Een onvoorwaardelijk maatje

De autismegeleidehond

Tussen honden en kinderen bestaat een speciale chemie. Dat geldt
ook voor kinderen met een autisme spectrumstoornis (ASS).
KNGF Geleidehonden leidt speciaal voor hen autismegeleidehonden
op. Ze ondersteunen kinderen van 3 tot 7 jaar in de ontwikkeling
van hun veiligheidsgevoel en sociale contacten.

‘Nu gáán we
gewoon!’

N

ienke, moeder van Joep:
‘Joep wilde absoluut nooit
naar buiten, maar sinds
Bailey bij ons woont, is dit geen
probleem. Vroeger was het een
drama om met Joep naar een
winkel te gaan. Nu krijgt Bailey
zijn speciale KNGF-hesje aan,
Joep pakt het handvat en dan
gáán we gewoon.’

Kinderen met autisme kunnen de neiging hebben om onverwacht
weg te rennen, of ze zijn angstig in nieuwe situaties.
Met een tuigje gekoppeld aan de autismegeleidehond wordt
wegrennen moeilijker. Daardoor zal uw kind zich veiliger voelen op
straat. De ervaring leert dat ‘uitbreekgedrag’ veelal afneemt of zelfs
helemaal verdwijnt. Het kind en het gezin krijgen meer bewegingsvrijheid.
De aanwezigheid van de hond kan een positieve invloed
hebben op:
• Veiligheid: uw kind kan niet meer zomaar wegrennen.
• Bewegingsvrijheid: het hele gezin kan zorgelozer op stap.
• Sociaal gedrag: de communicatie en interactie verbetert.
• Vriendschap: uw kind heeft altijd een kameraad in de buurt.

‘Het hele gezin
kan zorgelozer op stap’
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Joep en Bailey

Voor wie?
Een geleidehond lijkt voor elk
kind met autisme het perfecte
hulpmiddel. Om een zorgvuldig
getrainde hond goed tot zijn
recht te laten komen, hanteert
KNGF Geleidehonden deze voorwaarden:
• Uw kind heeft een autisme
spectrumstoornis, die formeel is
vastgesteld, en is tussen de 3 en
7 jaar oud. Deze leeftijdsgrens
wordt gehanteerd vanwege de

krachtverhouding tussen hond
en kind.
• De hond kan specifiek worden
ingezet voor meer interactie met
uw kind.
• Uw kind heeft een aanvaardbaar
niveau van communicatie en
begrip.
• De ouders zijn bereid om onze
PAWS-cursus te volgen. PAWS
(Parents Autism Workshop &
Support) is een trainings- en
begeleidingstraject voor ouders

Nooit zonder toezicht
Autismegeleidehonden worden onder meer geselecteerd op de karaktereigenschap dat zij niet snel onder
de indruk zijn van druk gedrag of een onhandige
liefkozing. Toch mogen kinderen en honden nooit
zonder toezicht zijn. Van ouders verwachten wij dat zij
indien nodig de hond in bescherming nemen.
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 en eventuele andere bijkomstige
uitgaven kunnen worden bekostigd.

die willen leren hoe een speciaal
getrainde huishond hun kind kan
helpen
(zie geleidehond.nl/paws).
• De ouders zijn bereid minstens
twee weken één of meerdere
dagdelen intensieve training te
krijgen in de thuissituatie. Ze
werken bovendien mee aan onze
‘kwispelbezoeken’, waarbij onze
instructeurs voor plaatsing
bekijken hoe uw kind reageert op
de aanwezigheid van de hond.

De best passende vriend
Voor een gezin dat een autismegeleidehond wil
aanvragen, bestaat een zorgvuldige intake-procedure.
Is deze succesvol verlopen, dan komt u op de wachtlijst. Onze ervaren instructeurs gaan op zoek naar de
hond die het beste bij uw gezinssituatie past.
Ondertussen kunt u zich voorbereiden met ons unieke
e-learningprogramma. Als er een hond beschikbaar is,
volgt een intensieve instructieperiode. In de thuissituatie leren ouders hoe zij het beste met de hond
kunnen werken.
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.

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/autismegeleidehond

