
Waarom dit onderzoek? 

Wij zoeken kinderen met 

Autisme of Downsyndroom 

(8-15 jaar) die honden-

therapie willen uitproberen! 

De therapie 

Opzet onderzoek 

Interventies met honden worden steeds 

populairder. Maar hoe werken ze precies? 

Wat maakt het inzetten van een hond 

anders dan een robothond? 

Dat gaan wij de komende jaren 

onderzoeken. We zoeken hiervoor 

kinderen met Downsyndroom of Autisme 

in de leeftijd van 8 tot 15 jaar. 

Om aan het onderzoek mee te kunnen 

doen, is het belangrijk dat kinderen niet 

bang zijn voor honden, simpele 

opdrachten kunnen begrijpen en zichzelf 

verstaanbaar kunnen maken.  

Om te kijken of uw kind in aanmerking 

komt, is een online vragenlijst ontwikkeld, 

te vinden op onze website: 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderzoek start met een huisbezoek 

van de onderzoeker. Ouders vullen een 

vragenlijst in en spelen met hun kind. 

Tijdens het spel registreert een 

smartwatch jullie bewegingen. 

Kinderen worden daarna willekeurig 

toegewezen aan 5 sessies honden-

therapie, of 5 sessies therapie met een 

robothond, of de controlegroep (geen 

therapie). U krijgt hier vooraf bericht 

over, zodat het geen verrassing is.  

Kinderen in de controlegroep krijgen als 

bedankje aan het eind van het project 

alsnog een gratis sessie hondentherapie. 

 

De therapiesessies zijn gratis en worden 

in de buurt van uw woonplaats 

georganiseerd, op korte reisafstand. 

Reiskosten zijn voor eigen rekening. 

Mocht uw kind in de controlegroep 

terechtkomen, dan krijgt hij/zij aan het 

eind van het project alsnog een gratis 

sessie hondentherapie aangeboden! 

De therapie wordt gegeven door een 

professional met diploma’s voor het 

werken met kinderen en honden. De 

honden zijn hiervoor gecertificeerd.  

De sessies richten zich op de sociale 

vaardigheden van uw kind. Deze worden 

geoefend in opdrachten met de hond, 

zoals het geven van commando’s. De 

therapie met de robothond is zoveel 

mogelijk hetzelfde. De bewegingen van 

uw kind en de hond/robot worden 

geregistreerd door een smartwatch. Voor 

meer informatie, kijk op onze website.  

 

Op welke locatie? 

www.hoewerktdiertherapie.nl 
Dr. Steffie van der Steen 
s.van.der.steen@rug.nl 

www.hoewerktdiertherapie.nl 
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