
Het is goed dat je een levend wezen in je nabij-
heid hebt. Het structureert je leven een beetje en 
je kunt in de zorg voor een dier veel liefde kwijt. 
Veel mensen hebben profijt gehad van mijn  
aanbeveling om een hondje te nemen. Het is  
inmiddels bijna een standaardvraag in mijn  
gesprekken: “Zijn er dieren in je leven? Heb je er 
ooit over nagedacht een hond of kat te nemen?”

In de relatie met een huisdier wordt je ook 
een spiegel voorgehouden: dieren kunnen niet 
 nadenken, maar wel heel goed voelen. En aan het 
gedrag van jouw huisgenoot kun je iets  aflezen 
over jezelf: komt het beestje naar je toe, of blijft 
het bij je uit de buurt? 
Het klinkt simpel, en dat is het ook. Zoals we ons 
kunnen verbinden met andere mensen, zo verbin-
den we ons ook met onze dieren (als het goed is). 
We kunnen onze emoties met een geliefde delen 

door erover te praten, maar een dier kan non-
verbaal ook heel goed voelen wat er bij jou 
speelt. Als je je ervoor open durft te stellen, 
natuurlijk.
Nog altijd vinden we het vaak lastig om 

kwetsbare emoties te delen, worden we gehin-
derd door gevoelens van schuld en schaamte. 

En dat maakt een huisdier zo aantrek-
kelijk: je kunt ongegeneerd een traan-
tje laten terwijl je met je hond door 
het bos loopt, of de kat aait die op je 
schoot ligt. En dat helpt: opgekrop-
te emoties bezorgen ons veel last. 
Een dier kan enorm bijdragen aan 
het ontlasten.

BRAM  BAKKER
Arts Bram Bakker (58) buigt zich elke maand 

over onze geestelijke gezondheid.

In mijn jaren als psychiater was indicatie stelling 
een van mijn belangrijkste bezig heden: samen 
met het intaketeam  bedenken welke behande-

ling het meest  geschikt zou zijn voor een bepaalde 
patiënt. 
De meest gebruikte smaken die we in de aan-
bieding hadden, waren pillen en cognitieve 
 gedragstherapie. Ze waren het best  onderzocht 
en wij geloofden oprecht dat ze daarmee ook de  
meeste kans op succes boden. Maar  naarmate ik 
het vak langer beoefende, werd me ook duide-
lijk dat medicijnen en psychotherapie klachten 
vaak flink kunnen doen afnemen, maar zelden 
 genezen. Een antibioticum doodt de bacterie 
die een longontsteking veroorzaakt, maar een 
 anti depressivum neemt de oorzaken van een 
 depressie niet weg. 
Toen mijn registratie als psychiater verliep, gaf 
me dat ook de vrijheid de mensen die mijn hulp 
inroepen veel meer inspraak te bieden in hun 
 behandeling. Ik ontwikkelde zelfs een lichte 
 tegenzin om het woord ‘behandeling’ nog te 
 gebruiken, omdat het een beetje uit de hoogte 
is. ‘‘Wij weten wel wat goed voor u is.’’ Ik 
voel weinig verwantschap met de ouderwet-
se, lichtelijk autoritaire artsen van weleer. 
“Waar heb je steun aan?” of  “Wat zou je kun-
nen helpen?” zijn vragen die me beter passen. 
Zo ontdekte ik het belang van het huis-
dier voor het  emotionele welbevin-
den. Dat je blindegeleidehonden 
hebt en dat er mensen therapie 
 bedrijven met behulp van paar-
den wist ik wel, maar de enor-
me betekenis die een huisdier 
kan hebben was een echte 
eye-opener. Oudere mensen 
die hun partner verliezen 
hebben vaak meer aan een 
huisdier dan aan gesprekken 
met een rouwdeskundige. 

Beestachtige therapie

Fo
to

 H
ad

ew
yc

h 
Ve

ys
COLUMN

Een dier kan heel goed 
voelen wat er bij jou speelt
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