
  
  

Therapiehonden   bij   Sensire   regio   Zutphen/Lochem   
  

Bij   Sensire   regio   Zutphen/Lochem   worden   therapiehonden   ingezet.   Deze   
therapiehonden   zijn   speciaal   getraind   in   het   omgaan   met   mensen   die   
bijvoorbeeld   ziek,   verdrietig,   in   zichzelf   gekeerd   of   gespannen   zijn.   
  

Honden   bieden   warmte   en   troost   
De   honden,   Lola   en   Sammy   en   Soof,   zijn   heel   sensitief   en   maken   mooie   
reacties   los   bij   de   mensen   die   ze   bezoeken.   Ze   geven   warmte   en   troost   door   
hun   aanwezigheid   en   aanraking.   Samen   met   hun   begeleider   Jolanda   
Scherpenhuizen   ondersteunen   ze   bewoners   en   cliënten   die   het   mentaal   
zwaar   hebben.   Lola   is   de   oudste   van   de   drie   en   straalt   rust   en   wijsheid   uit.   
Dit   brengt   ze   over   op   degene   die   haar   hulp   nodig   heeft.   Lola   is   inmiddels   
met   pensioen   maar   mag   af   en   toe   mee   voor   de   gezelligheid.   Sammy   is   het   
ontwapenende   hondje   en   zorgt   geregeld   voor   een   grote   glimlach   op   het   
gezicht   van   degene   die   zij   bezoekt.   En   Soof   is   de   jongste   van   het   stel.   
Nieuwsgierig,   soms   ondeugend,   maar   vooral   lief.   
  

De   honden   worden   hoofdzakelijk   op   verzoek   van   arts,   psycholoog   of   
regieverpleegkundige   ingezet   voor   bewoners   en   revalidanten   die   niet   naar   
de   reguliere   activiteiten   kunnen   gaan   of   in   een   sociaal   isolement   verkeren.   
Daarnaast   begeleiden   ze   mensen   in   hun   laatste   levensfase.   
  

Goed   opgeleid   als   therapiehond   
De   honden   zijn   opgeleid   om   professioneel   als   therapiehond   ingezet   te   
kunnen   worden.   Jolanda   heeft   onder   andere   de   volgende   opleidingen   en   
trainingen   met   hen   gevolgd:   

● Hond   in   Zorg,   bij   Stichting   Contacthond;   
● Pets4Care;   
● Trainingen   met   een   gedragstherapeut,   bij   een   hondenschool.   

  
De   therapiehonden   zijn   inzetbaar   in   de   ouderenzorg,   voor   mensen   met   
somatische   en   psychogeriatrische   klachten   en   voor   mensen   met   een   
handicap.   
  

Hondenbegeleider   
Jolanda   is   naast   hondenbegeleider   ook   gediplomeerd   verzorgende   IG   en   
activiteitenbegeleider.   Deze   werkervaringen   kan   zij   goed   inzetten   bij   haar   
werk   met   ouderen   met   een   beperking.   

  
Meer   informatie   
Voor   meer   informatie   of   het   maken   van   een   afspraak,   kunt   u   contact   
opnemen   met   Jolanda   Scherpenhuizen:   06   -   53   54   67   76   of   
j.scherpenhuizen@sensire.nl .   
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