gereageerd worden: bevestigen, 

verwerpen, negeren.  

- Bevestiging: ‘je hebt gelijk’. Het relatievoorstel van de ander accepteren, bijv. door een 

compliment te geven. Iedereen wil door de ander worden bevestigd, wat bijdraagt aan het 

ontwikkelen van een gevoel van eigenwaarde en stabiliteit.  

- Verwerpen: ‘je hebt ongelijk’. Niet akkoord gaan met het relatievoorstel van de ander. Een 

verwerping kan constructief zijn, bijv. het niet eens zijn met de mening van de ander. Met een 

verwerping blijft het besef dat je bestaat voor de ander bestaan.  
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- Negeren: ‘je bestaat niet’. De ander en het relatievoorstel niet zien. Bijv. geen antwoord geven, 

en zelf een nieuw onderwerp starten. Dit maakt mensen onzeker.  

1.4. Onderzoeksvragen 

Hierboven is beschreven dat het contact met dieren op verschillende manieren bijdraagt aan het 

welzijn van mensen. Tevens komt uit verschillende onderzoeken naar voren dat het inzetten van dieren 

in een therapeutische setting voordelen met zich meebrengt en een toegevoegde waarde heeft. Deze 

toegevoegde waarde is voornamelijk terug te vinden in de (therapeutische) relatie, wat van groot 

belang is voor het succes van de therapie. Echter is nog niet bekend wat er zich in de therapeutische 

relatie afspeelt tijdens dierondersteunde therapie, waarbij er sprake is van een triade: cliënt – dier – 

therapeut. Dit onderzoek heeft als doel meer inzicht te krijgen in deze triade door zich te richten op de 

interacties tijdens hondentherapie. Met dit inzicht kan mogelijk een bijdrage geleverd worden aan het 

optimaliseren van de werking van hondentherapie bij angststoornissen bij adolescenten. De interacties 

worden op micro-niveau geanalyseerd, waarbij de communicatietheorie van Watzlawick (1974) als 

uitgangspunt is genomen. In eerste instantie is gekeken hoe deze complexe interacties te bestuderen 

zijn aan de hand van deze theorie. Daarna is aan de hand hiervan opzoek gegaan naar wat, tijdens 

hondentherapie bij adolescenten met een angststoornis, kenmerkend is in de interactie tussen cliënt – 

hond – therapeut. De onderzoeksvragen die in dit onderzoek centraal staan, luiden als volgt:  

1. Hoe kan (non)verbale mens-dier interacties in kaart gebracht worden met de 

communicatietheorie van Watzlawick? 

2. Wat kenmerkt de interactie tussen cliënt – hond – therapeut tijdens hondentherapie bij 

adolescenten met een angststoornis? 

De tweede vraag is aan de hand van deelvragen concreter gemaakt:  

- Hoe verhouden de interacties cliënt – hond, cliënt – therapeut en therapeut – hond zich binnen 

de triade?  

- Wat kenmerkt de interacties binnen de triade op het gebied van symmetrie en 

complementariteit? 

- Hoe verhouden door de tijd heen complementaire en symmetrische interacties zich tot elkaar 

binnen de triade?  

- Wat kenmerkt de interacties binnen de triade als er gekeken wordt naar de omschrijvingen van 

de betrekking? 

Het huidige onderzoek is op verschillende manieren van exploratieve aard. Er is namelijk nog geen 

micro-analytisch onderzoek gedaan naar de interacties tijdens dierondersteunde therapie en ook is de 

communicatietheorie van Watzlawick (1974) nog niet toegepast op interacties met dieren. Daarnaast is 

er ook weinig bekend over dierondersteunde therapie bij angststoornissen.  
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2. Methode 

2.1 Onderzoeksdesign 

Voor dit onderzoek is, gezien het exploratieve karakter, gekozen voor een kwalitatieve micro-

analytische methode. Van hondentherapie sessies bij Hulphond Nederland zijn video-opnames 

gemaakt, waarvan de interacties tussen cliënt – hulphond – therapeut gedetailleerd op microniveau 

bestudeerd zijn aan de hand van de communicatietheorie van Watzlawick (1974). Doordat het huidige 

onderzoek bestaat uit twee aan elkaar gerelateerde onderzoeksvragen, de eerste is nodig om de tweede 

te kunnen beantwoorden, is er een opdeling gemaakt in twee fases. De eerste fase bestond uit het 

creëren van een bruikbaar codeschema voor het bestuderen van de interacties tussen de triade; het 

beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag. Om tot een betrouwbaar codeschema te komen is deze 

fase samen met een andere onderzoeker doorlopen. In de tweede fase werd de data, verkregen door het 

toepassen van het codeschema, individueel verder geanalyseerd met de nadruk op het zoeken van 

patronen. Voor dit huidige onderzoek ligt de focus op cliënten met een Angststoornis als diagnose.  

2.2  Hulphond Nederland 

Hulphond Nederland (z.d.) helpt mensen met een fysieke of psychische zorgvraag door de inzet van 

een hulphond. Onderdeel hiervan is het trainen en opleiden van de hulphonden. Tegenwoordig worden 

hulphonden niet alleen opgeleid om bij mensen thuis te worden geplaatst, maar ook om ingezet te 

worden tijdens coach- en therapiesessies. In samenwerking met diverse jeugdzorgcentra heeft 

Hulphond Nederland een therapieprogramma ontwikkeld genaamd ‘Met Kop en Staart’. Hierin helpt 

de hond de cliënt, een kind of jongere, met gedrags-, emotionele-, en/of ontwikkelingsproblemen. Het 

uitgangspunt is dat honden niet oordelen over maar slechts reageren op gedrag. Dit vergroot de kans 

dat de cliënt bewuster wordt van het effect van zijn/haar gedrag op de ander. Hulphond Nederland 

geeft aan dat deze werkwijze bijdraagt aan het vergroten van het observatievermogen en 

zelfvertrouwen van cliënten. Een therapietraject bestaat uit de volgende onderdelen: intake, 

afstemming met andere betrokken hulpverleners waaruit een stappenplan volgt en tien therapiesessies 

met verschillende evaluatiemomenten. Hulphond Nederland (z.d.) geeft aan dat in 75 procent van de 

gevallen met tien sessies de zorgvraag kan worden beantwoord en het probleem kan worden opgelost. 

Naast het inzetten van hulphonden zet Hulphond Nederland zich actief in voor onderzoek middels een 

zelfstandig expertisecentrum.  

 Het huidige onderzoek heeft plaatsgevonden binnen de unit Therapie en Coaching waar nauw 

wordt samengewerkt met Kind en Jeugdafdelingen van Geestelijke Gezondheidscentrums. Een 

onderdeel dat bij bijna elk ‘met Kop en Staart’ traject wordt gebruikt, is de oefening ‘Grenzen 

                                                      
 in het vervolg van de tekst zal als verwezen wordt naar de cliënt enkel nog gebruik worden gemaakt van de  

          vrouwelijke vorm. 
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aangeven’. Tijdens deze oefening wordt de hond van een afstand door de cliënt geroepen om te komen 

en moet cliënt de hond op enige afstand van zichzelf voor een grens tot stilstand brengen door een 

stopteken te geven. De hond mag deze ‘grens’ niet overschrijden. Zelfvertrouwen en overtuiging zijn 

hierbij cruciaal en de analoge communicatie speelt hierbij een grote rol. Deze oefening kan in niveau 

moeilijker/makkelijker gemaakt worden, bijvoorbeeld door te kiezen door voor een andere hond of 

door extra attributen in te zetten. Bij de doelgroep angststoornissen is de oefening ‘grenzen aangeven’ 

van belang, omdat hier geoefend kan worden met ruimte innemen, zichzelf krachtig maken, het 

uitstralen en voelen van zekerheid en het effect hiervan op de ander.  

2.3  Deelnemers 

Cliënten, therapeuten en therapiehonden vormen samen de observeerbare triade en zijn daardoor allen 

deelnemer van het huidige onderzoek.  

Therapeuten. De therapeuten bij Hulphond Nederland hebben intern een opleiding gevolgd over het 

gedrag van honden en zijn geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Therapeut 1, een vrouw 

van midden twintig, wordt in dit onderzoek Manon genoemd. Ze is meer dan vijf jaar werkzaam bij 

Hulphond Nederland en werkt fulltime. Manon heeft de opleiding Maatschappelijk werk en 

Dienstverlening gevolgd met daarnaast een opleiding tot Kynologisch instructeur. Zelf omschrijft ze 

haar communicatiestijl als direct. Ze kan er soms voor kiezen om iemand te confronteren, maar 

‘ouwehoeren’ met de cliënten doet ze ook graag. 

Therapeut 2, een vrouw van midden twintig, wordt in dit onderzoek Lieke genoemd. Ze is 

sinds een aantal jaar werkzaam bij Hulphond Nederland en werkt fulltime. Lieke heeft de opleiding 

Dierwetenschappen afgerond en is nu bezig met de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. 

Zelf omschrijft ze haar communicatiestijl als coöperatief. Ze hecht er veel waarde aan om de cliënt op 

haar gemak te stellen. Lieke houdt er ook van om af en toe een grapje te maken.  

Therapiehonden. De therapiehonden van Hulphond Nederland zijn gehoorzaam, maar ook 

eigenzinnig. De therapiehonden werken twee dagen in de week bij Hulphond Nederland en wonen bij 

een gastgezin, waardoor ze ook gewoon hond zijn in een huiselijke omgeving.  

 Hond 1, wordt in dit onderzoek Milo genoemd en is een 4-jarige Labrador Retriever die sinds 

2 jaar als therapiehond wordt ingezet. Milo’s karakter wordt door de therapeuten omschreven als een 

zachtaardige allemansvriend die dol is op aandacht en knuffelen. Hij is gereserveerd naar de kinderen 

en jongeren en reageert sterk op iemands lichaamshouding en gevoelens. Dit maakt dat hij vaak wordt 

ingezet bij jonge en/of onzekere kinderen/adolescenten.  

Hond 2, wordt in dit onderzoek Olaf genoemd en is een 4-jarige kruising tussen een Labrador 

Retriever x Australian Shepherd en Golden Retriever. Olaf is de hond van therapeut Lieke en komt 

daardoor vaker bij hulphond Hulphond Nederland dan gebruikelijk is. Hij wordt daar sinds 3 jaar 
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ingezet als therapiehond. Het karakter van Olaf wordt door de therapeuten omschreven als een hond 

die baat heeft bij duidelijkheid en vormt daardoor een uitdaging bij de oefening ‘grenzen aangeven’. 

Dit maakt dat hij vaak wordt ingezet bij kinderen/adolescenten die de oefening al wel eens eerder 

gedaan hebben en/of uitgedaagd dienen te worden.  

Cliënten. Drie cliënten die het traject ‘Met Kop en Staart’ volgden bij Hulphond Nederland hebben 

deelgenomen aan het huidige onderzoek, zie tabel 1 (onderdeel van een grotere steekproef, zie 

procedure). Het betreft 3 meisjes/vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar (13-18). Alle drie 

hebben ze te maken met een vorm van Angststoornis. Variërend hebben de cliënten 5 tot 23 sessies 

gevolgd (gemiddeld 12 sessies). Twee van de cliënten bevonden zich in de veranderingsfase en één 

volgde een vervolgtraject.  

Tabel 2. Deelnemende cliënten Gewerkt met 

Opname Client Geslacht Leeftijd 
 

Diagnose 
 

Aantal 
sessies 

Traject 
fase* 

Therapeut Therapie-
hond 

1 J. meisje 18 Sociale 
Angststoornis 

23 4 Manon Milo 

3 A. meisje 14 Gegeneraliseerde 
Angststoornis 

8 2 Lieke Olaf 

6 L. meisje 13 Angststoornis Niet 
Anders Omschreven 

5 2 Manon Olaf 

* 1) kennismakingsfase 2) veranderfase 3) afrondende fase 4) vervolg traject 

2.4  Materiaal 

Video-opnames. Zoals hierboven beschreven is er gebruik gemaakt van video-opnames om de 

interacties nauwkeurig te kunnen observeren en coderen. Het maken van video-opnames kan 

verstorend zijn en invloed hebben op het gedrag van de deelnemers (Baarda, de Goede en Teunissen, 

2009). Middels proefopnames is geprobeerd dit effect te minimaliseren, waarbij een afweging is 

gemaakt tussen de interacties goed in beeld krijgen en een minimaal effect hebben op het ‘natuurlijke’ 

gedrag van de deelnemers. Hieruit bleek het gebruik van één camera onvoldoende zicht te geven op de 

interacties en het gebruiken van een ‘filmer’ had effect op de interacties. Uiteindelijk is gekozen voor 

twee camera’s op statief die allebei een andere hoek van de kamer belichten. Dit gaf een goed zicht op 

de interacties en uit observaties en feedback van de therapeuten en cliënten bleek dit het ‘natuurlijke’ 

gedrag van de deelnemers minimaal te beïnvloeden. 

 De opnames vonden plaats op het moment dat de oefening ‘Grenzen aangeven’ deel uitmaakte 

van de sessie. De gehele sessie is gefilmd zodat dit als context meegenomen kon worden. De focus lag 

op de oefening ‘grenzen aangeven’. Dit is op microniveau geanalyseerd vanaf het moment dat de 

therapeut de oefening inleidde tot het moment dat de therapeut een andere oefening inleidde.     
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2.5  Procedure 

Nadat het onderzoeksplan goedgekeurd was door de Ethische Commissie van de Universiteit Twente, 

zijn potentiële deelnemers via de therapeuten van de unit Therapie en Coaching geïnformeerd over het 

onderzoek middels een informatiebrief (appendix 1). Ouders en cliënten die instemden tot deelname 

hebben een informed consent getekend (appendix 2). Twee behandelende therapeuten hebben 

toegestemd tot deelname en zij hebben een selectie gemaakt voor twee honden op basis van hun 

verschillende karakter en hun brede inzetbaarheid; ze kunnen in principe met alle 

kinderen/adolescenten werken. Alleen aan de cliënten zaten inclusiecriteria verbonden. Het was voor 

de vergelijkbaarheid van belang dat deze zich in dezelfde ontwikkelingsfase bevonden en dat er een 

opdeling gemaakt kon worden tussen twee verschillende diagnoses (van belang in fase 2). In overleg 

met Hulphond Nederland is er op basis van het cliëntenbestand gekozen voor de leeftijd 12-18 jaar en 

de diagnoses Autisme Spectrumstoornis en Angststoornissen. Het resultaat van de data-verzameling 

was een set van zes video-opnames van zes cliënten met twee verschillende honden en twee 

verschillende therapeuten.  

2.6  Data-analyse 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is er een codeschema ontwikkeld (fase 1). Dit 

codeschema zorgt ervoor dat de afzonderlijke casussen op eenzelfde wijze geanalyseerd en daarna met 

elkaar vergeleken kunnen worden (fase 2). 

2.6.1  Fase 1: Ontwikkeling codeschema 

De ontwikkeling van het codeschema werd gestart vanuit een deductief perspectief. Dit houdt in dat er 

gebruik is gemaakt van een theoretisch kader, de communicatietheorie van Watzlawick, waaruit een 

aantal basiscodes zijn gevormd. Vervolgens zijn met deze basiscodes de videobeelden bekeken en is 

vanuit inductief perspectief verder gegaan. Dit betekent dat vanuit de data de basiscodes zijn 

aangevuld met nieuwe codes en operationalisaties die hieruit voortkwamen. Dit proces relateert aan de 

etnomethodologie. Etnomethodologie houdt zich niet bezig met het verklaren van handelingen of 

uitingen, maar met het verduidelijken van hun betekenis aan de hand van algemene kennis (‘common 

sense’), als onderdeel van een sociale groep/context (Ten Have, 2004). Het sluit aan bij het 

gedachtegoed van Watzlawick in de zin dat het stelt dat de betekenis een sociaal en interactioneel 

fenomeen is. Voor het coderen van de data is gebruikgemaakt van het data-analyseprogramma ELAN.   

 De ontwikkeling van het codeschema bestond uit een voortdurend reflecterend iteratief proces 

wat met een medeonderzoeker is doorlopen. De data waaruit dit codeschema is gevormd zijn 

verkregen uit therapiesessies met cliënten met angststoornissen en een stoornis in het 

autismespectrum. Dit onderzoek richt zich uiteindelijk, in fase 1, op de cliënten met een angststoornis 

en de medeonderzoeker richt zich op de cliënten met een stoornis in het autismespectrum. Hieronder 
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wordt kort in globale stappen weergegeven hoe dit proces is doorlopen (zie voor een uitgebreidere 

weergave van de gevolgde stappen figuur 1):  

1. Aan de hand van de communicatietheorie van Watzlawick et al. (1974) een kader vormen, 

bestaande uit basis categorieën/codes.  

2. De gevormde codes toepassen op de opname (samen of individueel) 

3. Het vergelijken en bediscussiëren van de (individueel) gecodeerde opnames met een focus op 

de verschillen en het bereiken van consensus. 

4. Het voorlopige codeschema aanpassen op basis van de resultaten van stap 2 en 3 door 

toevoegingen en/of aanpassingen te doen aan de codes of codes te schrappen.   
 

De stappen zijn herhaaldelijk uitgevoerd met drie opnames, waarna een definitief codeschema 

is gevormd. Aan de hand hiervan is na het coderen van de vierde opname de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bepaald middels de Cohen’s kappa. Vanwege het uitblijven van 

saturatie en om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te vergroten is besloten om hierna het 

codeschema nog verder te verfijnen op de gebieden die nieuw waren en waar herhaaldelijk verschillen 

gevonden werden. Met name het inzetten van therapeutische methodes (g-schema, coachen, rollenspel, 

enz.) zorgde voor nieuwe informatie in de te coderen data. Voordat de opnames 5 en 6 werden 

gecodeerd, zijn deze daarom gescand op eventuele nieuwe methodes die in het codeschema verwerkt 

zijn. Dit heeft geresulteerd in het verfijnde definitieve codeschema. Tot slot zijn opname 5 en 6 ook 

individueel gecodeerd aan de hand van het definitieve codeschema mede met de rest van de opnames.  

 

Figuur 1.  Schematische weergave van het doorlopen 

proces voor de ontwikkeling van het codeschema. 
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Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is bepaald samen met de 

onderzoeker waarmee het codeschema is opgesteld en die een soortgelijk onderzoek doet met een 

andere doelgroep, namelijk cliënten met een autismespectrumstoornis. Onafhankelijk van elkaar is 

door beiden individueel opname 4 gecodeerd (cliënt met een autismespectrumstoornis) met het op dat 

moment bestaande codeschema (zie figuur 4). Om te kunnen bepalen of de interacties met het 

codeschema betrouwbaar in kaart gebracht kunnen worden is middels de Cohen’s (1960) kappa per 

actor voor elke code apart de overeenstemming bepaald. Opvallend is dat heel wat codes weinig 

frequent geobserveerd werden in vergelijking met het totaal aantal boodschappen die geuit worden. 

Deze scheve verdeling heeft invloed op de kappa; de prevalentieafhankelijkheid (Pols & Bosveld, 

2003), waardoor de kappa een te negatief beeld geeft van de beoordelaarsovereenstemming. Chen, 

Faris, Hemmelgarn, Walker & Quan (2009) adviseren onderzoekers om in zo een geval de kappa, 

prevalentie, positieve overeenstemming, negatieve overeenstemming en de relatieve frequentie van 

iedere cel te noteren (Appendix 3). Op deze manier wordt een objectief beeld gecreëerd.  

Met een prevalentie-indexscore wordt uitgedrukt in hoeverre de prevalentie de kappa 

beïnvloed (Sim & Wright, 2005). Een waarde in de buurt van 1 of -1 geeft aan dat de invloed van de 

prevalentie op de kappa groot is. Bij de codes die de symmetrie en complementariteit in kaart brengen 

loopt de prevalentie-index van -0.32 tot en met -0.99 met een gemiddelde van -0.87. En bij het 

betrekkingsaspect loopt de prevalentie-index van de verschillende codes van -0.56 tot en met -0.99 

met een gemiddelde van -0.84. Hieruit is op te maken dat voor veel codes de kappa-waarde met 

voorzichtigheid geïnterpreteerd dient te worden.  

In Appendix 3 zijn alle kappa’s te vinden met de bijbehorende gegevens. Hieruit blijkt dat nog 

niet alle codes betrouwbaar vast te stellen waren. Hieronder zal ik alleen de codes weergeven waarvan 

de prevalentie hoger is dan 5%. Op het gebied van symmetrie en complementariteit waren dat voor 

cliënt ‘primair gevolgd door therapeut’ (C  T) en ‘primair gevolgd door beide’ (C  beide), met 

respectievelijk een kappa (prevalentie-index) van 0.66 (-0.83) en 0.65 (-0.66). Voor de hond was dat 

ook ‘primair gevolgd door therapeut’ (H  T) met een kappa (prevalentie-index) van 0.74 (-0.86) en 

voor de therapeut was dat ‘primair gevolgd door beide’ (T  beide) met een kappa (prevalentie-index) 

van 0.67 (-0.32). Deze kappa’s geven volgens de criteria van Landis & Koch (1977) een mate van 

overeenkomst weer die ‘goed’ genoemd mag worden. Bij het betrekkingsaspect wordt de code 

‘Erkennen bericht’ (1e E) bij alle actoren meer dan 5% gebruikt. De kappa’s (prevalentie-index) zijn 

als volgt: voor cliënt 0.78 (-0.56), voor hond 0.79 (-0.62) en voor therapeut 0.66 (-0.60). Daarnaast 

komt ‘Ontkennen bericht’ (1e O) bij hond ook vaker voor en ‘Interpunctie’ bij therapeut kappa’s 

(prevalentie-index) van respectievelijk 0.86 (-0.82) en 0.68 (-0.70). Ook deze kappa’s geven volgens 

de criteria van Landis & Koch (1977) een mate van overeenkomst weer die ‘goed’ genoemd mag 

worden en ontkennen bericht door hond zelfs ‘zeer goed’.  
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Na het vaststellen van de Cohen’s kappawaarden zijn de scoreverschillen besproken om 

inzicht te verkrijgen in de aard van de meningsverschillen. Hieruit bleek (o.a. onduidelijkheden van 

het instrument en slordigheidsfoutjes). Hiertoe is besloten om het codeschema na dit 

betrouwbaarheidsonderzoek op de punten waar veel verschil werd gezien aan te passen. Dit hield 

onder andere in dat alle ‘dubbele codes’ opnieuw zijn geïnterpreteerd. Daarnaast zijn enkele 

inclusiecriteria toegevoegd en sommige nauwkeuriger omschreven met als doel de betrouwbaarheid te 

vergroten. De invloed hiervan zou nog onderzocht moeten worden.  

2.6.2  Fase 2: analyse van de interacties 

In fase 2 worden de drie opnames (1, 3 en 6) met de doelgroep cliënten met een angststoornis nader 

bestudeerd en met elkaar vergeleken. Per opname zijn een aantal stappen doorlopen om 

onderzoeksvraag 2 met zijn deelvragen te kunnen beantwoorden: 

1. Beschrijven van de opname bestaande uit achtergrondinformatie, verloop van de sessie 

(globaal), verloop van de oefening ‘grenzen aangeven’ (specifieker) en overige 

waarnemingen; 

2. Coderen van de oefening ‘grenzen aangeven’ aan de hand van het codeschema uit fase 1 

3. Analyseren symmetrie en complementariteit 

4. Analyseren omschrijving van de betrekking 
  

Van elke opname was bij Hulphond Nederland meer achtergrondinformatie verkregen over de 

desbetreffende cliënt en de opgenomen sessie. Bestaande uit de leeftijd van de cliënt, het soort 

angststoornis waarmee zij kampte, de zorgvraag waarmee ze naar Hulphond Nederland kwam, het 

aantal sessies wat ze had gevolgd, de trajectfase waarin ze zich bevond en het doel wat met de 

oefening ‘grenzen aangeven’ werd beoogd. Tevens welke therapeut de sessie leidde en hoe zij het 

contact met de cliënt ervoer, de hond waarmee de sessie werd gedaan en de ervaring die cliënt met 

deze hond had. Achteraf is de therapeut gevraagd of de moeilijkheidsgraad per hond passend was voor 

de betreffende cliënt. De gehele sessie en de oefening ‘grenzen aangeven’ zijn feitelijk beschreven, 

waarbij de oefening gedetailleerder is beschreven dan de sessie. De bijzonderheden en andere 

waarnemingen werden benoemd bij ‘overige’.   

Nadat er een algemeen beeld was gevormd van de sessie, werd de oefening ‘grenzen 

aangeven’ in detail gecodeerd aan de hand van het codeschema uit fase 1. Hiervoor werd gebruik 

gemaakt van onderzoeksoftware Elan, waarmee de twee video’s met ieder een ander gezichtspunt 

tegelijk konden worden afgespeeld. Onder deze video’s werden vijf lijnen 

(symmetrie/complementariteit primair, symmetrie/complementariteit secundair, betrekkingsaspect 

cliënt – therapeut, betrekkingsaspect cliënt – hond, betrekkingaspect therapeut – hond) gevuld met 

codes synchroon met de tijdlijn van de video’s. Op het moment dat alle boodschappen een passende 

code hadden gekregen op de bijbehorende lijnen, konden deze worden geanalyseerd.  
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Voor het analyseren van symmetrie en complementariteit is met behulp van Elan per casus een 

uitdraai gemaakt waarop de codes staan weergegeven met de begin- en eindtijd per code. Om te 

beoordelen of er sprake is van symmetrie of complementariteit zijn een aantal stappen ondernomen. 

Eerst is per code bepaald tussen welke twee actoren (cliënt – therapeut, cliënt – hond, therapeut – 

hond) de interactie voornamelijk plaatvond. Daarna is gekeken naar patronen, twee of meer codes 

binnen dezelfde dyade, van symmetrie en complementariteit. Bij complementariteit kunnen dit 

verschillende vormen zijn. Naar de volgende patronen werd gezocht:  

- Symmetrie: twee of meer niet-volgen bewegingen achter elkaar, die niet gevolgd worden door 

de actor die direct onderdeel is van de interactie. Hierbij wisselen de actoren binnen een dyade 

elkaar af. Dus niet-volgen bewegingen achter elkaar die gemaakt worden door dezelfde actor 

vallen hier niet onder.  

- Complementair T leidend: twee of meer niet-volgen bewegingen achter elkaar gemaakt door 

therapeut die gevolgd worden door de actor die direct onderdeel is van de interactie. 

- Complementair C leidend: twee of meer niet-volgen bewegingen achter elkaar gemaakt door 

cliënt die gevolgd worden door de actor die direct onderdeel is van de interactie. 

- Complementair H leidend: twee of meer niet-volgen bewegingen achter elkaar gemaakt door 

hond die gevolgd worden door de actor die direct onderdeel is van de interactie. 

- Complementair wisselend: twee of meer niet-volgen bewegingen achter elkaar die gevolgd 

worden door de andere actor die direct onderdeel is van de interactie. Hierbij wordt de niet-

volgen beweging gemaakt door de één afgewisseld met de niet-volgen beweging van de ander.    

Om te analyseren hoe de symmetrische en complementaire interacties zich door de tijd heen tot elkaar 

verhouden, is bij elke casus de oefening ‘grenzen aangeven’ opgedeeld in drie fases. Fase 1 bestaat uit 

de uitleg en de eerste poging. Fase 2 zijn de tussenliggende poging(en). Fase 3 is de laatste poging 

samen met de afronding. Vervolgens zijn in een figuur per fase per dyade de bovenstaande patronen 

op een tijdlijn weergegeven. 

Bij het analyseren van omschrijving van de betrekking is de eenheid van analyse een 

boodschap. Bij iedere dyade (cliënt – therapeut, cliënt – hond, therapeut – hond) zijn per actor de 

boodschappen met dezelfde code bij elkaar opgeteld en zowel absoluut als procentueel weergegeven 

in een tabel. Nadat bij alle drie de casussen bovenstaande analyses zijn uitgevoerd, heeft er een 

vergelijkende analyse plaatsgevonden. De resultaten van de drie verschillende casussen zijn naast 

elkaar in tabellen gezet om overeenkomsten en verschillen in de interacties te ontdekken en de 

casussen met elkaar te kunnen vergelijken.  
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3. Resultaten 

3.1 Het codeschema 

De geconstrueerde codeschema’s zijn te vinden in appendix 5 en 6. Deze codeschema’s maken het 

mogelijk om de interactie tussen Cliënt – Hond – Therapeut tijdens hondentherapie nader te 

bestuderen. Er wordt ingezoomd op twee aspecten van de communicatietheorie van Watzlawick et al.: 

1) Symmetrische en complementaire interacties 2) de omschrijving van de betrekking. In de volgende 

paragrafen worden de tijdens dit onderzoek gevonden en gebruikte codes nader toegelicht. 

3.1.1 Symmetrisch en complementair 

Voor het coderen van symmetrie en complementariteit binnen de triade is het codeschema ‘topic 

following/not following schema’ van Tracey (1985) als uitgangspunt genomen. Dit schema richt zich 

op wie daadwerkelijk de relatie definieert en hier vorm aan geeft. De focus is hierdoor komen te liggen 

op niet-volgen bewegingen (start van een nieuwe code), die vervolgens wel of niet gevolgd wordt. Bij 

hondentherapie is sprake van een triade waardoor interacties op verschillende ‘lagen’ kunnen 

plaatsvinden. Er is een onderscheid gemaakt in primaire en secundaire interacties. De primaire 

interactie is de interactie die centraal staat, op dat moment zichtbaar op de voorgrond staat of als eerst 

is gestart. Een interactie die zichtbaar gelijktijdig plaatsvindt met de primaire interactie, maar deze niet 

onderbreekt of wijzigt, wordt als secundaire interactie gecodeerd. Op secundair niveau is een triade 

niet mogelijk, waardoor deze interacties altijd de vorm van een dyade hebben. Dit heeft uiteindelijk tot 

de volgende vijf soorten codes geleidt: 

* Primair: niet volgen, niet gevolgd 

* Primair: niet volgen, gevolgd door één van de andere actoren 

* Primair: niet volgen, gevolgd door beide 

* Secundair: niet volgen, niet gevolgd 

* Secundair: niet volgen, gevolgd door één van de andere personen 

Binnen deze opdeling wordt door middel van codes aangegeven wie de niet-volgende beweging maakt 

en in het geval van ‘volgen’ wordt aangegeven door wie het bericht gevolgd wordt. Zie voor een 

overzicht appendix 5. 

 

Niet-Volgen. Een niet-volgen beweging brengt de persoon die hem maakt in een positie die ook wel 

wordt omschreven als leidend, één-slag-voor of superieur. Deze termen worden niet gelijkgesteld met 

het morele kader ‘goed’ of ‘slecht’, ‘sterk’ of ‘zwak’. Een niet-volgen beweging wordt ook wel 

omschreven als een (nieuw) initiatief. 
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Gezien wordt dat de niet-volgen bewegingen bij hondentherapie het meest voorkomen in de 

vorm van verbale uitingen. Duidelijke verbale niet-volgen bewegingen bestaan uit een commando of 

opdracht geven (bijv. ‘zit’) of het starten van een nieuw onderwerp (bijv. de overgang maken van de 

oefening evalueren, naar de oefening uitvoeren: ‘Dan doen we het nog een keer’). Minder duidelijk 

verbale uitingen die wel een niet-volgen beweging inhouden zijn de momenten waarop een onderwerp 

verschuiving plaatsvindt (bijv. door middel van een richtinggevende of onderwerp verschuivende 

vraag). Ook uitleggeven valt onder een verbale niet-volgen beweging (bijv. bij de start van de 

oefening als de therapeut de oefening introduceert en uitlegt). 

Ook non-verbaal kan een niet-volgen beweging worden gestart. Een dergelijke beweging kan 

bestaan uit fysiek contact zoeken of zich verplaatsen in de ruimte (toenadering/afstand nemen). Deze 

initiatieven worden voornamelijk ondernomen door de hond. Daarnaast kan non-verbaal een niet-

volgen beweging worden gestart door het initiatief te nemen tot samenspel of een brokje geven. Deze 

worden voornamelijk ondernomen richting hond. 

Een andere belangrijke en veelvoorkomende mogelijkheid tot een niet-volgen beweging is het 

afwijzen van een initiatief van de ander. Dit kan op verschillende manieren, zowel verbaal als non-

verbaal. Het komt het meeste voor dat een commando door de hond niet wordt opgevolgd. Verder 

wordt gezien dat een opdracht niet wordt uitgevoerd, een vraag niet wordt beantwoord, de ander wordt 

tegengesproken, niet wordt meegegaan in het gedrag van de ander of dat een stilte valt. Ook subtielere 

non-verbale signalen, zoals fronzen en het lichaam afwenden, kunnen er op wijzen dat een initiatief 

van de ander wordt afgewezen. 

Tot slot zijn er niet-volgen bewegingen waarbij door of over de ander wordt heen gepraat 

(bijv. door eigen bericht als belangrijker te zien en de ander te overstemmen met stemvolume). Ook 

het volharden in of het terugkomen op het eigen bericht na onderbreking kan een niet-volgen 

beweging zijn. Alle bovenstaande soorten niet-volgen bewegingen zijn ook in een tabel weergegeven, 

zie appendix 4. Algemene exclusiecriteria voor een niet-volgen beweging zijn ontkennende 

antwoorden in reactie op een vraag naar een behoefte/mening en ontkennende antwoorden of stilte 

vanuit overmacht (het niet weten).  
 

Voorbeelden.  

Primair: niet volgen, niet gevolgd 

Casus 1 – deel 2 – code: H 

Cliënt: ‘Kom maar’ 

Hond: (blijft liggen) 

Therapeut: ‘Overtuig hem maar’ 
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Toelichting: de hond maakt een niet volgen beweging door niet in te gaan op het verzoek van de cliënt 

en te blijven liggen, terwijl hij haar wel aankijkt. De uitspraak van therapeut wordt gezien als 

motivatie voor cliënt om door te zetten en daarmee ook indirect aangeeft dat ze het niet de bedoeling 

vindt dat de hond daar blijft liggen. 
 

Primair: niet volgen, gevolgd door één van de andere personen 

Casus 3 – deel 3 – codes: C  T en H  T 

 Cliënt: ‘zit’ 

 Hond: (blijft staan) 

Toelichting: Cliënt geeft een commando om de hond te laten zitten. Dit is een niet-volgen beweging 

die niet gevolgd wordt door hond aangezien hij blijft staan. Daarmee maakt de hond ook een niet-

volgen beweging die niet gevolg wordt omdat cliënt het commando herhaalt. Therapeut volgt beide 

interacties op de achtergrond, omdat therapeut er naar kijkt en het laat gebeuren.   
 

Primair: niet volgen, gevolgd door beide 

Casus 1 – deel 2 – code: C  beiden 

 Cliënt: ‘Nee, ho’ 

 Hond: (stopt meteen met lopen en gaat zitten) 

 Therapeut: ‘Super’ 

Toelichting: Cliënt geeft een commando om de hond te laten stoppen. De hond volgt dit commando op 

en ook therapeut volgt dit door te complimenteren.  
 

Secundair: niet volgen, niet gevolgd 

Casus 3 – deel 3 – code: H 

Primair: Therapeut legt het gedrag van de hond tijdens de oefening uit aan de cliënt. 

Ondertussen secundair:  

 Hond: (loopt naar cliënt toe en likt haar hand) 

 Cliént: (reageert hier niet op de toenadering en lik van de hond) 

Toelichting: terwijl therapeut en cliënt in gesprek zijn (primair), vraagt de hond uit eigen initiatief om 

aandacht bij de cliënt die hij niet krijgt (secundair) en dus niet gevolgd wordt.  
 

Secundair: niet volgen, gevolgd door één van de andere personen 

Casus 2 – deel 2 – code: T  C  

Primair: Cliënt geeft de hond het commando ‘wait’ en loopt zelf naar de hoepel toe.  

Ondertussen secundair:  

 Therapeut: ‘Oke, je gaat hier staan, je gaat stevig op de grond staan, je gaat rechtop staan en je  

  denkt dit gaat me lukken.’ 

 Cliënt: (op het moment dat ze in de hoepel staat zie je dat ze rechtop gaat staan) 
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Primair: hond komt uit zichzelf naar cliënt toegelopen.  

Toelichting: terwijl cliënt bezig is met de oefening met de hond (primair), geeft de therapeut 

aanwijzingen die de cliënt opvolgt (secundair).  

3.1.2  Omschrijving van de betrekking 

Volgens de communicatietheorie van Watzlawick et al. (1974) kan op drie manieren op de 

zelfomschrijving van de ander gereageerd worden: bevestigen, verwerpen, negeren. In de toepassing 

hiervan op de hondentherapie is het zinvol gebleken een extra opdeling te maken van de 

zelfomschrijving ‘bevestiging’. Om een bevestiging meer te kunnen nuanceren wordt er onderscheid 

gemaakt tussen een volgende en een persoonsgerichte bevestiging. Dit zijn beide erkenningen van de 

zelfomschrijving van de ander. Verwerpen en negeren zijn allebei een ontkenning van de 

zelfomschrijving van de ander op een ander niveau. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van 

interpuncties om de interactiereeks te organiseren. De overige berichten worden gecodeerd als 

ongedefinieerd. Dit bij elkaar heeft geleid tot de volgende zes codes: 

- Erkennen bericht: volgende bevestiging 

- Ontkennen bericht: verwerping 

- Erkennen persoon: persoonsgerichte bevestiging 

- Ontkennen persoon: negering 

- Interpunctie 

- Ongedefinieerd 

Hieronder worden deze codes verder toegelicht. Voor een weergave van deze codes met definitie, 

inclusie- en exclusiecriteria en voorbeelden zie appendix 6 Doordat er tijdens hondentherapie sprake is 

van een triade zijn de interacties op te splitsen in drie verschillende dyades; cliënt-hond, cliënt-

therapeut en hond-therapeut. Binnen deze drie interactielijnen zijn de codes toegepast.  

Erkennen bericht. Staat gelijk aan een volgende bevestiging. Dit betekent dat de bevestiging 

voortvloeit uit en een directe reactie is op de metacommunicatie van de ander. Met zo’n bericht zegt 

men: ‘Je hebt gelijk’. Erkenning van een bericht kan op verschillende manieren gegeven worden. 

Tijdens de hondentherapie bij Hulphond Nederland komt dit tot uiting in verschillende non-verbale 

reacties (bijv. knikken en commando/instructie opvolgen) en verbale uitspraken (bijv. aanmoediging 

tot voorzetten van de actie of een ontkennend antwoord in reactie op een vraag naar behoefte/mening). 

Daarnaast zijn er twee specifieke (verbale) acties die regelmatig voorkomen, namelijk het door iemand 

heen praten wanneer het inhoudelijk het bericht van de ander bevestigt en het voortzetten van een 

actie, wanneer de ander deze boodschap erkent heeft (bijv. meer uitleg geven). Deze acties vormen 

samen een bevestigende reeks, waarin beiden elkaar afwisselen wanneer een persoon een boodschap 

uiteenzet en de ander hem of haar hierin aanmoedigt. In appendix 6 is deze informatie weergeven in 

een tabel.  
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Voorbeeld uit casus 2 – deel 1 – code C: 1e E   

 Therapeut: ‘Je mag Olaf zo meteen voor de bank neerzetten’ (therapeut wijst naar de bank) 

 Cliënt: ‘Mhm’ (cliënt volgt met haar blik de richting waar therapeut heen wijst met haar vinger) 

Toelichting: de cliënt erkent het bericht van de therapeut verbaal (‘Mhm’) en non-verbaal met haar 

blik. 

 

Ontkennen bericht. Staat gelijk aan een verwerping. Dit betekent dat de metacommunicatie van de 

ander inhoudelijk wordt verworpen. Met een dergelijk bericht zegt men: ‘je hebt ongelijk’. 

Ontkenning van een bericht kan op verschillende manieren gegeven worden. Tijdens de 

hondentherapie bij Hulphond Nederland komt dit tot uiting in verschillende non-verbale reacties (bijv. 

lichaam afwenden of een stilte laten vallen) en verbale uitspraken (bijv. verwoorden van een 

afwijkende zienswijze of ‘onnodig’ herhalen van eigen bericht). Daarnaast kan een bericht ook 

verworpen worden doordat er door de ander heen wordt gepraat. Dit kan op twee manieren namelijk 

door het oneens te zijn met de ander of het eigen bericht (onderliggend) als belangrijker te 

beschouwen. In appendix 6 is deze informatie weergeven in een tabel.  
 

Voorbeeld uit casus 1 – deel 2 – code H: 1e O gevold door C: 1e O 

 Cliënt: ‘Kom maar Milo’ 

 Hond: (blijft zitten en kijkt cliënt aan) 

 Cliënt: ‘Milo’ 

Toelichting: de hond verwerpt het bericht van de cliënt door haar aan te kijken en tegelijkertijd te 

blijven zitten en dus haar commando niet op te volgen. De hond reageert ontkennend op het bericht van 

cliënt. Vervolgens is cliënt het er niet mee eens dat de hond niet luistert en roept ze hem nogmaals wat 

een ontkenning inhoudt van het bericht van de hond.  

 

Erkennen persoon. Staat gelijk aan een persoonsgerichte bevestiging. Dit betekent dat de bevestiging 

tot doel heeft om nader tot (de belevingswereld van) de ander te komen door een positieve betrekking 

te bewerkstellingen. Met zo een bericht zegt men: ‘jij (als persoon) wordt gezien’. Tijdens de 

hondentherapie bij Hulphond Nederland komt dit tot uiting in acties gericht op het ervaren van 

wederzijdse vreugde (spelen, lachen, een grap maken). Daarnaast kan een persoonsgerichte 

bevestiging gegeven worden door het uiten van waardering (bijv. het geven van complimenten of bij 

de hond een hoge staart en/of snellere kwispel in verhouding met het moment ervoor). Ook uitingen 

van begrip of uitingen die zijn gericht op het beter begrijpen van de ander vallen hieronder (bijv. 

duidelijke uitingen van empathie en verdiepende vragen). Fysieke toenadering richting de ander 

wanneer dit niet nodig is vanuit de context is persoonsgerichte bevestiging die vooral passend is vanuit 

de hond. In interactie met de hond zijn reacties op de blik van de hond die meer inhouden dan alleen 

een blik teruggeven ook gerelateerd aan een persoonsgerichte bevestiging. In appendix 5 is deze 

informatie weergeven in een tabel.  
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Voorbeeld uit casus 2 – deel 1 – code T: 2e E 

 Cliënt: ‘Zit’ 

 Hond: (gaat zitten) 

 Therapeut: ‘heel goed’ 

Toelichting: Therapeut geeft een compliment wat een persoonsgerichte bevestiging inhoudt.  

 

Ontkennen persoon. Staat gelijk aan een negering. Dit betekent dat het bestaan van de persoon als 

oorsprong van de metacommunicatie wordt ontkend. Met zo een bericht zegt men: ‘Je bestaat niet’.  

Tijdens de hondentherapie bij Hulphond Nederland komt dit tot uiting door geen zichtbare 

(non)verbale reactie te geven op hetgeen de ander zegt of doet bij: verbaal bericht, fysieke aanraking, 

geluid dat wordt gemaakt om de aandacht te trekken, beweging die wordt gemaakt om de aandacht te 

trekken en een blik waarmee een appèl wordt gedaan (voornamelijk door de hond). Daarnaast vindt er 

negeren plaats bij het door of over iemand heen praten wanneer het bericht inhoudelijk niet aansluit op 

de ander en er voorafgaand ook geen contact leek te zijn. Ook het niet reageren op een commando 

door de hond indien hij daarna wel reageert op hetzelfde commando gegeven door de ander is ook een 

uiting van negeren. Tot slot is er een specifieke vorm van negeren: betrekkingsblindheid. Hierbij 

ontstaat er discrepantie tussen hoe iemand zichzelf ziet en hoe de ander diegene ziet, waarbij dit 

verschil niet gezien wordt. In appendix 6 is deze informatie weergeven in een tabel.  
 

Voorbeeld uit casus 2 – deel 1 – code: C: 2e O 

 Cliënt: ‘Olaf kom’ 

 Therapeut: ‘Je mag koekjes pakken als je die nodig hebt’ 

 Cliënt: ‘Olaf’ 

Toelichting: de cliënt negeert de therapeut door verder te gaan met haar eigen actie, de hond roepen, 

en laat nergens uit blijken dat ze ingaat op het bericht van de ander, ook niet non-verbaal.  

 

Interpunctie. Neutrale uitingen die de communicatiereeks organiseren en als een overgang 

beschouwd kunnen worden. Interpuncties bestaan over het algemeen uit het starten van een initiatief. 

Dit kunnen uitingen zijn die een nieuwe communicatiereeks start of uitingen die een nieuwe richting 

geeft of een verschuiving binnen de interactie veroorzaakt (bijv. van onderwerp wisselen of van 

positie binnen de tijd). De hond kan een initiatief starten door met zijn blik een appèl op de ander te 

doen. Daarnaast zijn doelgerichte uitspraken of handelingen die deel uitmaken van de oefening 

‘grenzen aangeven’ of een andere sub-taak ook interpuncties, zoals bijvoorbeeld een commando of 

opdracht geven. Een schijnbare neutrale uiting kan in de context toch een lading bevatten waardoor 

een van bovenstaande codes beter passend is. In appendix 6 is deze informatie weergeven in een tabel.  
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Voorbeeld uit casus 3 – deel 2 – code: T: interpunctie 

 Cliënt: ‘Ja, het ging echt goed’ 

 Therapeut: ‘Goed, dan doen we het nog een keer.’ 

Toelichting: de eerste poging wordt besproken. De uiting van therapeut rond dat af en start een nieuwe 

communicatie reeks. De therapeut verschuift de richting van het nabespreken naar de oefening nog een 

keer doen.  

 

Ongedefinieerd. Alle uitingen die niet passen binnen bovenstaande codes. Hierbij gaat het om 

berichten die te ambigu/onduidelijk zijn op het niveau van de metacommunicatie. Dit zijn niet 

verstaanbare uitspraken, (re)acties waarvan de functie onduidelijk is, bewegingen (bijv. het veranderen 

van houding) die een functie lijken te hebben binnen het contact, maar waarbij dit niet zeker of 

onduidelijk is, op momenten dat er tegelijk gesproken wordt en spreken tegen de hond in voor de hond 

onbegrijpelijke taal. In appendix 6 is deze informatie weergeven in een tabel. 
 

Voorbeeld uit casus 1 – deel 1 – code: ongedefinieerd 

Cliënt: ‘Ben je er klaar voor hond?’ 

Toelichting: de cliënt spreekt tegen de hond in voor de hond onbegrijpelijke taal.  

3.1.3 Antwoord onderzoeksvraag 1 

Onderzoeksvraag 1 luidt als volgt: ‘Hoe kan (non)verbale mens-dier interacties tijdens AAT in kaart 

gebracht worden met de communicatietheorie van Watzlawick?’ Om deze vraag te kunnen 

beantwoorden zijn de interacties tijdens hondentherapie tussen cliënt – hond – therapeut bij de 

oefening ‘grenzen aangeven’ geobserveerd. Door te focussen op twee aspecten van de 

communicatietheorie van Watzlawick, symmetrie/complementariteit en de omschrijving van de 

betrekking, en deze aspecten te opperationaliseren is het mogelijk gebleken om de (non)verbale 

interacties van de triade tijdens hondentherapie te observeren.  In appendix 4 en 5 is de 

opperationalisatie van symmetrie/complementariteit te vinden en in appendix 6 de operationalisatie 

van de omschrijving van de betrekking.  

3.2 De casussen  

3.2.1 Casus 1 

Achtergrondinformatie. Het betreft een 18-jarig vrouw met een Sociale Angststoornis (SAS). Naast 

haar therapie bij Hulphond Nederland gaat ze ook naar dramatherapie. De gemaakte video-opname is 

haar 23e sessie bij Hulphond Nederland en is onderdeel van een vervolgtraject. Dit vervolgtraject is 

gestart omdat cliënte haar school niet meer op reguliere basis volgde. Met als doel om verdere 

diagnostiek uit te voeren en te kijken welke vorm van hulpverlening het beste zou aansluiten bij 

cliënte. Deze sessie vindt plaats met therapeut Manon en hond Milo. De therapeut omschrijft haar 
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contact met cliënt als goed. De cliënt heeft eerder met hond Milo gewerkt. Het inzetten van Milo 

tijdens deze sessie is passend aangezien Milo niet zo gevoelig is voor onzekerheid, waardoor cliënt 

succeservaringen kan opdoen. Dit is van belang omdat cliënt al eens eerder de oefening ‘grenzen 

aangeven’ heeft gedaan, maar dit niet goed lukte waardoor cliënt deze keer er tegenop ziet om de 

oefening te doen. Ervaren dat positieve gedachten helpen om dingen te laten lukken is voor cliënt het 

voornaamste doel van de oefening ‘grenzen aangeven’. Cliënt loopt namelijk regelmatig vast in haar 

(negatieve) gedachten.  

Verloop van de sessie. De sessie begint met een gesprekje op de bank, waarbij kort gesproken wordt 

over hoe het met haar gaat, hoe de dramatherapie is gegaan en er wordt gesproken over een voorval op 

de manege. Hierna beginnen ze met het op commando laten komen van de hond gevolgd door een 

slalom oefening met de hond. De hond volgt cliënt zonder moeite, waarna de therapeut haar wijst op 

de invloed van haar positieve gedachten. Er wordt even pauze gehouden, om vervolgens de oefening 

‘grenzen aangeven’ te doen. Na deze oefening gaan ze verder met het oefenen van ‘nee’ zeggen, wat 

zonder moeite verloopt. Als laatste doen ze nog enkele andere oefeningen en sluiten ze af met een 

honden puzzel.  

Verloop van de oefening ‘grenzen aangeven’. De oefening ‘grenzen aangeven duurt ongeveer 6 

minuten, waarin cliënt drie keer probeert om de hond voor de grens te laten stoppen. In het begin van 

de eerste keer is cliënt wel overtuigd dat het gaat lukken (cijfer 7 op de schaalvraag voor overtuiging), 

maar doordat de hond niet wil komen daalt deze overtuiging naar een lager vertrouwen (cijfer 5/6). Bij 

de oefening ‘grenzen aangeven’ stopt de hond meteen en lijkt de cliënt verbaasd dat het zo goed lukt. 

Ze schuift dit succes meteen af op de fanny pack met brokjes die ze draagt, waarop de therapeut haar 

wijst op het effect van haar houding. De tweede keer geeft cliënt aan dat door het succes van net, ze 

veel vertrouwen heeft dat het gaat lukken. Ook deze keer stopt de hond meteen, waarop de cliënt zegt 

dat de hond goed afgericht is waarmee ze weer het succes buiten zichzelf plaatst. De derde keer wordt 

de oefening moeilijker gemaakt door middel van brokjes. De cliënt twijfelt weer wat meer als de 

vorige keer, maar staat er wel open voor dat het gaat lukken (cijfer 7). Ook deze keer stopt de hond 

meteen. Waarna de therapeut het effect van haar houding op de hond nogmaals benadrukt.  

Overige. Cliënte, therapeut en hond lijken geen hinder te hebben van de camera’s. Het valt op dat 

cliënt veel aan het giechelen en praten is, wat therapeut van haar gewend is en waarmee ze haar 

onzekerheid uit. Verder valt op dat ze geregeld om verschillende redenen ‘sorry’ zegt en regelmatig 

om bevestiging vraagt. Achteraf blijkt dat ten tijde van deze sessie cliënt niet goed in haar vel zat, 

doordat ze op school veel angsten ervaart. Later is cliënt gestopt met school.   
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Symmetrie en complementariteit. In figuur 2 is de verdeling van symmetrie (communicatie 

gebaseerd op gelijkheid) en complementariteit (communicatie gebaseerd op verschil) van casus 1 

weergegeven over de tijd heen. Waarbij de oefening ‘grenzen aangeven’ is opgesplitst in drie fasen: 1) 

de start tot en met de 1e poging, 2) de 2e poging, 3) de 3e poging met de afronding van de oefening. In 

het algemeen wordt gezien dat de interactie voornamelijk plaatsvindt tussen cliënt-hond en cliënt-

therapeut. Hieruit is op te maken dat de cliënt centraal staat in de communicatie binnen de triade. 

Tussen hond en cliënt vindt ook geregeld interactie plaats op secundair niveau in de vorm van even 

wat fysiek contact. De symmetrie vindt voornamelijk plaats tussen cliënt en hond.  

In de interactie cliënt-hond bestaat de symmetrie op primair niveau uit cliënt die 

commando(’s) geeft en de hond die niet luistert. Over het algemeen wisselen symmetrie en 

complementariteit in de interactie cliënt-hond elkaar af. Dit lijkt in fase 3 wat verminderd te zijn. Fase 

1 en 2 bevatten in verhouding een vergelijkbaar aantal momenten van symmetrie. In fase 1 wordt dit 

veelal afgewisseld met complementariteit waarbij cliënt het voor het zeggen heeft (de hond luistert) en 

in fase 2 gaat de symmetrie een keer over in wisselend complementair en een keer over in 

complementair waar cliënt het voor het zeggen heeft (het moment van stoppen voor de grens). 

Opvallend is dat in fase 3 één moment is waarin hond het voor het zeggen heeft. De hond vraagt om 

aandacht en dit krijgt hij ook van cliënt.  

De interactie cliënt-therapeut wordt gekenmerkt door complementariteit, verdeeld over 

complementariteit wisselend en complementariteit waar therapeut het voor het zeggen heeft. 

Opvallend is dat fase 2 geen momenten van complementariteit bevat waar therapeut het voor het 

zeggen heeft en zich juist een moment voordoet waar cliënt het voor het zeggen heeft. In de gehele 

interactie therapeut-cliënt doen zich twee momenten van symmetrie voor. In het begin van fase 1 is er 

symmetrie doordat cliënt haar onzekerheid uit en therapeut haar blijft aanmoedigen antwoord te geven 

op de vraag, cliënt uit nogmaals haar onzekerheid. Cliënt geeft uiteindelijk antwoord door het tegen de 

hond te zeggen. Op het einde van fase 2 laat de symmetrie de ‘onafgestemdheid’ zien tussen therapeut 

en cliënt. Therapeut en cliënt praten door elkaar heen, waarna cliënt haar bericht herhaalt waarin ze 

haar succes afschuift op het kunnen van de hond (‘goed afgericht jongens’). Therapeut lijkt hier niet 

op in te gaan door van onderwerp te veranderen (‘dus dan klopt die 7 nog wel?’). Cliënt reageert hier 

vervolgens ontkennend op (‘naw’). Therapeut gaat vrijwel direct over naar de volgende poging, wat 

gevolgd wordt door cliënt (fase 3) 

Interactie tussen therapeut-hond vindt er nauwelijks plaats. Alleen op de enkele momenten dat 

de hond reageert op de non-verbale communicatie van therapeut (bijv. als therapeut zich in de ruimte 

verplaatst). Daarnaast doet hond een aantal keren met zijn blik een appèl op therapeut of zoekt hij 

fysieke toenadering. Ook neemt therapeut het kort twee keer over op het moment dat de hond niet naar 

cliënt luistert.  
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Omschrijving van de betrekking.  
 

C = Cliënt, H = Hond, T = Therapeut 
1e E = Erkennen bericht, 1e O = Ontkennen bericht, 2e E = Erkennen persoon, 2e O = Ontkennen persoon 
 

Op alle drie de verschillende interactie lijnen is de verdeling tussen de twee actoren nagenoeg gelijk. 

De oefening ‘grenzen aangeven’ bestaat voor een groot deel uit de interactie cliënt-hond en cliënt-

therapeut en maar voor een klein deel uit de interactie therapeut-hond. In het algemeen is te zien dat de 

cliënt de meeste boodschappen uit (43.1%). Erkenningen van het bericht (1e E) worden door ieder het 

meest gegeven (8.6-14.4%). Boodschappen die de persoon ontkennen (2eO) komen het minste voor 

(0.7-3.1%).  

In de interactie cliënt-therapeut is te zien dat cliënt vooral de berichten van therapeut erkent (1e E). 

En de therapeut naar cliënt ook vooral de berichten van cliënt erkent (19.2%), maar ook geregeld de 

persoon erkent (11%) of een interpunctie geeft (11%). Beide geven elkaar amper ontkenningen van de 

persoon (1.1-2.7%). De interactie cliënt-hond bestaat voornamelijk uit ontkenningen van het bericht 

(25.1%) en erkenning van de persoon (26,6%). Deze erkenningen van persoon tussen cliënt en hond 

bestaat voornamelijk uit fysiek contact (aaien). Daarnaast geeft de hond ook geregeld erkenningen van 

het bericht richting cliënt (14.3%). De interactie therapeut-hond bestaat voornamelijk uit interpuncties 

vanuit therapeut (21.2%) en erkenningen van het bericht (30.3%) van hond. Daarbij vinden er ook 

negerende boodschappen plaats van therapeut richting hond (15.2%) en geen enkele bevestiging van 

de persoon. Dit hangt samen met de blikken van hond die een appèl doen op de ander. Vanuit hond 

vindt er geen enkele ontkenning persoon richting therapeut plaats.  

Tabel 3. Overzicht met het aantal boodschappen die de betrekking omschrijven binnen de interactielijnen van 
 casus 1(n(%)) 

Codes Cliënt - Therapeut Cliënt - Hond Therapeut - Hond Totaal 
frequentie (%) frequentie (%) frequentie (%) frequentie (%) 

C: Interpunctie 13 (7.1) 19 (9.4)   32 (7.7) 
C: 1e E 42 (23.1) 18 (8.9)   60 (14.4) 
C: 1e O 14 (7.7) 24 (11.8)   38 (9.1) 
C: 2e E 10 (5.5) 27 (13.3)   37 (8.9) 
C: 2e O 5 (2.7) 8 (3.9)   13 (3.1) 
C: Totaal 84 (46.2) 96 (47.3)   180 (43.1) 

H: Interpunctie   13 (6.4) 3 (9.1) 16 (3.8) 
H: 1e E   29 (14.3) 10 (30.3) 39 (9.3) 
H: 1e O   27 (13.3) 3 (9.1) 30 (7.2) 
H: 2e E   27 (13.3) 2 (6.1) 29 (6.9) 
H: 2e O   3 (1.5) 0 (0.0) 3 (0.7) 
H: Totaal   99 (48.8) 18 (54.5) 117 (28.0) 

T: Interpunctie 20 (11.0)   7 (21.2) 27 (6.5) 
T: 1e E 35 (19.2)   1 (3.0) 36 (8.6) 
T: 1e O 13 (7.1)   1 (3.0) 14 (3.3) 
T: 2e E 20 (11.0)   0 (0.0) 20 (4.8) 
T: 2e O 2 (1.1)   5 (15.2) 7 (1.7) 
T: Totaal 90 (49.5)   14 (42.4) 104 (24.9) 

Ongedefinieerd 8 (4.4) 8 (3.9) 1 (3.0) 17 (4.1) 
Totaal 182  203  33  418  
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3.2.2  Casus 2 

Achtergrondinformatie. Het betreft een 14-jarig meisje met een Gegeneraliseerde Angststoornis 

(GAS). Cliënt is bij Hulphond Nederland in behandeling met de zorgvraag: ‘Ik wil mijzelf weer zijn;. 

De gemaakte video-opname is haar 8e sessie en onderdeel van de veranderingsfase. Deze sessie vindt 

plaats met therapeut Lieke en hond Olaf. Therapeut geeft aan een goede klik met cliënt te hebben. 

Cliënte is erg open naar haar toe. Met hond Olaf heeft cliënt al vaker gewerkt. Therapeut geeft aan dat 

Olaf een uitdaging is voor cliënt en daardoor een passende moeilijkheidsgraad in deze fase van haar 

traject. Cliënt heeft nog geen ervaring met de oefening ‘grenzen aangeven’. Het doel van de oefening 

voor haar is letterlijk gekoppeld aan het grenzen aangeven aan leeftijdsgenoten/familie en melden als 

ze het ergens niet mee eens is 

Verloop van de sessie. Op het moment van de video-opname zit cliënte niet goed in haar vel en lijkt 

het erop dat cliënt moeite heeft om haar verhaal te vertellen door de camera’s. Therapeut besluit om de 

sessie te starten in een andere ruimte. Voor de oefening ‘grenzen aangeven’ komen ze terug en cliënt 

lijkt geen hinder meer te ervaren van de camera’s. Tijdens de oefening ‘grenzen aangeven’ wordt het 4 

G-schema uitgewerkt. Na de oefening ‘grenzen aangeven’ sluiten ze de sessie af met de snuffelmat.  

Verloop van de oefening ‘grenzen aangeven’. De oefening grenzen aangeven duurt ruim een half 

uur, waarin cliënt in totaal 29 keer probeert om de hond voor de grens te laten stoppen. Tijdens de 

uitleg over de oefening verbindt de therapeut de oefening aan de ‘vervelende jongens’ in haar klas en 

aan de negatieve gedachtes die ze leert om te stoppen. Voordat cliënt begint met de oefening geeft ze 

aan dat ze een gemiddeld vertrouwen heeft dat het gaat lukken (cijfer 6 op de schaalvraag voor 

zelfvertrouwen). De hond wil niet echt luisteren en zodra de cliënt brokjes erbij pakt, is de hond veel 

meer op haar gefocust en zelfs wat hyper. Olaf stopt bij de eerste keer met zijn pootjes net iets over de 

grens. Bij de tweede en derde keer wordt de hoepel iets verder weg gelegd en stopt de hond net over 

de grens of negeert zelfs het commando. De therapeut benadrukt het belang van uitstraling en de rol 

die gedachten hierbij spelen. De vierde en vijfde keer komt de hond zo snel dat cliënt geen tijd heeft 

om het commando te geven of loopt zelfs door. Terwijl cliënt haar vertrouwen toch het cijfer 7 geeft. 

De therapeute zet het 4-G schema in om naar de gedachten van cliënt te kijken. Vanaf de zesde keer 

zet therapeut de hond op afstand in plaats van dat de cliënt dit zelf doet. Het lukt nu bijna om de hond 

voor de grens te laten stoppen. Hierbij wordt ook het groter maken van cliënt geoefend en nadruk 

gelegd op de toonhoogte. De negende en tiende keer lukt het weer niet en loopt de hond een keer 

richting therapeut. Cliënt geeft aan het nu echt niet meer te weten. Therapeut helpt door cliënt steviger 

te maken en haar te laten denken aan die ‘rotjongens’ in de klas. De elfde keer stopt de hond op de 

grens. De therapeut introduceert het ‘stapje naar voren’ en het ‘stopteken met de hand’ richting hond. 

De twaalfde en dertiende keer loopt de hond door. Therapeut geeft aan dat ze het commando om te 

stoppen ook mag herhalen als ze merkt dat de hond doorloopt. De veertiende keer loopt de hond door. 
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De therapeut vraagt of cliënt tevreden is met de oefening. De cliënt geeft aan dat ze door wil totdat het 

lukt. Ze geeft haar vertrouwen het cijfer 7,5. De vijftiende en zestiende keer loopt de hond door en 

stelt therapeute de hypothese dat grenzen aangeven voor cliënt moeilijker is bij mensen die ze aardig 

vindt. Client bevestigt dit. Nadat therapeut de oefening nog een keer heeft voorgedaan lukt het cliënt 

tot en met de tweeëntwintigste poging niet om de hond tijdig te laten stoppen. Er wordt een pauze 

ingelast omdat cliënt licht geïrriteerd lijkt. De therapeut brengt weer de helpende gedachten ter sprake, 

maar ook daarna de drieëntwintigste en vierentwintigste keer stopt de hond over de grens. Therapeut 

gooit het over een andere boeg door cliënt te imiteren in haar houding en voor te stellen de oefening te 

filmen. Dit gebeurt tijdens de vijfentwintigste keer. Client ziet nu wat de therapeute bedoelt. 

Desalniettemin loopt de hond de vijfentwintigste tot en met zevenentwintigste keer nog steeds over de 

grens.  De achtentwintigste keer neemt therapeute het weer over. De negentwintigste keer lukt het ook 

cliënt om de hond voor de grens te laten stoppen. Cliënt en therapeut zijn heel enthousiast. Therapeut 

geeft aan dat bij het kleinste beetje twijfel de hond niet reageert zoals cliënt zou willen en dat die 

twijfel komt door de gedachten.   

Overige. Cliënte, therapeut en hond lijken tijdens de oefening ‘grenzen aangeven’ geen hinder te 

hebben ervaren van de camera’s. Therapeut geeft aan dat het van belang is om cliënt een 

succeservaring op te laten doen en is daarom doorgegaan totdat het daadwerkelijk lukte. Later blijkt 

dat cliënt veel aan deze sessie heeft gehad. Cliënt memoreert dit geregeld. Ze kan het gevoel van de 

succeservaring die ze heeft opgedaan weer oppakken en toepassen in nieuwe situaties.  

Symmetrie en complementariteit. In figuur 3 is de verdeling van symmetrie (communicatie 

gebaseerd op gelijkheid) en complementariteit (communicatie gebaseerd op verschil) van casus 2 

weergegeven over de tijd heen. Waarbij de oefening ‘grenzen aangeven’ is opgesplitst in drie fasen: 1) 

de start tot en met de 1e poging, 2) het midden: de 11e tot en met de 14e poging, 3) de 29e poging met 

de afronding van de oefening. 

In het algemeen wordt gezien dat per fase de verschillende dyades wisselend op de voorgrond 

staan. De meeste interactie vindt wel plaats tussen cliënt en therapeut. Deze interactie cliënt-therapeut 

bestaat vooral uit uitleg en aanwijzingen geven vanuit therpeut. Daarnaast vindt er ook interactie 

plaats tussen cliënt en hond, maar amper tussen therapeut en hond. Dit in tegenstelling tot fase 3 waar 

naast de interactie tussen cliënt en therapeut er veel interactie is tussen therapeut en hond. Amper 

tussen cliënt en hond. In fase 2 is de mate van interactie nagenoeg gelijk verdeeld over de drie dyades. 

Over de 3 fasen neemt de interactie tussen cliënt en hond af, terwijl de interactie tussen therapeut en 

hond juist toeneemt. De interacties die secundair plaatsvinden bestaan voor een groot deel uit korte 

momenten van fysieke toenadering zoeken van hond naar therapeut of cliënt korte momentjes van 

fysiek contact met therapeut.Symmetrie vindt niet plaats tussen cliënt en therapeut, maar alleen in 

contact met de hond.  
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 De interactie cliënt-hond wordt in het verloop van de tijd steeds minder. Tijdens fase 1 vindt 

er redelijk wat communicatie plaats tussen cliënt en hond. Symmetrie en complementariteit waarbij 

cliënt het voor het zeggen heeft, wisselen met elkaar af. Dit toont zich in een afwisseling van een hond 

die wel luistert of net niet luistert. Tijdens fase 2 is de communicatie tussen cliënt en hond minder 

geworden en komt er ook complementair wisselend tussen cliënt en hond voor. Wat in dit geval 

inhoudt dat de hond niet stopt op het moment dat cliënt dat aangeeft en de cliënt het uiteindelijk 

stoppen wel beloond (dus volgt). En daarna doet hond wel wat er van hem gevraagd wordt. Tot slot is 

in fase 3 zeer weinig contact tussen cliënt en hond en is er kort symmetrie op het moment dat de hond 

voor de grens moet stoppen en uiteindelijk ook daadwerkelijk stopt. Cliënt is alleen in de interactie 

met hond leidend.  

In de interactie therapeut-hond is duidelijk zichtbaar dat therapeut steeds meer ruimte inneemt. 

In fase 1 is er zeer weinig (directe) interactie tussen therapeut en hond. De interactie die er is, is 

allemaal op secundair niveau. Tijdens fase 2 vindt er al meer interactie plaats tussen therapeut en 

hond. Deze bestaat voornamelijk uit complementariteit waarbij therapeut het voor het zeggen heeft. 

Dat er meer interactie plaatsvindt komt doordat therapeut (vanaf de 6e poging) de hond op afstand legt 

in plaats van dat de cliënt dit doet. Op de momenten dat er tussen therapeut en hond symmetrie is, de 

hond volgt het commando ‘zit’ niet op, geeft cliënt het commando.  Hierdoor neemt ze zelf weer meer 

de leiding richting de hond. In fase 3 is er veel interactie tussen therapeut en hond, voornamelijk 

bestaande uit complementariteit waarbij therapeut het voor het zeggen heeft.  

In de interactie therapeut-cliënt is er alleen complementariteit en geen symmetrie. In fase 1 is 

deze complementariteit wisselend of ligt het initiatief bij de therapeut. In fase 2 vindt er een 

wisselende complementariteit plaats (kort moment). In fase 3 vindt er voornamelijk wisselende 

complementariteit plaats en een moment waarin therapeut het voor het zeggen heeft.  
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Omschrijving van de betrekking. Bij casus 2 zijn de eerste twee minuten (uitleg met 1e poging), de 

middelste twee minuten (11e tot en met de 14e poging) en de laatste twee minuten (29e poging met de 

afronding) gecodeerd.  
 

 

Op alle drie de verschillende interactie lijnen is de verdeling tussen de twee actoren nagenoeg gelijk. 

Alle drie de interacties cliënt-therapeut, cliënt-hond en therapeut-hond nemen ongeveer even veel 

ruimte in binnen de oefening ‘grenzen aangeven’. Tevens uiten alle drie de actoren ongeveer even veel 

boodschappen. In het algemeen is te zien dat erkenningen van het bericht door eenieder het meest 

gegeven worden (10.7-15.6%). Door cliënt en hond worden het minst ontkenningen persoon gegeven. 

En door therapeut het minste ontkenningen van het bericht.  

 In de interactie cliënt-therapeut valt op dat deze meer dan de helft van de communicatie 

bestaat uit bevestigingen van de berichten (54,3%). Vanuit de therapeut worden er ook geregeld 

interpuncties (12.2%) en erkenningen van de persoon (11.6%) richting de cliënt gegeven. De interactie 

cliënt-hond bestaat vanuit de cliënt voornamelijk uit interpuncties (18.1%) en ontkenningen van het 

bericht (16.0%). Vanuit de hond vinden er ook veel ontkenningen van het bericht plaats (11.1%), maar 

ook veel erkenningen van het bericht (26.4%). De interactie therapeut-hond bevat veel erkenningen 

van de persoon (20%), wat voornamelijk bestaat uit fysiek contact. Daarnaast worden vanuit beide ook 

geregeld interpuncties gegeven. Verder valt op dat de hond veel boodschappen van de therapeut erkent 

op bericht niveau (22.9%) en de therapeut veel boodschappen van de hond ontkent op persoons niveau 

(17.9%).  

Tabel 4. Overzicht met het aantal boodschappen die de betrekking omschrijven binnen de interactielijnen van 
 casus 2 (n(%)) 

Codes Cliënt - Therapeut Cliënt - Hond Therapeut - Hond Totaal 
Frequentie (%) Frequentie (%) Frequentie (%) Frequentie (%) 

C: Interpunctie 6 (3.7) 26 (18.1)   32 (7.1) 
C: 1e E 51 (31.1) 7 (4.9)   58 (12.9) 
C: 1e O 3 (2.4) 23 (16.0)   26 (5.8) 
C: 2e E 13 (7.9) 6 (4.2)   19 (4.2) 
C: 2e O 5 (3.0) 3 (2.1)   8 (1.8) 
C: Totaal 78 (47.6) 65 (45.1)   143 (31.9) 

H: Interpunctie   6 (4.2) 18 (12.9) 24 (5.4) 
H: 1e E   38 (26.4) 32 (22.9) 70 (15.6) 
H: 1e O   16 (11.1) 5 (3.6) 21 (4.7) 
H: 2e E   7 (4.9) 14 (10.0) 21 (4.7) 
H: 2e O   6 (4.2) 0 (0.0) 6 (1.3) 
H: Totaal   73 (50.7) 69 (47.9) 142 (31.7) 

T: Interpunctie 20 (12.2)   25 (17.9) 45 (10.0) 
T: 1e E 38 (23.2)   10 (7.1) 48 (10.7) 
T: 1e O 4 (2.4)   4 (2.9) 8 (1.8) 
T: 2e E 19 (11.6)   14 (10.0) 33 (7.4) 
T: 2e O 1 (0.6)   14 (10.0) 15 (3.3) 
T: Totaal 82 (50)   67 (47.9) 149 (33.3) 

Ongedefinieerd 4 (2.4) 6 (4.2) 4 (2.9) 14 (3.1) 
Totaal 164  144  140  448  
C = Cliënt, H = Hond, T = Therapeut; 1e E = Erkennen bericht, 1e O = Ontkennen bericht, 2e E = Erkennen persoon, 2e O = Ontkennen persoon 
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3.2.3 Casus 3 

Achtergrondinformatie. Het betreft een 13-jarig geadopteerd meisje met een Angststoornis Niet 

Anders Omschreven (NAO) en een psychose gevoeligheid. Naast dit lopende individuele traject bij 

Hulphond Nederland gaat cliënt ook bij Hulphond Nederland starten met een groepsbehandeling voor 

geadopteerde kinderen. De gemaakte video-opname is haar 5e sessie en ze bevindt zich in de 

veranderingsfase. Deze sessie vindt plaats met therapeut Manon en hond Olaf. De therapeut geeft aan 

dat het opbouwen van een band met cliënt moeizaam verloopt. Ze heeft de indruk dat cliënt de neiging 

heeft om zich erg sociaal wenselijk op te stellen en zich anders voor te doen dan ze zich daadwerkelijk 

voelt. Met hond Olaf heeft cliënt nog niet eerder gewerkt. Therapeut geeft aan dat het inzetten van 

Olaf passend is, omdat hij in samenwerking met cliënt veel gedrag spiegelt. Therapeut krijgt zo meer 

inzicht in de cliënt. Cliënt heeft nog geen ervaring met de oefening ‘grenzen aangeven’. Het doel van 

deze oefening bij haar is in het algemeen grenzen leren aangeven.  

Verloop van de sessie. Aan het begin van de sessie schrijft cliënt in haar voortgangsboek (een 

schriftje dat sommige cliënten bij Hulphond Nederland gebruiken ter generalisatie van de ervaringen 

die zij opdoen tijdens de therapie). Er wordt gesproken over afgelopen week waarbij kort de stemmen 

in haar hoofd en haar boze buien ter sprake komen. Hierna beginnen ze met het op commando roepen 

van de hond en doen ze een slalom oefening. Bij deze oefeningen complimenteert therapeut de cliënt 

veel en de cliënt geeft aan dat ze door de oefening meer zelfvertrouwen krijgt. Daarna oefenen ze met 

‘nee’ zeggen. In eerste instantie gaat dit goed, maar zodra het een stapje moeilijker wordt pakt de hond 

toch elke keer het brokje. De therapeut gaat hiermee aan de slag door in te zoomen op de gedachten 

middels de 4 G’s. Vervolgens wordt de oefening opnieuw gedaan en dit gaat een stuk beter totdat de 

cliënte het uit zichzelf nog moeilijker gaat maken. De lat steeds hoger leggen herkent ze van zichzelf. 

Na de pauze wordt de oefening ‘grenzen aangeven’ gedaan. De sessie wordt afgesloten met een 

hondenpuzzel en het verder invullen van haar voortgangsboek. 

Verloop van de oefening ‘grenzen aangeven’. De oefening ‘grenzen aangeven’ duurt ongeveer 6 

minuten, waarin cliënt drie keer probeert om de hond voor de grens te laten stoppen. De eerste keer is 

cliënt overtuigd dat het haar gaat lukken (cijfer 8 op de schaalvraag voor overtuiging). Ze is duidelijk, 

maar het blijkt dat cliënt verkeerd begrepen heeft waar de grens is. Daarna luistert de hond een stuk 

minder vanwege de spanning van cliënt door de gedachte dat ze het niet kan. Er wordt meer rust 

ingebouwd en de tweede keer gaat het wel goed, doordat cliënt het stopteken herhaalt. De derde keer 

is cliënt weer overtuigd dat het haar gaat lukken (cijfer 8) en is ze duidelijk richting hond. Cliënt 

benoemt dat ze het samenwerken met Olaf moeilijker vindt omdat hij niet altijd wil luisteren. De 

therapeut legt uit dat dit komt doordat ze zichzelf druk oplegt en benoemt dat hond dit merkt. 
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Overige. Cliënt laat weten dat ze er even aan moet wennen dat de camera’s er zijn, maar zegt 

tegelijkertijd dat ze daar later niets meer van zal merken. Dit lijkt ook het geval te zijn. Therapeut 

geeft aan dat deze sessie representatief is voor het ‘normale’ gedrag van haarzelf, cliënt en hond. Het 

valt op dat cliënt gedurende de sessie zelf meerdere malen benoemt dat ze het graag goed wil doen. Ze 

herhaalt commando’s heel vaak ook als de hond al luistert. Kort na deze sessie neemt cliënt deel aan 

de adoptiegroep, waarbij de verhalen veel indruk op haar maken. Dusdanig veel indruk dat ze 

vervolgens naar zeggen een psychose heeft gekregen. Ze heeft sindsdien geen therapiesessies bij 

Hulphond Nederland meer gevolgd.   

Symmetrie en complementariteit. In figuur 4 is de verdeling symmetrie (communicatie gebaseerd op 

gelijkheid) en complementariteit (communicatie gebaseerd op verschil) van casus 3 weergegeven over 

de tijd heen. Hierbij is de oefening ‘grenzen aangeven’ opgesplitst in drie fases: 1) de introducerende 

uitleg tot en met de 1e poging, 2) de 2e poging, 3) de 3e poging met de afronding van de oefening. In 

het algemeen wordt gezien dat de meeste interactie plaatsvindt binnen de dyades cliënt-therapeut en 

cliënt-hond. Dit maakt dat de cliënt een centrale rol binnen de triade inneemt. Er vindt amper (directe) 

communicatie plaats tussen therapeut en hond. Er is veel communicatie op secundair niveau tussen 

cliënt-therapeut. Dit bestaat voornamelijk uit complimenten of aanmoedigingen vanuit therapeut 

richting cliënt terwijl deze in interactie is met de hond.  

            De interactie cliënt-hond verschilt duidelijk per fase. In fase 1 is er voornamelijk sprake 

van complementariteit waarbij de cliënt het voor het zeggen heeft. Dit houdt in dat de hond de 

commando’s voornamelijk opvolgt. In fase 2 is er vooral sprake van symmetrie tussen cliënt en hond. 

Dit uit zich in cliënt die commando’s geeft en de hond die deze niet opvolgt. Daarnaast zijn er ook 

momenten van complementariteit waarbij de cliënt het voor het zeggen heeft, dus de hond de 

commando’s wel opvolgt. Fase 3 bevat ongeveer evenveel wisselende complementariteit als 

complementariteit waarbij cliënt het voor het zeggen heeft. 

            De interactie cliënt-therapeut wordt in alle drie de fases gekenmerkt door 

complementariteit waarbij therapeut het voor het zeggen heeft. In fase 2 vindt daarnaast een kort 

moment van wisselend complementair plaats. En fase 3 vindt naast de complementariteit waarbij 

therapeut het voor het zeggen heeft, ook veel wisselend complementariteit plaats. Dit lijkt erop te 

wijzen dat gedurende de oefening cliënt in interactie met therapeut zich steeds minder volgend opstelt. 

            De beperkte interacties therapeut-hond vinden allemaal op secundair niveau plaats, zonder 

een patroon van symmetrie of complementariteit. Met uitzondering van de interactie tussen therapeut 

en hond in fase 3. Deze bestaat uit wisselende complementariteit.  
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Omschrijving van de betrekking.   
 

C = Cliënt, H = Hond, T = Therapeut 
1e E = Erkennen bericht, 1e O = Ontkennen bericht, 2e E = Erkennen persoon, 2e O = Ontkennen persoon 

 

Op alle drie de verschillende interactie lijnen is de verdeling tussen de twee personen nagenoeg gelijk. 

De oefening ‘grenzen aangeven’ bestaat voor een groot deel uit de interactie cliënt-hond en cliënt-

therapeut en maar voor een klein deel uit de interactie therapeut-hond. In het algemeen is te zien dat de 

cliënt de meeste berichten uit (44.3%). Erkenningen van het bericht (1e E) worden door eenieder het 

meest gegeven (11.4-20.2%). Boodschappen gericht op de persoon (2e E en 2e O) komen het minste 

voor.  

In de interactie cliënt-therapeut valt op dat meer dan de helft van de communicatie bestaat uit 

bevestigingen van de berichten (59.9%). Een groot deel van deze berichten bestaan uit knikkende 

bewegingen wat soms verbaal ondersteund wordt. Opvallend is dat de therapeut richting cliënt geen 

negerende boodschappen uit (2e O; Ontkennen persoon) en wel een aantal verwerpingen (1e O; 

Ontkennen bericht). In de interactie therapeut-hond is dit juist omgekeerd. Daar vinden juist wel 

negerende boodschappen plaats van therapeut richting hond en geen verwerpingen. De negerende 

boodschappen van therapeut richting hond bestaan voornamelijk uit het (on)bewust niet beantwoorden 

van de (vragende) blik van de hond. De reactie van de hond hierop verschilt. De ene keer loopt hond 

dan naar cliënt toe en een andere keer zie je langzaam de kwispelende staart tot stilstand komen. De 

Tabel 5. Overzicht met het aantal boodschappen die de betrekking omschrijven binnen de interactielijnen van 
 casus 3 (n(%)) 

Codes Cliënt - Therapeut Cliënt - Hond Therapeut - Hond Totaal 
Frequenti

e 
(%) Frequentie (%) Frequentie (%) Frequentie (%) 

C: Interpunctie 10 (5.8) 25 (12.0)   35 (8.3) 
C: 1e E 55 (32.0) 30 (14.4)   85 (20.2) 
C: 1e O 7 (4.1) 37 (17.8)   44 (10.5) 
C: 2e E 3 (1.7) 5 (2.4)   8 (1.9) 
C: 2e O 8 (4.7) 6 (2.9)   14 (3.3) 
C: Totaal 83 (48.3) 103 (49.5)   186 (44.3) 

H: Interpunctie   8 (3.8) 11 (26.8) 19 (4.5) 
H: 1e E   46 (22.1) 2 (4.9) 48 (11.4) 
H: 1e O   36 (17.3) 0 (0.0) 36 (8.6) 
H: 2e E   6 (2.9) 5 (12.2) 11 (2.6) 
H: 2e O   6 (2.9) 1 (2.4) 7 (1.7) 
H: Totaal   102 (49.8) 19 (46.3) 121 (28.8) 

T: Interpunctie 16 (9.3)   1 (2.4) 17 (4.0) 
T: 1e E 48 (27.9)   8 (19.5) 56 (13.3) 
T: 1e O 10 (5.8)   0 (0.0) 10 (2.4) 
T: 2e E 11 (6.4)   3 (7.3) 14 (3.3) 
T: 2e O 0 (0.0)   9 (22.0) 8 (1.9) 
T: Totaal 85 (49.4)   20 (48.8) 105 (25.0) 

Ongedefinieerd 4 (2.3) 3 (1.4) 1 (2.5) 8 (1.9) 
Totaal 172  208  41  420  
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interactie tussen therapeut en hond bestaat verder voornamelijk uit interpuncties vanuit hond. Dit zijn 

blikken die zoeken naar/vragen om duidelijkheid/steun. Deze blikken worden door therapeut even 

vaak beantwoord met een blik terug (1e E; erkennen bericht) als dat hier (on)bewust op geen enkele 

manier gehoor aan gegeven wordt (2e O; negeren). De interactie cliënt-hond bestaat voornamelijk uit 

erkenningen en ontkenningen van het bericht (1e E en 1e O) vanuit beide en interpuncties vanuit cliënt.  

3.2.4 Vergelijking casussen 

Symmetrie en complementariteit 

Verdeling dyades binnen de triade 

In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende dyades per casus waarbij gekeken 

wordt naar de oefening in zijn geheel en naar de drie verschillende fases. Gezien wordt dat casus 1 en 

3 geheel overeenkomen wat betreft de hoeveelheid interactie verdeeld over de dyades. Bij deze 

casussen zijn over de gehele oefening genomen de interactie cliënt-therapeut en cliënt-hond het meest 

aanwezig. In fase 1 en 2 zijn deze in ongeveer gelijke mate aanwezig en in fase 3 neemt de 

hoeveelheid interactie cliënt-therapeut toe. Bij casus twee is een duidelijk ander verloop zichtbaar. 

Over de gehele oefening bekeken is de interactie cliënt-therapeut het meest aanwezig. Opvallend 

hierbij is, is dat de interactie cliënt-hond in verloop van de fases minder wordt en de interactie 

therapeut-hond meer. Dat betekent dat in fase 1 de interactie voornamelijk bestaat uit de interactie 

tussen cliënt en therapeut met daarnaast ook veel interactie tussen cliënt en hond. In fase 2 nemen alle 

drie de interactielijnen ongeveer even veel ruimte in, wat een afname in de interactie cliënt-hond en 

cliënt-therapeut betekent en een toename in de interactie therapeut-hond. En in fase 3 heeft dit zich 

ontwikkeld tot een verdere afname van de interactie cliënt-hond en een verder toename van de 

interactie therapeut-hond, waarbij de interactie cliënt-therapeut ook is toegenomen. Dit alles is tevens 

terug te zien in de figuren 2 (casus1), 3 (casus 2) en 4 (casus 3).   

Tabel 6. Overzicht van de meest voorkomende dyades binnen de triade per casus over de gehele oefening 
genomen en per fase.  

 Casus 1 Casus 2 Casus 3 

Gehele 
oefening 

cliënt-therapeut en  
cliënt-hond 

cliënt-therapeut 
 

cliënt-therapeut en  
cliënt-hond 

Fase 1 cliënt-therapeut en  
cliënt-hond 

voornamelijk cliënt-therapeut 
en ook veel cliënt-hond 

cliënt-therapeut en  
cliënt-hond 

Fase 2 cliënt-therapeut en  
cliënt-hond 

alle drie de interactielijnen 
nagenoeg gelijk 

cliënt-therapeut en  
cliënt-hond 

Fase 3 voornamelijk cliënt-therapeut 
en ook veel cliënt-hond 

voornamelijk cliënt-therapeut 
en ook veel therapeut-hond 

voornamelijk cliënt-therapeut 
en ook veel cliënt-hond 

 

Verdeling symmetrie/complementariteit 

In tabel 7 is de verdeling symmetrie en complementariteit overzichtelijk weergegeven gekeken naar de 

oefening in zijn geheel en per fase. De oefening als geheel genomen vertoont over de drie casussen 
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veel gelijkenis met betrekking tot complementariteit en symmetrie. Bij alle casussen wordt 

waargenomen dat de interactie cliënt–hond in ongeveer gelijke mate symmetrie als complementariteit 

laat zien en in de interactie cliënt–therapeut vindt er voornamelijk tot alleen complementariteit plaats. 

Het verschil in de drie casussen is te vinden in de interactie therapeut–hond. Bij casus 1 vindt hier 

geen duidelijke symmetrie of complementariteit plaats, bij casus 2 vindt er zowel symmetrie als 

complementariteit plaats en bij casus 3 alleen één kort moment van complementariteit. In het 

algemeen wordt de symmetrie voornamelijk gezien in interactie met de hond en dan voornamelijk 

tussen cliënt en hond.  

 Op het moment dat er per fase gekeken wordt valt op dat de interactie cliënt-therapeut in alle 

fases bij alle drie de casussen complementariteit de overhand heeft. Bij de andere twee interacties 

(cliënt–hond en therapeut–hond) is er meer verschil te zien tussen de fases.  

In de interactie cliënt–hond bij het vergelijken van de casussen worden veel verschillen gezien 

kijkend naar de fases. Bij casus 1 is er in elke fase in de interactie cliënt–hond ongeveer evenveel 

symmetrie als complementariteit. In fase 3 neemt dit in hoeveelheid af. Bij casus 2 is in fase 1 in de 

interactie cliënt–hond meer symmetrie te zien dan complementariteit. In fase 2 verandert dit in meer 

complementariteit dan symmetrie en in fase 3 neemt de symmetrie weer de overhand door één 

moment. Bij casus 3 lijkt het tegenovergestelde aan de hand te zijn. In fase 1 is er sprake van 

voornamelijk complementariteit, in fase 2 meer symmetrie en in fase 3 weer vooral complementariteit  

Kijkend naar de interactie therapeut–hond valt op dat bij casus 1 geen patronen te vinden zijn 

met betrekking tot symmetrie en complementariteit. Casus 3 ziet er wat betreft de verdeling symmetrie 

en complementariteit in de interactie therapeut–hond veelal hetzelfde uit als casus 1, met uitzondering 

van een moment van complementariteit in fase 3. Bij casus 2 is er in fase 1 een kort moment van 

symmetrie te vinden. In fase 2 zijn patronen in aantal toegenomen en bestaan uit meer 

complementariteit. In fase drie is dit hoofdzakelijk complementariteit.   

 

 

Tabel 7. Overzicht van de verdeling symmetrie en complementariteit per casus gezien over de gehele oefening en 

per fase. 

 Casus 1 Casus 2 Casus 3 

gehele 
oefening 

C-H:   zowel symmetrie 
als complementariteit  
C-T:  voornamelijk 
complementariteit  
T-H: -  

C-H:   zowel symmetrie 
als complementariteit 
C-T:  alleen 
complementariteit  
T-H:   zowel symmetrie 
als complementariteit 

C-H:   zowel symmetrie 
als complementariteit 
C-T:  alleen 
complementariteit 
T-H:  een kort moment van 
complementariteit 

Fase 1 C-H:   zowel symmetrie 
als complementariteit 
C-T:  voornamelijk 
complementariteit  
T-H: -  

C-H:  meer symmetrie dan 
complementariteit  
C-T:  alleen 
complementariteit  
T-H:  één moment van 
symmetrie.  

C-H:  voornamelijk  
complementariteit  
C-T:  alleen 
complementariteit 
T-H: -  
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Fase 2 C-H:   zowel symmetrie 
als complementariteit  
C-T:  meer 
complementariteit dan 
symmetrie.  
T-H: -  

C-H:  meer 
complementariteit dan 
symmetrie 
C-T:  één kort moment van 
complementariteit 
T-H:  meer 
complementariteit dan 
symmetrie 

C-H:  meer symmetrie dan 
complementariteit. 
C-T:  alleen 
complementariteit  
T-H: - 

Fase 3 C-H:   zowel symmetrie 
als complementariteit, maar 
beide zijn verminderd.  
C-T:  alleen 
complementariteit 
T-H: -  

C-H:  één kort moment van 
symmetrie  
C-T:  alleen 
complementariteit  
T-H:  voornamelijk 
complementariteit  

C-H:  voornamelijk 
complementariteit  
C-T:  alleen 
complementariteit 
T-H:  een kort moment van 
complementariteit 

 = symmetrie heeft de overhand   = complementariteit heeft de overhand 

 

Vormen van complementariteit 

In tabel 8 is de verdeling van de verschillende vormen van complementariteit overzichtelijk 

weergegeven met de focus zowel op de oefening in zijn geheel als op de drie fases apart. Kijkend naar 

de oefening in zijn geheel, is er veel verschil te zien tussen de drie casussen. De oefening als geheel 

genomen vertoont zowel bij casus 1 en 3 bovenal complementair wisselend, c-leidend en t-leidend. Bij 

casus 1 heeft complementair wisselend de overhand en bij casus 3 complementair t-leidend. Bij casus 

2 zijn ongeveer in gelijke mate complementair wisselend en complementair t-leidend zichtbaar. 

Complementair h-leidend komt bij alle casussen niet tot amper voor. Per interactielijn over de gehele 

oefening genomen valt op dat de interactie cliënt–hond (naast de symmetrie, zie tabel 7) voornamelijk 

gekenmerkt wordt door complementair c-leidend. Bij casus 2 speelt complementariteit wisselend 

hierbij een grote rol. De interactie cliënt–therapeut wordt voornamelijk gekenmerkt door t-leidend. Bij 

casus 1 en 2 is hierbij complementair wisselend ook duidelijk aanwezig. De interactie therapeut–hond 

vindt vooral veel plaats bij casus 2 waarbij de complementariteit wordt gekenmerkt door t-leidend.  

 In fase 1 worden de hierboven beschreven waarnemingen per interactielijn bijna op dezelfde 

manier zichtbaar en bevatten de casussen onderling veel overeenkomsten. In de interactie cliënt–hond 

speelt bij alle casussen complementair c-leidend de boventoon. In de interactie cliënt–therapeut wordt 

bij ieder casus veel complementair t-leidend gezien en bij casus 1 en 2 ook veel complementair 

wisselend. In de interactie therapeut–hond is bij alle casussen geen duidelijk patroon van 

complementariteit zichtbaar. In fases 2 en 3 wordt er veel meer diversiteit gezien tussen de casussen.  

 Kijkend naar de interactie cliënt–hond vertoont zowel casus 1 als casus 3 in alle fases veel 

complementair c-leidend. Op enkele momenten is dit in combinatie met ongeveer evenveel 

complementair wisselend. Bij casus 1 in fase 3 komt ook complementair h-leidend voor. Dit is het 

enige moment dat deze vorm van complementariteit wordt gezien. Waar in casus 2 ook in fase 1 veel 

complementariteit c-leidend is, is dit in fase 2 voornamelijk complementariteit wisselend. In fase 3 is 

er geen enkele complementariteit meer.  
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 Kijkend naar de interactie cliënt–therapeut wordt duidelijk dat bij geen enkele casus in geen 

enkele fase complementariteit c-leidend de overhand heeft. In casus 2 en 3 komt dit zelfs helemaal niet 

voor. Dit gaat gepaard met een afnemende hoeveelheid interactie op deze lijn. Er wordt in de interactie 

cliënt–therapeut dus een afwisseling gezien van complementariteit t-leidend en complementariteit 

wisselend. Bij casus 1 en 2 komt deze afwisseling vrijwel geheel met elkaar overeen. In fase 1 

vertoont deze overeenkomst zich in complementariteit wisselend en complementariteit t-leidend en in 

fase 2 wordt bij beide overwegend complementariteit wisselend gezien. Voor casus 2 blijft dit zo in 

fase 3 en voor casus 1 wordt dit weer zowel complementariteit wisselend als complementariteit t-

leidend. Bij casus 3 loopt dit in zijn geheel anders. In fase 1 en 2 wordt overwegend complementariteit 

t-leidend gezien, waar in fase 3 ook complementariteit wisselend toeneemt. 

 De interactie therapeut–hond vindt voornamelijk plaats bij casus 2 waarin complementariteit is 

te zien in fase 2 en 3. Deze bestaat uit complementair t-leidend en in fase 3 ook complementair 

wisselend. Bij casus 3 is in fase 3 een kort moment van complementariteit wisselend te zien.  

 

Tabel 8. Overzicht van de verschillende vormen van complementariteit per casus gezien over de gehele oefening 

en per fase. 

 Casus 1 Casus 2 Casus 3 

Gehele 
oefening 

    ( ) 
Voornamelijk  
complementariteit wisselend 
met ook complementariteit c-
leidend en t-leidend  
C-H:  voornamelijk 
complementariteit c-leidend 
C-T:   
voornamelijk 
complementariteit wisselend 
met ook regelmatig 
complementair t-leidend 
T-H: -  

  
Voornamelijk 
complementariteit wisselend en 
complementariteit t-leidend.  
C-H:   evenveel 
complementair wisselend als 
complementair c-leidend 
C-T:   zowel 
complementair wisselend als 
complementair t-leidend 
T-H:  voornamelijk 
complementair t-leidend 

    ( ) 
Voornamelijk 
complementariteit t-leidend met 
ook aardig wat 
complementariteit wisselend en 
c-leidend  
C-H:  voornamelijk 
complementair c-leidend 
C-T:  voornamelijk 
complementair t-leidend 
T-H:  een kort moment 
complementair wisselend 

Fase 1 C-H:  voornamelijk 
complementariteit  c-leidend 
C-T:   zowel 
complementariteit wisselend als 
complementariteit t- leidend  
T-H: -  

C-H:  alleen 
complementariteit c-leidend 
C-T:   zowel 
complementariteit wisselend als 
t- leidend complementariteit 
T-H: -    

C-H:  alleen 
complementariteit c-leidend 
C-T:  alleen 
complementariteit t-leidend 
T-H: -  

Fase 2 C-H:   zowel 
complementair wisselend als 
complementair c-leidend  
C-T:  voornamelijk 
complementariteit wisselend  
T-H: - 

C-H:  voornamelijk 
complementair wisselend  
C-T:  één moment van 
wisselende complementariteit. 
T-H:  alleen 
complementariteit t-leidend 

C-H:  voornamelijk 
complementariteit c-leidend  
C-T:  voornamelijk 
complementair t-leidend  
T-H: - 

Fase 3 C-H:   het enige moment 
van  complementariteit h-
leidend en één moment 

C-H: - 
C-T:  voornamelijk 
complementariteit wisselend  

C-H:   zowel 
complementariteit wisselend als 
complementariteit c-leidend. 
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complementariteit c-leidend 
C-T:   zowel veel 
complementariteit wisselend als 
complementariteit t-leidend 
leidend.  
T-H: -  

T-H:   voornamelijk 
complementariteit t-leidend en 
ook complementair wisselend 

C-T:   veel 
complementariteit wisselend en 
complementariteit t-leidend  
T-H:  één moment van 
complementariteit wisselend. 

 = complementair wisselend   = complementair c-leidend   = complementair t-leidend   = complementair h-leidend 

 

Omschrijving van de betrekking 

Welke soort boodschappen definieert de interactie 

In tabel 8 wordt per interactielijn per casus een overzicht gegeven van de meest voorkomende 

boodschappen die de omschrijving van de betrekking weergeven. Wat betreft de 1e E, de 1e O en de 2e 

O wordt er veel overeenkomst tussen de casussen gevonden. In het gebruik van de 2e E en de 

interpuncties worden meer de verschillen gezien.  

In de interactie cliënt–hond valt op dat bij alle drie de casussen er zowel veel erkenning bericht als 

ontkenning bericht plaatsvindt door hond richting cliënt. Waarbij er altijd meer erkenning gegeven 

wordt dan ontkenning. Vanuit de cliënt wordt er in alle drie de casussen veel ontkenning bericht 

gegeven richting hond. In casus 1 gaat dit gepaard met erkenning persoon van weerszijde. In casus 2 

en 3 uit de cliënt ook veel interpunctie, waarbij in casus 3 tevens in verhouding veel erkenning bericht 

richting de hond wordt gegeven.  

In de interactie cliënt–therapeut is gebleken dat er in alle drie de casussen voornamelijk over en 

weer erkenning bericht plaatsvindt. In de cliënt–therapeut relatie doet vooral de therapeut moeite een 

positieve betrekking te bewerkstellingen (casus 1 en 2). Daarbij uit in casus 1 en 2 de therapeut ook 

geregeld initiatieven richting cliënt.  

Wat betreft de interactie hond–therapeut valt op dat bij alle drie de casussen de ontkenning (zowel 

op bericht als persoon) van hond richting therapeut verwaarloosbaar klein is. Daarentegen vindt er wel 

degelijk ontkenning persoon van therapeut richting hond plaats. De boodschappen van de hond 

richting therapeut bestaan voornamelijk uit erkenning bericht met uitzondering van casus 3. In deze 

casus bestaan de boodschappen vanuit hond richting therapeut voornamelijk uit interpunctie en 

erkenning persoon. Interpunctie en erkenning persoon worden bij casus 2 vanuit beide actoren ook 

veel gezien in de interactie hond–therapeut. In casus 1 uit de therapeut ook veel boodschappen in de 

vorm van interpunctie en in casus 3 uit de therapeut ook veel erkenning bericht richting de hond.  

Tot slot vallen nog een aantal andere dingen op. Over het algemeen wordt gezien dat de 

boodschappen vanuit de hond veelal bestaan uit erkenning bericht. In casus 1 en 2 uit therapeut zowel 

richting cliënt als hond geregeld interpunctie. Dit wordt in casus drie in veel mindere mate gezien. 

Daarnaast uit de therapeut in casus 2 ook zowel richting cliënt als hond een heel aantal erkenning 

persoon. Erkenning bericht wordt geregeld in casus 3 door de therapeut geuit richting zowel cliënt als 

hond. Ook de cliënt in casus 3 uit veel erkenning bericht richting zowel therapeut als hond.  
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Tabel 9. Overzicht van de meest voorkomende boodschappen over de omschrijving van de betrekking per 
interactielijn per casus. 

 Casus 1 Casus 2 Casus 3 

Cliënt -
Hond 

Cliënt  
 2e E (13,3%) 
 1e O (11,8 %) 
Hond 
 1e E (14,3%) 
 2e E (13,3%) 
 1e O (13,3%) 

Cliënt  
 Int. (18,1%) 
 1e O (16,0 %) 
Hond 
 1e E (26,4%) 
 1e O (11,1%) 

Cliënt  
 1e O (17,8%) 
 1e E (14,4%) 
 Int. (12,0 %) 
Hond 
 1e E (22,1%) 
 1e O (17,3%) 

Cliënt -
Therapeut 

Cliënt  
 1e E (23,1%) 
Therapeut 
 1e E (19,2%) 
 2e E (11%)  
 Int. (11%) 

Cliënt  
 1e E (31,1%) 
Therapeut 
 1e E (23,2%)  
 Int. (12,2%) 
 2e E (11,6%) 

Cliënt  
 1eE (32%) 
Therapeut 
 1e E (27.9%)  
   
 

Therapeut -
Hond 

Therapeut 
 Int. (21,2%)  
 2e O (15,2%)  
Hond 
 1e E (30,3%)  

Therapeut 
 Int. (17,9%)  
 2e E (10%) 
 2e O (10%)  
Hond 
 1e E (22,9%)  
 Int. (12,9%)  
 2e E (10%)  

Therapeut 
 2e O (22%)  
 1e E (19,5%)  
Hond 
 Int. (26,8%)  
 2e E (12,2%)  
  

 

3.2.5 Antwoord onderzoeksvraag 2 

Onderzoeksvraag 2 luidt als volgt: ‘Wat kenmerkt de interactie tussen cliënt – hond – therapeut tijdens 

hondentherapie bij adolescenten met een angststoornis?’ Om deze globale vraag te beantwoorden is 

deze concreter gemaakt aan de hand van deelvragen die hier één voor één kort beantwoord zullen 

worden.  

Kijkend naar de eerste deelvraag, ‘Hoe verhouden de interacties cliënt–hond, cliënt–therapeut 

en therapeut–hond zich binnen de triade?’, wordt gezien dat de interactie elke keer voornamelijk loopt 

tussen cliënt en therapeut. En afhankelijk van de therapeut ook tussen cliënt en hond of therapeut–

hond.  

De tweede deelvraag luidt: ‘Wat kenmerkt de interacties binnen de triade op het gebied van 

symmetrie en complementariteit?’. Hierbij wordt gezien dat in de interactie cliënt–hond regelmatig 

afwisseling plaatsvindt tussen symmetrie en complementariteit. De complementariteit bestaat 

voornamelijk uit c-leidend en wisselend. Symmetrie wordt over het algemeen voornamelijk gezien in 

de interactie cliënt–hond. De interactie cliënt–therapeut bestaat veelal uit complementariteit. Deze 

bestaat voornamelijk uit t-leidend en wisselend.  

Bij het beantwoorden van de derde deelvraag, ‘Hoe verhouden door de tijd heen 

complementaire en symmetrische interacties zich tot elkaar binnen de triade?’ zijn er bij alle drie de 

casussen weinig duidelijke overeenkomsten zichtbaar. Gezien wordt dat de interactie cliënt–therapeut 
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bij alle casussen over alle fases overwegend complementair is. Daarnaast valt op dat er met betrekking 

tot de verschillende soorten complementariteit veel overeenkomsten zijn in fase 1 van alle drie de 

casussen. In de daaropvolgende fases 2 en 3 zijn er voornamelijk verschillen tussen de casussen.  

Kijkend naar de vierde deelvraag, ‘Wat kenmerkt de interacties binnen de triade als er 

gekeken wordt naar de omschrijvingen van de betrekking?’, wordt gezien dat over het algemeen veel 

erkenning bericht plaatsvindt tussen cliënt en hond en vanuit de hond ook naar de therapeut. 

Ontkenning bericht vindt veel plaats cliënt en hond. Ontkenning persoon wordt vooral gemaakt vanuit 

therapeut richting de hond. Het aantal malen erkenning persoon vanuit de hond lijkt te verschillen per 

hond. Bij de ene hond vindt dit voornamelijk plaats richting de cliënt en bij de andere hond 

voornamelijk richting de therapeut.  
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4 Conclusie & Discussie 

Hier zullen de onderzoeksvragen opeenvolgend nogmaals worden beantwoord. Waarbij ze ook meteen 

in een bredere context worden geplaatst en kritisch worden bekeken. Er zullen enkele beperkingen 

worden besproken en er zullen aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden gedaan. Tot slot worden 

er ook aanbevelingen ten aanzien van de wetenschap en praktijk gedaan en er wordt een algehele 

conclusie weergegeven. 

4.1  Onderzoeksvraag 1: ontwikkeling codeschema 

In eerste instantie is er gekeken op welke manier aan de hand van de communicatietheorie van 

Watzlawick de interacties (binnen de triade) tijdens hondentherapie in kaart gebracht kunnen worden. 

Hiervoor is de oefening ‘grenzen aangeven’ als uitgangspunt genomen. Dit heeft geleid tot een 

codeschema waarbij gefocust is op twee aspecten van de communicatietheorie van Watzlawick; 

symmetrie/complementariteit en het betrekkingsaspect. Hiermee is een eerste stap gemaakt in het 

praktisch bruikbaar maken, en daarmee ook voor de wetenschap toegankelijk, van deze theorie voor 

observaties van (non)verbale interacties tijdens hondentherapie.  

Achteraf is vergelijkbaar observationeel onderzoek gevonden van Siminoff en Step (2011) 

waarbij onder andere het betrekkingsaspect gebruikt is om gespreksdata te coderen en te analyseren, 

echter wel in een andere context en bij een andere doelgroep. Het gaat om een uitgebreid 

codeerprogramma; Siminoff Communication Content & Affect Program (SCCAP). Dit wordt 

toegepast bij o.a. gesprekken over donordonaties en slechtnieuwsgesprekken tussen arts, patiënt en 

eventueel familie. Relationele communicatie, oftewel het betrekkingsaspect, is hierbij een onderdeel. 

Het onderscheid wordt gemaakt in bevestigend en ontkrachtend gedrag, wat overeen lijkt te komen 

met het hier gebruikte erkennen en ontkennen van een boodschap. Het huidige onderzoek heeft hier 

binnen een onderscheid gemaakt tussen het erkennen/ontkennen van bericht en persoon. Dit 

onderscheid is niet terug te vinden bij SCCAP. Wel kan SCCAP ook gebruikt worden in een triadische 

interactie. Bij het verder ontwikkelen van het huidige codeschema is het zinvol om SCCAP nader te 

bestuderen.  

Het opgezette codeschema in het huidige onderzoek is uniek in het toepasbaar maken van de 

communicatietheorie van Watzlawick waarbij er sprake is van interactie met een dier, in dit geval een 

hond. Hiermee is een weg ingeslagen die nog niet gangbaar is voor het onderzoek naar 

hondentherapie, maar wel waardevol wordt geacht om inzicht te verkrijgen en de therapie te 

verbeteren. Het is van belang te benadrukken dat dit een eerste stap is richting een bruikbaar 

codeschema in verband met de beperkingen die er nu nog zijn.  
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Limitaties. Uit de betrouwbaarheidsanalyse kwam naar voren dat de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid vanwege zijn prevalentieafhankelijkheid voor veel codes niet goed 

geïnterpreteerd kan worden. Voor de codes die frequenter voorkwamen is een overeenkomst gevonden 

die ‘goed’ genoemd mag worden. Dit biedt perspectief om een bruikbaar codeschema te ontwikkelen 

om hondentherapie te analyseren. Daarnaast is aan de hand van deze betrouwbaarheidsanalyse codes 

waar nodig aangepast, wat doet vermoeden dat de betrouwbaarheid is vergroot, echter kan dit niet met 

zekerheid worden gezegd. Hierdoor moeten de resultaten bij de analyse van de interacties met 

voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.  

Daarnaast is bij het maken van het codeschema geen inhoudelijke saturatie bereikt. Binnen 

kwalitatief onderzoek vindt data-verzameling in principe plaats tot er saturatie heeft plaatsgevonden 

(Marshall, 1996). In de praktijk moest rekening worden gehouden met zowel de limitatie van enerzijds 

een beperkte hoeveelheid beschikbare en geschikte deelnemers en anderzijds een beperkte hoeveelheid 

tijd met het oog op de grootte van het onderzoek. Bij het bepalen van de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid kwamen nieuwe gedragingen aan het licht in de vorm van nieuwe 

therapeutische methodes. Om binnen de beschikbare tijd toch een zo groot mogelijke ‘verzadiging’ 

van de data te bereiken, zijn de overige twee opnames gescand op eventuele nieuwe methodes. Er 

kwamen verder geen nieuwe methodes voor, wat kan betekenen dat toch saturatie bereikt is.  

Tevens is het ook van belang te noemen dat het huidige codeschema is opgesteld aan de hand 

van één specifieke oefening. Hierdoor is het de vraag of het codeschema toepasbaar is voor 

hondentherapie in het algemeen. Verwacht wordt dat met eventuele kleine aanpassingen het 

codeschema ook toe te passen is op andere onderdelen van de hondentherapie. Met de huidige zes 

codes en hun definitie als leidraad zijn in principe alle interactie binnen de triade (cliënt – hond – 

therapeut) te analyseren. Doordat zich nieuwe situaties kunnen aandienen bestaat de mogelijkheid dat 

niet alle boodschappen gevat worden binnen specifieke gedragingen van de inclusiecriteria. Hierin 

kunnen eventueel toevoegingen gedaan worden. Dit heeft dan mogelijk invloed op de betrouwbaarheid 

en de validiteit. Echter is het moeilijk te zeggen hoe groot deze invloed zou zijn.  

 

Vervolgonderzoek. Vervolgonderzoek is nodig omtrent de betrouwbaarheid. In eerste instantie is het 

van belang om de betrouwbaarheid van het codeschema met de gemaakte aanpassingen in kaart te 

brengen en aan de hand daarvan kan, mocht dit nog nodig zijn, onderzocht worden hoe de 

betrouwbaarheid te vergroten. Vervolgonderzoek kan tevens gericht worden op het bereiken van 

saturatie door het gebruik van meerdere casussen. Ook zoals hierboven genoemd is het waardevol om 

te onderzoeken of het huidige codeschema ook toe te passen is op andere onderdelen van 

hondentherapie.  
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4.2  Onderzoeksvraag 2: analyse van de interacties 

Om meer inzicht te verkrijgen in de interactie tijdens de hondentherapie is dit codeschema vervolgens 

in de praktijk toegepast bij adolescenten met een angststoornis bij de oefening ‘grenzen aangeven’ 

Door dit codeschema praktisch toe te passen bij sessies van Hulphond Nederland kunnen op 

verschillende aspecten voorzichtige conclusies worden getrokken. Het eerste aspect betreft de mate 

van interactie tussen actoren. De meeste interactie vindt plaats tussen cliënt en therapeut. Deze dyade 

lijkt de basis te vormen ook bij hondentherapie. Daarnaast vindt er over het algemeen eveneens veel 

interactie plaats tussen cliënt en hond. Verschil wordt er gezien in de hoeveelheid interactie tussen 

therapeut en hond. Hierin wijkt één van de casussen af van de anderen waarbij te zien is dat de 

interactie therapeut–hond toeneemt naar mate de oefening vordert en tegelijk de interactie cliënt–hond 

afneemt. Dit is tegelijk de casus waarbij duidelijk meer pogingen nodig zijn voordat het de cliënt lukt 

om de hond voor de grens te laten stoppen. De therapeut in deze casus, ze werkt met haar eigen hond, 

is een andere dan de andere casussen. Of hier op enige manier een causaal verband tussen bestaat is op 

basis van dit onderzoek niet te bepalen.  

Het tweede aspect betreft symmetrie en complementariteit. Hierbij wordt gezien dat in de 

interactie cliënt–hond regelmatig afwisseling plaatsvindt tussen symmetrie en complementariteit. De 

complementariteit bestaat voornamelijk uit cliënt leidend en wisselend. Symmetrie wordt amper terug 

gezien in de andere dyades. Tijdens hondentherapie kan een cliënt dus  in interactie met de hond een 

leidende positie innemen en de ‘strijd’ aangaan. Het toevoegen van een hond aan de therapeutische 

relatie lijkt van meerwaarde te zijn om ‘een leidende rol’ te kunnen ervaren. Zeker voor cliënten met 

een angststoornis. Verwacht wordt dat zij vanwege hun problematiek in interacties in het dagelijks 

leven zich vooral volgend opstellen en weinig opkomen voor hun eigen belangen/behoeftes. Het in een 

veilige omgeving kunnen oefenen met en ervaren van een leidende positie in interacties maakt het 

mogelijk dat een cliënt hierin kan groeien. In de communicatie met therapeut ervaart een cliënt amper 

tot niet symmetrische of  complementair c-leidende interactie. De interactie cliënt–therapeut bestaat 

veelal uit complementariteit, t-leidend dan wel wisselend. Wat ook te verwachten is door de 

therapeutische context waarin men zich bevindt, namelijk een context waarin ongelijk maar passend 

gedrag elkaar oproept (Watzlawick et al., 1974).     

Het derde aspect gaat over de verhouding complementaire en symmetrische interacties door de 

tijd heen. Hierbij wordt gezien dat de interactie cliënt–therapeut over alle fases overwegend 

complementair is, waar hierboven ook al even op geduid wordt. Dit betekent weinig strijd om de 

leidende positie. Daarnaast valt op dat er met betrekking tot de verschillende soorten 

complementariteit veel overeenkomsten zijn in fase 1. De interactie cliënt–hond bestaat vooral uit 

complementariteit c-leidend, de interactie cliënt–therapeut vooral uit complementariteit t-leidend en er 

vindt amper interactie tussen therapeut en hond plaats waarin ook geen patronen worden gezien. Fase 

1 onderscheid zich van de andere fases vanwege de instructie die gegeven wordt door de therapeut. 
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Hierdoor is het logisch dat therapeut leidend is en dat er veel interactie plaatsvindt tussen cliënt en 

therapeut, wat mogelijk invloed heeft op de mate van interactie tussen therapeut en hond.  In de daarop 

volgende fases 2 en 3 zijn er in geen enkele interactie overeenkomsten te zien wat betreft de 

verhoudingen complementariteit en symmetrie. Het lijkt erop dat na de eerste fase (instructiefase) de 

interactie uniek verloopt.      

Het vierde aspect betreft de omschrijving van de betrekking. Hierbij wordt gezien dat over het 

algemeen veel volgende bevestiging plaatsvindt vanuit hond richting zowel cliënt als therapeut. Dit 

past bij de gehoorzame aard van het dier (Morell, 2014). De therapiehonden bij Hulphond Nederland 

zijn niet alleen gehoorzaam, maar ook geselecteerd op hun eigenwijsheid. Dit is terug te zien in de 

verwerpingen. Verwerping vindt veel plaats tussen cliënt en hond. Dit komt overeen met de al eerder 

beschreven symmetrische interactie tussen deze actoren. Negering wordt vooral gedaan vanuit 

therapeut richting de hond, waarbij in veel van de gevallen het appèl dat de hond met zijn blik doet, 

door de therapeut niet op wordt gereageerd. Een negering wordt door Watzlawick et al. (1974) 

omschreven als hetgeen dat de mens het meest aangrijpt in negatieve zin en kan leiden tot 

vervreemding. Het is echter onduidelijk hoe ‘negering’ wordt ervaren door honden. Daarnaast wordt 

gezien dat de hond regelmatig fysiek contact zoekt wat als een toegevoegde waarde wordt gezien voor 

het therapieproces (Spattini, 2008). Deze vorm van persoonsgerichte bevestiging lijkt te verschillen 

per hond. Bij de ene hond vindt dit voornamelijk plaats richting de cliënt en bij de andere hond 

voornamelijk richting de therapeut. Zoals in de inleiding is beschreven is één van de manieren waarop 

de hond een toegevoegde waarde heeft op het therapieproces de mogelijkheid tot fysiek contact. 

Vanzelfsprekend lijkt het dat dit fysiek contact wenselijk is met de cliënt, maar mogelijk heeft het ook 

een aangenaam en bemoedigend effect op de therapeut en daarmee een positief effect op de therapie. 

Zoals het citaat van Freud beschrijft  in het begin van deze scriptie.  

 

Limitaties. Voor bovenstaande vier aspecten gelden veelal dezelfde limitaties. De eerste limitatie 

betreft het beperkte aantal casussen, in onderzoeksvraag 1 wordt hier ook al even naar gerefereerd. Bij 

de analyse van de interacties heeft dit gering aantal (N=3 voor de analyse van de interacties), 

voornamelijk invloed op de stelligheid en de generaliseerbaarheid van de resultaten. Nog een rede 

waarom de resultaten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te worden. Dat houdt in 

dat aan de hand van deze resultaten geen conclusies getrokken kunnen worden met betrekking tot de 

kenmerken van de interacties tijdens hondentherapie in het algemeen. Dit zit ook ingebed in het 

exploratieve karakter. Aan de hand van de resultaten kunnen wel hypotheses opgesteld worden, waar 

in vervolgonderzoek verder naar gekeken kan worden. Deze hypotheses zullen verderop bij 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek weergegeven worden.  

Ten tweede is er alleen gekeken naar de oefening ‘grenzen aangeven’ bij het specifieke 

programma ‘Met kop en staart’ van Hulphond Nederland. Hierdoor kunnen de gevonden resultaten 

door het toepassen van het codeschema niet zomaar gegeneraliseerd worden naar andere onderdelen 
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van hondentherapie. Tot slot moet er genoemd worden dat de focus van dit onderzoek, namelijk 

interacties, erg complex van aard is. Bij het observeren hiervan is er altijd sprake van enige 

subjectiviteit. Daarbij is er in hondentherapie sprake van een triade in plaats van een dyade wat de 

complexiteit vergroot. Om de interacties hiertussen observeerbaar te maken is de triade opgesplitst in 

drie dyades (therapeut-cliënt, cliënt-hond, therapeut-hond) wat een simplificatie is van de 

werkelijkheid.  

 

Vervolgonderzoek. Voor vervolgonderzoek is het aan te raden om naast de betrouwbaarheid bij 

onderzoeksvraag 1 ook de generaliseerbaarheid van de resultaten te vergroten. Hierbij kunnen 

verschillende uitgangspunten genomen worden, afhankelijk van wat men wil onderzoeken. Sowieso is 

het van belang meer casussen te gebruiken, waarmee bijv. gericht kan worden op een specifieke 

doelgroep. De onderzoeker waarmee samen het codeschema is opgesteld heeft in plaats van de 

doelgroep cliënten met een angststoornis, cliënten met een stoornis in het autisme spectrum. Deze 

resultaten en een vergelijking hiermee zal al een breder perspectief geven. Om meer gefundeerde 

uitspraken te kunnen doen over de interacties tijdens hondentherapie in het algemeen is het van belang 

om ook andere onderdelen (in plaats van de oefening ‘grenzen aangeven’) van de therapie te 

analyseren of een sessie in zijn geheel. Daarnaast zou onderzocht kunnen worden of patronen binnen 

symmetrie/complementariteit en het betrekkingsaspect zijn te verbinden aan gedragsverandering en 

daarmee aan de succes van de therapie.  

Tot slot bieden de resultaten van dit huidige onderzoek ook aangrijpingspunten voor 

vervolgonderzoek in de vorm van hypotheses. De volgende hypotheses zouden gesteld kunnen 

worden: 

- De hoeveelheid interactie cliënt-hond is een voorspeller voor het succes van de therapie; 

- De therapeutische stijl is van invloed op de hoeveelheid interactie cliënt-hond; 

- Het werken met een eigen hond heeft invloed op het succes van de therapie; 

- Het werken met een eigen hond is van invloed op de hoeveelheid interactie therapeut-hond (en 

daarmee ook van invloed op de hoeveelheid interactie cliënt-hond); 

- De toegevoegde waarde van de hond aan de therapeutische relatie voor cliënten met een 

angststoornis en/of cliënten in het algemeen is om in interactie hiermee de ‘strijd’ aan te kunnen 

gaan (symmetrie) en een leidende rol (complementair c-leidend) aan te kunnen nemen; 

- Het is afhankelijk van de hond of persoonsgerichte bevestiging door hond gegeven wordt richting 

cliënt of  richting therapeut.  
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4.2.1  Aanbevelingen ten aanzien van de praktijk 

Er kunnen op basis van voorgaande conclusies voorzichtige aanbevelingen gedaan worden richting de 

praktijk van hondentherapie en dan voornamelijk aan Hulphond Nederland waar het onderzoek is 

uitgevoerd. Deze aanbevelingen dienen met vervolgonderzoek verder onderbouwd te worden: 

- Het lijkt van belang voor het succes van de therapie dat cliënt veel mogelijkheid tot interactie 

heeft met de hond. Wellicht kan de therapeut zijn/haar stijl hierop aanpassen.  

- Het lijkt van belang te zijn welke hond je inzet voor de behandeling ten aanzien van het fysiek 

contact zoeken met de cliënt of de therapeut. Wellicht kan dit meegenomen worden in de keuze 

van de hond.  

4.2.2  Algehele conclusie 

Met het huidige onderzoek is een eerste stap gemaakt om de communicatietheorie van Watzlawick 

observeerbaar en voor de wetenschap toegankelijk te maken met de focus op de aspecten 

symmetrie/complementariteit en het betrekkingsniveau. Door dit toe te passen lijken er enkele 

kenmerken naar voren te komen die de interacties in de triade tijdens hondentherapie typeren. Daarbij 

lijkt het inzetten van een hond binnen een therapeutische setting bij adolescenten met een 

angststoornis van toegevoegde waarde te zijn. In interactie met een hond kan de cliënt namelijk de 

strijd aan gaan en een leidende positie innemen. Vervolgonderzoek is nodig om de betrouwbaarheid 

van het codeschema te vergroten en de generaliseerbaarheid van de bevindingen te vergroten door te 

kijken naar andere doelgroepen en andere onderdelen en een grotere groep respondenten te 

onderzoeken.  
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 Appendix 1: Informatiebrief

 

Onderzoek naar interacties tijdens hondentherapie 

 
Enschede, 1-12-2017 

  
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
  
Middels deze brief willen we u en uw kind informeren over het onderzoek dat bij Stichting Hulphond 
Nederland wordt uitgevoerd. Dit onderzoek vindt plaats vanuit de opleiding Psychologie aan de 
Universiteit Twente en is goedgekeurd door de Commissie Ethiek van de faculteit BMS (Behavioural, 
Management and Social Sciences) 
 
Wat is het doel van het onderzoek?  
Bij Stichting Hulphond leiden tien therapiesessies bij 75% van de cliënten tot een oplossing van de 
hulpvraag. Het huidige onderzoek is tot stand gekomen naar aanleiding van een interesse in het 
beantwoorden van de volgende vraag: ‘Hoe komt het dat deze cliënten baat hebben bij 
hondentherapie?’ Dit is namelijk een vraag waar nog weinig onderzoek naar is gedaan. In de 
hondentherapie van Stichting Hulphond staat ‘leren door ervaren’ centraal, waarin de cliënt nieuw 
gedrag oefent in interactie met de hond onder begeleiding van de therapeut. Deze interacties 
vormen daarom het aangrijpingspunt voor dit exploratieve onderzoek.  Er wordt een begin gemaakt 
met het onderzoeken van de werking van hondentherapie, door de veel gebruikte oefening ‘grenzen 
aangeven’ te analyseren. 
 
Wie kunnen deelnemen aan het onderzoek?  
Uitsluitend cliënten van Stichting Hulphond die een ‘Met kop en Staart’ traject volgen bij de 
therapeuten Nicole Nijland of Melissa Hamminga, zullen worden benaderd voor deelname. Indien 
blijkt dat de oefening ‘grenzen aangeven’ passend is bij de hulpvraag van uw kind, zullen jullie deze 
brief ontvangen. Een voorwaarde voor deelname is dat verwacht dat uw kind niet al teveel 
problemen zal ondervinden aan gefilmd worden. Uw kind kan deelnemen aan het onderzoek als hij 
of zij behoort tot de leeftijdsgroep 12 tot en met 18 jaar. De opnames zullen plaatsvinden gedurende 
de maanden december, januari en februari. 
 
Wat houdt deelname aan dit onderzoek in?  
Besluit tot deelname zou betekenen dat uw kind gedurende één therapiesessie gefilmd zal worden. 
Deze sessie zal in het teken staan van de oefening ‘grenzen aangeven’. Tijdens deze sessie zullen er 
twee camera’s aanwezig zijn: vanuit twee hoeken van de ruimte zal er worden gefilmd. Er wordt 
geprobeerd de opname-apparatuur zo onopvallend mogelijk te plaatsen. Het onderzoek is erop 
gericht dat de therapiesessies zo natuurlijk mogelijk verlopen. Dus er zullen geen wijzigingen 
plaatsvinden in het ‘Met kop en Staart’ traject, zoals Stichting Hulphond dit aanbiedt. 
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Wat zijn overwegingen rondom deelname? 
Door deelname aan dit onderzoek levert uw kind een bijdrage aan de kennis rondom 
hondentherapie, wat kan leiden tot verbetering en professionalisering van de therapie. Voor het 
onderzoek wordt het natuurlijke verloop van de hondentherapie bestudeerd, waardoor er weinig 
veranderingen zijn aangebracht in de sessie. Aan de oefening zelf is niets veranderd, enkel de vorm is 
gestandaardiseerd zodat de opnames beter vergeleken kunnen worden. Mogelijke nadelige gevolgen 
van deelname aan het onderzoek voor uw kind zijn hierdoor minimaal. Het is eventueel mogelijk dat 
de de camera’s zorgen voor hinder tijdens de therapie. Indien dit het geval is dan wordt hier meteen 
op ingegrepen en gestopt met de opnames. Hier zullen we samen met de therapeut erg attent op 
zijn.   
 
Wat gebeurt er met de gegevens?  
De videobeelden van de therapiesessies zullen achteraf worden geanalyseerd om de interacties te 
bestuderen. Uiteraard wordt er op vertrouwelijke wijze omgegaan met de persoonlijke gegevens van 
uw kind. Alle bestanden zullen met een wachtwoord worden beveiligd. Enkel de onderzoekers, 
begeleider en therapeuten van Stichting Hulphond hebben toegang tot deze bestanden. De gegevens 
worden anoniem verwerkt en deze zullen nooit aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke 
toestemming van u en/of uw kind. U of uw kind kunnen tot 24 uur na afloop van de gefilmde sessie 
alsnog besluiten dat de gegevens niet verder worden meegenomen in het onderzoek. Indien u wenst 
op de hoogte te worden gesteld van de resultaten van het onderzoek kunt u contact opnemen met 
een van de onderzoekers. Na het verwerken van de gegevens en het afronden van het onderzoek 
zullen de videobeelden van uw kind worden gewist. 
  
Wat verder van belang is om te weten  
Het is van belang dat het kind zich nergens toe verplicht voelt. Op elk moment van het onderzoek 
kan er gestopt worden met deelname, zonder dat hier een reden voor hoeft te worden gegeven en 
zonder dat dit enige invloed heeft op de verdere therapie. Indien u ervoor kiest uw kind deel te laten 
nemen aan het onderzoek, kunt u dit tijdens de (eerst)volgende sessie van uw kind aangeven. 
Voorafgaand aan het filmen wordt u gevraagd dit te bevestigen in een toestemmingsverklaring.  
 
Vragen of klachten? 
Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u 
altijd contact opnemen met Daan Bongers (e-mail d.bongers-1@student@utwente.nl) of Anke Slot 
(e-mail: a.g.slot@student.utwente.nl). 
Wij proberen het onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u klachten 
heeft over het onderzoek. U kunt dit melden bij begeleidend docent prof. dr. Gerben Westerhof (e-
mail: g.j.westerhof@utwente.nl, tel: 053-4896074). 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Daan Bongers & Anke Slot 



63 
 

 Appendix 2: Informed consent

Toestemmingsverklaring (informed consent) 

Titel onderzoek: Interacties tijdens Hondentherapie 
Verantwoordelijke onderzoekers: D. Bongers, A.G. Slot & G.J. Westerhof 
   

In te vullen door de deelnemer 
  

Ik weet dat deelname van het onder mijn gezag vallende kind aan dit onderzoek geheel vrijwillig is. Ik ben mij 
ervan bewust dat ik het recht heb deze instemming weer in te trekken zonder dat ik hiervoor een reden hoef 
op te geven. Dus mijn kind mag op ieder moment stoppen met het onderzoek, zonder dat dit invloed heeft op 
het verdere verloop van de therapie. 
 
Voorafgaand aan het onderzoek heb ik een informatiebrief ontvangen en ik heb voldoende de tijd gekregen om 
deze brief door te nemen. Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode 
en mogelijke nadelen van deelname aan het onderzoek. Ik heb voldoende tijd gehad om te beslissen of ik 
meedoe met dit onderzoek en de gelegenheid gehad om vragen te stellen. Mijn vragen zijn naar tevredenheid 
beantwoord.  
 
Ik begrijp dat videomateriaal of een bewerking daarvan uitsluitend voor analyse zal worden gebruikt. Ik besef 
mij dat alle gegevens die in het kader van dit onderzoek door het kind zijn verstrekt, geheel vertrouwelijk en 
anoniem zullen worden verwerkt en enkel in functie van onderzoek zullen worden gebruikt. Ik geef 
toestemming aan de onderzoekers om de resultaten van het onder mijn gezag vallende kind op een 
vertrouwelijke en anonieme wijze te verwerken en rapporteren. 
 
Ik weet dat als ik verdere informatie over het onderzoek zou willen krijgen, nu of in de toekomst, ik mij kan 
wenden tot de in de informatiebrief genoemde onderzoekers. 
 
Ik verklaar bevoegd te zijn om voor deelname van het kind aan het bedoelde onderzoek te tekenen. Ik stem 
geheel vrijwillig in met deelname van het onder mijn gezag vallende kind aan dit onderzoek.  
 
 
Naam deelnemend kind: ……………………………………………………………………………. 
  
Datum: ……………………….              Handtekening:…………………………………….. 
 
Naam gezaghebbende: ………………………………………………………………………………. 
  
Datum: ……………………….              Handtekening:…………………………………….. 
 
 

In te vullen door de uitvoerende onderzoeker 
 

Ik heb een mondelinge en/of schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek. Ik zal resterende vragen over 
het onderzoek naar vermogen beantwoorden. De deelnemer zal van een eventuele voortijdige beëindiging van 
deelname aan dit onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden. 
  
Naam onderzoeker:........................................................................................ 
  
Datum: ...............                           Handtekening: ...................................... 
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 Appendix 3: Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

 

      relatieve frequentie per cel 
 Kappa Prevalentie-

index 
Prevalentie Ppos Pneg a b c d 

Symmetrie en complementariteit 
C primair niet-gevolgd 0.00 -0.98 0.0% 0.00 0.98 0 1 6 304 
C primair gevolgd door H 0.54 -0.92 2.3% 0.00 0.92 7 6 5 293 
C primair gevolgd door T 0.66 -0.83 5.8% 0.01 0.84 18 10 6 277 
C primair gevolgd door beide 0.65 -0.66 15.8% 0.05 0.61 49 21 16 225 
H primair niet-gevolgd 0.00 -0.99 0.0% 0.00 0.99 0 2 1 308 
H primair gevolgd door C - - 0.0% - - 0 0 0 311 
H primair gevolgd door T 0.74 -0.86 5.1% 0.00 0.87 16 3 7 285 
H primair gevolgd door beide 0.60 -0.92 2.6% 0.00 0.92 8 8 2 293 
T primair niet-gevolgd - - 0.0% - - 0 0 0 311 
T primair gevolgd door C 0.51 -0.93 1.9% 0.00 0.00 6 10 1 294 
T primair gevolgd door H 0.57 -0.92 2.3% 0.00 0.92 7 9 1 294 
T primair gevolgd door beide 0.67 -0.32 26.7% 0.12 0.44 83 17 29 182 
C secundair niet-gevolgd 0.20 -0.93 0.8% 0.00 0.93 1 4 3 123 
C secundair gevolgd door H 0.54 -0.84 4.6% 0.01 0.85 6 3 6 116 
C secundair gevolgd door T -0.01 -0.96 0.0% 0.00 0.96 0 1 4 126 
H secundair niet-gevolgd 0.38 -0.79 4.6% 0.01 0.81 6 6 9 110 
H secundair gevolgd door C -0.01 -0.98 0.0% 0.00 0.97 0 2 1 128 
H secundair gevolgd door T 0.85 -0.95 2.3% 0.00 0.95 3 1 0 127 
T secundair niet-gevolgd 0.48 -0.82 4.6% 0.01 0.84 6 5 6 114 
T secundair gevolgd door C 0.43 -0.93 1.5% 0.00 0.93 2 5 0 124 
T secundair gevolgd door H 0.39 -0.96 0.8% 0.00 0.96 1 3 0 127 
Betrekkingsaspect 
C: Interpunctie 0.72 -0.87 4.7% 0.00 0.87 44 22 9 861 
H: Interpunctie 0.24 -0.98 0.2% 0.00 0.98 1 3 3 431 
T: Interpunctie 0.68 -0.70 11.1% 0.02 0.71 78 34 24 564 
C: 1e E 0.80 -0.56 18.2% 0.04 0.61 171 42 29 694 
H: 1e E 0.79 -0.62 15.8% 0.04 0.68 69 14 14 341 
T: 1e E 0.67 -0.60 14.7% 0.04 0.63 103 48 27 522 
C: 1e O 0.56 -0.88 3.5% 0.00 0.88 33 15 31 857 
H: 1e O 0.86 -0.82 7.8% 0.01 0.83 34 4 6 394 
T: 1e O 0.51 -0.86 3.7% 0.00 0.87 26 19 24 631 
C: 2e E 0.20 -0.99 0.1% 0.00 0.99 1 2 6 927 
H: 2e E 0.59 -0.93 2.1% 0.00 0.93 9 5 7 417 
T: 2e E 0.49 -0.91 2.3% 0.00 0.91 16 5 26 653 
C: 2e O 0.33 -0.97 0.5% 0.00 0.97 5 11 8 912 
H: 2e O 0.40 -0.99 0.2% 0.00 0.99 1 2 1 434 
T: 2e O 0.01 -0.99 0.0% 0.00 0.99 0 4 1 695 
Ongedefinieerd 0.13 -0.94 0.5% 0.00 0.94 5 19 34 979 
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Appendix 4: Tabel niet-volgen bewegingen 

 

Initiatief / niet-volgen beweging Voorbeelden 
Verbaal de interactie definiëren door: 

- een nieuw onderwerp starten  
- van onderwerp wisselen / verschuiven 
- uitleggeven 
- commando / opdracht geven 

 richtinggevende en onderwerp verschuivende 
vragen 

 een overgang maken van de oefening evalueren, 
naar de oefening uitvoeren 

Non-verbaal een actie starten: 
- fysiek contact zoeken 
- verplaatsen in de ruimte  

(toenadering/afstand nemen) 
- brokje geven 
- beginnen met samen spelen 

 de hond aaien 

 hond die uit zichzelf op de ander af loopt 

 een duw geven rondom de oefening ‘stevig staan’ 

Een initiatief afwijzen: 
- de ander tegenspreken 
- commando / opdracht niet opvolgen 
- vraag niet beantwoorden 
- niet meegaan in het gedrag van de ander 
- non-verbaal: fronzen, lichaam afwenden, enz. 
- stilte laten vallen 

 de hond blijft bij de bank zitten wanneer hij wordt 
geroepen door de cliënt 

 niet reageren op de toenadering van de hond 

Over of door de ander heen praten  de ander overstemmen met stemvolume 
Volharden in / terug komen op het eigen bericht of 
actie na een onderbreking.  

 vraag herhalen nadat deze de eerste keer niet 
beantwoord is 

Algemene exclusiecriteria zijn ontkennende antwoorden in reactie op een vraag naar een behoefte of mening en 

ontkennende antwoorden/stilte vanuit overmacht (het niet weten).  
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Code  Primair NV 
C 
H 
T 

Primair: NV  V 
C  H 
C  T 
H  C 
H  T 
T  C 
T  H 

Primair: NV  V 
C  beide 
H  beide 
T  beide 

Secundair: NV 
C 
H  
T 

Secundair: NV  V 
C  H 
C  T 
H  C 
H  T 
T  C 
T  H 

Definitie Primair:  
niet volgen-niet gevolgd 
een niet-volgen beweging 
gemaakt door T, C of H, 
waardoor de interactie die op dat 
moment centraal staat binnen de 
triade wordt gewijzigd of 
onderbroken. Deze niet-volgen 
beweging wordt niet gevolgd.  

Primair:  
niet volgen-gevolgd door één van 
de andere personen. 
een niet-volgen beweging 
gemaakt door T, C of H, 
waardoor de interactie die op dat 
moment centraal staat binnen de 
triade wordt gewijzigd of 
onderbroken. Deze niet-volgen 
beweging wordt gevolgd door 
één van de andere personen 
binnen de triade. 

Primair: 
niet volgen-gevolgd door beiden 
een niet-volgen beweging 
gemaakt door T, C of H, 
waardoor de interactie die op dat 
moment centraal staat binnen de 
triade wordt gewijzigd of 
onderbroken. Deze niet-volgen 
beweging wordt gevolgd door 
een beide andere personen 
binnen de triade. 

Secundair: 
niet volgen-niet gevolgd 
een niet-volgen beweging 
gemaakt door T, C of H, die de 
bestaande interactie niet wijzigt 
of onderbreekt en tegelijk kan 
plaatsvinden (met primaire 
interactie) zonder dat de aandacht 
grotendeels verschuift. Deze niet-
volgen beweging wordt niet 
gevolgd.  

Secundair:  
niet volgen-gevolgd door één van 
de andere personen. 
een niet-volgen beweging 
gemaakt door T, C of H, die de 
bestaande interactie niet wijzigt 
of onderbreekt en tegelijk kan 
plaatsvinden (met primaire 
interactie) zonder dat de aandacht 
grotendeels verschuift. Deze niet-
volgen beweging wordt gevolgd 
door één van de andere personen 
binnen de triade. 

Voorwaarden - er wordt een niet-volgen 
beweging gemaakt, zoals 
hierboven omschreven. 

- de niet-volgen beweging is 
onderdeel van de interactie die 
centraal staat 

- de niet-volgen beweging wordt 
door niemand gevolgd, 
doordat:  

* er een nieuwe niet-volgen   
   beweging wordt gemaakt. 
* beiden zichtbaar met iets  
   anders bezig zijn of op iets  
   anders fixeren, waardoor  
   (on)bewust niet reageren.
  

- er wordt een niet-volgen 
beweging gemaakt, zoals 
hierboven omschreven. 

- de niet-volgen beweging is 
onderdeel van de interactie die 
centraal staat. 

- de niet-volgen beweging wordt 
door één persoon gevolgd en 
door één persoon niet-gevolgd, 
doordat:  

* er een nieuwe niet-volgen   
   beweging wordt gemaakt. 
* één persoon zichtbaar met    
   iets anders bezig is of op     
   iets anders fixeert en 
   (on)bewust niet reageert. 

- het is mogelijk dat de persoon 
die volgt niet actief betrokken is 
bij de interactie, maar wel de 
niet-volgen beweging in het 
grote geheel volgt 

- er wordt een niet-volgen 
beweging gemaakt, zoals 
hierboven omschreven. 

- de niet-volgen beweging is 
onderdeel van de interactie die 
centraal staat. 

- de niet-volgen beweging wordt 
door beide personen gevolgd. 

- het is mogelijk dat een van 
beiden niet actief betrokken is 
bij de interactie, maar wel de 
niet-volgen beweging in het 
grote geheel volgt.  

- er wordt een niet-volgen 
beweging gemaakt, zoals 
hierboven omschreven. 

- de niet-volgen beweging speelt 
zich gelijktijdig af met, maar 
is ondergeschikt aan, de 
centrale interactie.  

- de niet-volgen beweging wordt 
door niemand gevolgd, 
doordat:  

* er een nieuwe niet-volgen   
   beweging wordt gemaakt. 
* beiden zichtbaar met iets  
   anders bezig zijn of op iets  
   anders fixeren, waardoor  
   (on)bewust niet reageren. 
 
  

- er wordt een niet-volgen 
beweging gemaakt, zoals 
hierboven omschreven. 

- de niet-volgen beweging speelt 
zich gelijktijdig af met, maar is 
ondergeschikt aan, de centrale 
interactie.  

- de niet-volgen beweging wordt 
door één persoon gevolgd 

- er zijn maximaal twee personen 
betrokken bij een dergelijke 
interactie (dyade). 

Voorbeeld Therapeut geeft uitleg en cliënt 
gooit een speeltje voor de hond 
en begint over de hond te praten. 

Therapeut geeft uitleg terwijl de 
hond zijn aandacht op de 
therapeut heeft gericht en cliënt 
over een ander onderwerp begint. 

Therapeut geeft uitleg en zowel 
cliënt als hond hebben hier hun 
aandacht bij te zien aan hun 
(non-)verbale communicatie 

Cliënt is samen met de hond een 
oefening aan het uitvoeren als de 
therapeut aanwijzingen geeft, 
waar de cliënt vervolgens niet op 
reageert.  

Cliënt is samen met de hond een 
oefening aan het uitvoeren als de 
therapeut aanwijzingen geeft, 
waar de cliënt vervolgens wel op 
reageert.  

Appendix 5: Codeschema - symmetrie en complementariteit 
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Code en definitie Inclusiecriteria  Voorbeeld Exclusie criteria 

Interpunctie 
 
Definitie: neutrale uitingen die 
de communicatiereeks 
organiseren en als een overgang 
beschouwd kunnen worden.  
 
Codes: 
C: interpunctie 
H: interpunctie 
T: interpunctie. 

1. Starten van een initiatief: 
- uiting die een nieuwe communicatiereeks start  
- uiting die een nieuwe richting geeft of een verschuiving binnen de 

interactie veroorzaakt  
- blik van de hond waaruit een direct appel op de ander is af te lezen.  

 na afronding van een onderwerp een 
nieuw onderwerp starten 

 binnen een onderwerp een andere 
richting opgaan of van positie in tijd 
wisselen 

 

Uitingen die op zichzelf 
staand neutraal zijn, maar 
in verband met het 
voorgaande bericht een 
lading krijgen. En dus 
meer passend is bij 
erkennen of ontkennen. 2. Doelgerichte uitspraken of handelingen die deel uitmaken van de oefening 

‘grenzen aangeven’ of een andere subtaak.  
 een commando geven 

 een opdracht geven 

 de oefening starten 

Erkennen bericht (1e niveau) 
 
Definitie: Volgende bevestiging 
De bevestiging vloeit voort uit 
en is een directe reactie op de 
metacommunicatie van de 
ander. Men wil zeggen: ‘je hebt 
gelijk’ 
 
Codes: 
C: 1e E 
H: 1e E 
T: 1e E 
 
  

1. Non-verbale reacties: 
- knikken 
- glimlachen 
- commando/instructie opvolgen 
- zichtbaar nadenken 
- blik/gebaar van de ander volgen 
- oogcontact maken met de hond in reactie op zijn toenadering/blik 
- beloning voor de hond wanneer de oefening/therapeut dit voorschrijft 
- hond kijkt in rust naar de ander 
- hond werpt blik duidelijk in reactie op geluid/beweging 

 op non-verbale wijze te kennen geven 
dat er geluisterd word 

 de blik van de hond beantwoorden met 
een blik 

 
 

- een ‘ja’ of ‘oke’ die deel 
uitmaakt van een 
interpunctie of verwerping. 
- bij duidelijke signalen 
van een afwerende 
houding, wordt een 
verwerping gecodeerd. 

2. Verbale uitspraken: 
- (directe) bevestiging van het bericht van de ander 
- aansporing/aanmoediging (tot voortzetten actie) 
- onbepaald antwoord 
- ontkennend antwoord in reactie op een vraag naar behoefte/mening 
- letterlijke herhaling van het bericht van de ander 
- vraag die nodig is om het contact voort te kunnen zetten 
- vraag verduidelijken 
- beschrijven/benoemen van het gedrag wat op dat moment plaatsvindt 

 ‘mm’ 

 ‘ja’  

3. Het voortzetten van een (verbale) actie, wanneer de ander dit bericht 
erkent heeft.   

 nog meer/verder gaan met uitleg geven 

4. Door iemand heen praten wanneer het inhoudelijk het bericht van de ander 
bevestigd.  

 ‘ja’ of ‘oke’ zeggen terwijl de ander 
bezig is met uitleg 

 Appendix 6: Codeschema - betrekkingsaspect
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Ontkennen bericht (1e niveau) 
 
Definities: Verwerping 
De metacommunicatie van de 
ander wordt inhoudelijk 
verworpen. Men wil zeggen: ‘je 
hebt ongelijk’ 
 
Codes: 
C: 1e O 
H: 1e O 
T: 1e O 
 

1. Non-verbale reacties: 
- fronsen 
- schudden (van het hoofd) 
- lichaam afwenden 
- het maken van een beweging van de ander af  
- stilte laten vallen 
- het niet opvolgen van een commando/opdracht 
- tongelen (hond) 

 naar achteren leunen /weglopen 

 de hond likt met zijn tong rond zijn 
mond en duikt wat ineen wanneer de 
persoon hem probeert te aaien 

Een beweging die van de 
ander af wordt gemaakt, 
die een functie dient buiten 
het contact (bijv. weglopen 
van de hond als onderdeel 
van de oefening). 
 
Wanneer zowel een 1e0 als 
een 2e0 gecodeerd kunnen 
worden, wordt er een 2e O 
gecodeerd.  

2. Verbale uitspraken: 
- het bericht van de ander afwijzen 
- het verwoorden van een afwijkende zienswijze 
- niet aansluiten bij het voorgaande bericht 
- (onnodig) herhalen van eigen bericht  

 het herhalen van een commando na 
opvolging hiervan 

 de hond onderbreken in het opvolgen 
van een commando door een ander 
commando 

3. Door iemand heen praten wanneer de persoon het oneens is met de ander 
of het eigen bericht (onderliggend) als belangrijker wordt beschouwd. 

 de ander overstemmen met stemvolume 

Erkennen persoon (2e niveau) 
 
Definitie: Persoonsgerichte 
bevestiging 
Bevestiging die tot doel heeft 
om nader tot de 
(belevingswereld van de) ander 
te komen door een positieve 
betrekking met de ander te 
bewerkstelligen. Men wil 
zeggen ‘Jij (als persoon) wordt 
gezien’.  
 
Codes: 
C: 2e E 
H: 2e E 
T: 2e E 
 
 

1. Uiten van waardering in de vorm van: 
- complimenten 
- beloningen die enkel gericht zijn op het versterken van de betrekking 
- fysieke aanraking  
- hoge staart en/of snellere kwispel van hond in verhouding met het 

moment ervoor 

 de hond aaien 

 het geven van een beloning aan de hond 
wanneer dit niet nodig is voor de 
oefening 

Beloningen en/of 
complimenten die in direct 
verband staan met wat 
door een ander wordt 
gevraagd/gezegd 
 
Toenadering vanuit de 
hond die een fysieke 
aanraking van een hand 
met een brokje betreft, 
wordt als interpunctie 
gecodeerd. 

2. Uitingen van begrip of erop zijn gericht de ander beter te begrijpen: 
- parafraseren 
- duidelijke uiting van empathie 
- vragen die niet direct nodig zijn voor het voortzetten van het contact  
- reageren op de achterliggende lading van het bericht  

 verdiepende vragen: ‘wat maakt dat?’/ 
’waarom?’ 

 ingaan op de non-verbale signalen van 
de ander die niet in overeenstemming 
zijn met de gegeven verbaal 

 

3. Acties gericht op het ervaren van wederzijdse vreugde: 
- spelen 
- lachen 
- een grap maken 

 gooien/schoppen van een speeltje 

 speeltje komen brengen 

4. Fysieke toenadering naar de ander wanneer dit niet nodig is vanuit de 
context 

 het zoeken van nabijheid van de ander 
buiten de oefening om  

5. Reactie op de blik van de hond die meer inhoudt dan alleen een blik terug.   tegemoetkomen aan het vermoedelijke 
appèl van de hond 
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Ontkennen persoon (2e niveau) 
 
Definitie: Negering 
Het bestaan van de persoon als 
oorsprong van een 
metacommunicatie wordt 
ontkend. Men wil zeggen ‘Je 
bestaat niet’.  
 
Codes: 
C: 2e O 
H: 2e O 
T: 2e O 
 

1. Geen zichtbare (non-)verbale reactie geven op hetgeen de ander zegt of 
doet in de volgende instanties: 

- verbale bericht 
- fysieke aanraking 
- geluid dat wordt gemaakt om de aandacht te trekken 
- beweging die wordt gemaakt om de aandacht te trekken 
- blik (door hond) waarmee een appel wordt gedaan op de ander  

 niet reageren op de gestelde vraag die 
gesteld wordt 

 niet reageren op de opdracht die gegeven 
wordt, maar doorgaan met eigen actie 

 niet reageren op het commando dat 
gegeven wordt, waarbij ook geen blijk is 
van (oog)contact 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Door of over iemand heen praten wanneer het bericht inhoudelijk niet 
aansluit op de ander en er voorafgaand ook geen contact leek te zijn.  

 met een ander onderwerpt beginnen 
terwijl de ander nog aan het praten is 

3. Niet reageren op een commando door hond indien hij daarna wel reageert 
op hetzelfde commando gegeven door de ander. 

 cliënt roept de hond naar zich toe en de 
therapeut neemt dit over, waarop de 
hond wel komt 

4. Betrekkingsblindheid  er wordt geen notie genomen van de 
boodschap van een persoon; af te lezen 
aan de reactie van de initiële 
boodschapper 

Ongedefinieerd 
 
Definitie: alle uitingen die niet 
passen binnen bovenstaande 
codes.  

Berichten die te ambigu/onduidelijk zijn op het niveau van de 
metacommunicatie:  

- niet verstaanbare uitspraken 
- spreken tegen de hond in voor de hond onbegrijpelijke taal 
- (re)acties waarvan de functie onduidelijk is 
- bewegingen die een functie lijken te hebben binnen het contact, maar 

waarbij dit niet zeker of onduidelijk is.  
- geduwd worden als onderdeel van een uitleg 
- het tegelijk starten van een verbaal bericht 

 een zeer korte onverstaanbare 
onderbreking in de vorm van gemompel 

 richting hond: ‘jij luistert alleen maar bij 
koekjes’. 

 veranderen van houding waarvan de 
functie in het contact onduidelijk is.  

voor de hond onduidelijke 
verbale berichten die 
gepaard gaan met non-
verbale voor de hond 
betekenisvolle signalen. 

 

 

 


