Voor praktische hulp

De assistentiehond
Alle honden van KNGF Geleidehonden
worden opgeleid om de kwaliteit van leven
van mensen met een beperking te
verbeteren. Neem de assistentiehond, die
speciaal wordt getraind om te helpen bij
dagelijkse handelingen. Die kunnen een
uitdaging zijn voor iemand met een
lichamelijke functiebeperking.

Een assistentiehond wordt opgeleid
om zijn baas binnen- en buitenshuis
te helpen bij algemene dagelijkse
levensverrichtingen (ADL). De hond kan
thuis veelvoorkomende handelingen
overnemen die voor zijn baas lastig
uitvoerbaar of pijnlijk zijn. Zo kan hij
post halen, lichtknopjes bedienen, iets
oprapen, de telefoon pakken, maar ook
helpen met uitkleden of de benen op
de juiste manier in de voetsteunen van
de rolstoel plaatsen.
Buitenshuis loopt de hond rustig mee
naast de rolstoel. In een winkel kan
hij bijvoorbeeld boodschappen uit de
onderste vakken pakken.
Maar hij opent ook deuren – letterlijk
en figuurlijk. Een hond zorgt voor
aanspraak en is vaak aanleiding voor
sociale contacten. De assistentiehond
maakt mensen met een functiebeperking minder afhankelijk en helpt hen
meer te ondernemen.

‘De assistentiehond opent deuren
- letterlijk en figuurlijk’
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Voor wie?
Een assistentiehond lijkt voor
iedereen met een fysieke beperking
het perfecte hulpmiddel. Om een
zorgvuldig getrainde hond goed tot
zijn recht te laten komen, hanteert
KNGF Geleidehonden deze voorwaarden:
•U
 heeft een lichamelijke functiebeperking en bent aangewezen
op zorg, bijvoorbeeld door een
dwarslaesie, MS, EDS, orthopedische
amputatie, een reumatische aandoening of chronische pijn.
•U
 heeft een serieuze hulpvraag waarbij
er voor de hond voldoende werkaanbod is. De hond moet bijdragen aan
een grotere zelfstandigheid en vermindering van uw zorgondersteuning.
•U
 bent in staat en gemotiveerd om een
actieve rol te spelen bij de training van
de hond en het onderhouden van zijn
speciale assistentievaardigheden. >

Maatwerk
Als uw aanvraag is goedgekeurd en u op
onze wachtlijst staat, gaan onze ervaren
instructeurs aan de slag. Tijdens de
basisopleiding van de assistentiehond
wordt vaak al gekeken bij welke cliënt de
hond het beste past. De instructeur kan
dan tijdens de training inspelen op de
specifieke hulpvraag. Soms is het nodig
om de laatste vaardigheden bij de cliënt
thuis aan te leren. Dit gebeurt tijdens de
instructieperiode. Ter voorbereiding op de
komst van de hond en ter ondersteuning
van de intensieve instructieperiode, geeft
ons unieke e-learningprogramma u
praktische uitleg en handvatten.

Marjanne met Bizzy

‘Ik ben zó blij
dat ik die meid heb’

‘A

ls ik ’s ochtends de keuken inrijd, trekt Bizzy de koelkast
open. Ze haalt de krant en pakt alles op wat ik laat
vallen. Als iemand in de supermarkt mij wil helpen, zie
je Bizzy kijken: hé, dat doe ik toch? Een pakje boter uit het schap
halen doet ze zo netjes dat er geen deukje in zit! Echt, ik ben zó
blij dat ik die meid heb.’

Waarom een KNGF Geleidehond?
Als oudste geleidehondenschool van
Nederland is KNGF Geleidehonden zeer
ervaren in het opleiden en afleveren van
geleidehonden. Vrijwel alle honden
worden in eigen beheer gefokt. Na
aflevering van de hond blijven wij voor u
klaarstaan. Ons servicebureau is tijdens
kantooruren beschikbaar voor vragen en
in noodgevallen zijn wij 24 uur per dag
bereikbaar. Tijdens nazorgbezoeken
bespreken onze instructeurs de samenwerking en het welzijn van de hond.

Goed om te weten
Het is belangrijk dat de hond naast zijn werk een aangenaam
leven kan leiden. De baas is er verantwoordelijk voor dat:
• de hond bij alle gezinsleden welkom is.
• de hond goed wordt verzorgd. Dit betekent: minstens vier keer
per dag uitlaten waarvan minimaal een half uur los, geschikte
opvang tijdens vakanties, voldoende rust- en speelmomenten
en hem niet langer dan twee keer per week vier uur alleen
laten.
• de hond altijd in de buurt van de baas kan zijn en niet in een
afgescheiden ruimte gehuisvest wordt.
• voor de hond een ziektekosten- en wa-verzekering wordt
afgesloten. Uw eigen ziektekostenverzekeraar kan soms een
deel van de verzorgingskosten vergoeden.

Op onze website vindt u meer informatie en kunt u een aanmeldformulier invullen.
Mailen kan ook naar opleiding@geleidehond.nl of bel 020-4969330.

geleidehond.nl/assistentiehond

