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OPENT DEUREN

EEN ASSISTENTIEHOND VAN KNGF GELEIDEHONDEN

OPENT DEUREN

In deze folder leest u wat een assistentiehond van KNGF Geleidehonden voor u kan
betekenen. Alle KNGF-geleidehonden hebben gemeen dat zij zijn opgeleid om de
kwaliteit van leven te verbeteren van mensen met een functiebeperking. Het hoge
trainingsniveau en oplossende vermogen van door KNGF Geleidehonden beschikbaar
gestelde honden staat internationaal in hoog aanzien. Ons opleidingscentrum leidt
verschillende typen honden op, waaronder assistentiehonden. Dankzij de hulp van
de hond wordt zijn baas zelfstandiger. De baas is niet langer geheel afhankelijk van
mensen en de dingen kunnen gebeuren op een moment dat het hem schikt. Dit maakt
dat mensen met een assistentiehond bijvoorbeeld actiever zijn en meer ondernemen.

ALGEMENE DAGELIJKSE
LEVENSVERRICHTINGEN

van uw wensen. Zo zijn er honden die helpen bij

Een assistentiehond wordt speciaal opgeleid om

dekbed over de baas heen trekken of hem een

zijn baas binnen- en buitenshuis te helpen bij

aantal keren per nacht helpen bij het omdraaien

Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL).

om doorliggen te voorkomen.

het uitkleden, de was uit de wasmachine halen, het

De hond kan een aantal veel voorkomende
handelingen overnemen die zijn baas door een

De hond is natuurlijk ook een trouwe kameraad die

functiebeperking niet zelf kan. Binnenshuis leert de

zorgt voor gezelligheid en aanspraak. Door zijn eigen

assistentiehond deuren en lades te openen en te

aanwezigheid maar ook omdat een assistentiehond

sluiten, knoppen te bedienen, zaken op te rapen en
aan te geven, helpen bij post halen en nog heel veel
meer. Naast de basisvaardigheden, is de opleiding
van een assistentiehond van KNGF Geleidehonden
voor een belangrijk deel maatwerk. Wat een
assistentiehond allemaal leert, is afhankelijk

vaak aanleiding is tot sociale contacten. Buitenshuis
loopt de hond naast de rolstoel mee. Hij kan knoppen
bedienen, (winkel-)deuren openen en bijvoorbeeld

TEAMTRAINING MET EEN JONGE KNGF-HOND OF EEN EIGEN HOND

boodschappen uit de lage schappen pakken en in

De cliënt krijgt een jonge hond van KNGF

een mandje doen.

Geleidehonden in huis die de eerste periode van zijn
leven heeft doorgebracht in een puppypleeggezin.

OPLEIDING VAN HOND EN BAAS
We bieden verschillende oplossingen:

Deze hond is al zindelijk en beheerst de veelgebruikte
basiscommando’s. In teamtraining leidt de baas
vervolgens zijn assistentiehond zelf op onder de
deskundige begeleiding van een KNGF-instructeur.

DE VOLLEDIG OPGELEIDE ASSISTENTIEHOND

De hond kan afkomstig zijn uit het speciale fok-

De assistentiehond wordt volledig opgeleid op de

programma van KNGF Geleidehonden of het kan een

hondenschool. Bij aflevering is de hond ongeveer

zelf aangeschafte hond betreffen. Bij de teamtraining

anderhalf tot twee jaar oud. Zijn jeugd heeft

van een eigen hond, dient de hond wel aan een reeks

hij doorgebracht in een puppypleeggezin, dat

van strenge eisen te voldoen. Deze worden vooraf

ervoor zorgt dat de hond goed is opgevoed

doorgenomen en uitgebreid getest.

en gesocialiseerd. In dit pleeggezin wordt de
hond voorbereid op zijn toekomstige taak als

MAATWERK

assistentiehond. Op de hondenschool leert een

KNGF Geleidehonden streeft naar een situatie die

instructeur de hond - in overleg met de geselecteerde

optimaal is voor u. Het is daarom ook mogelijk om een

nieuwe baas - alles wat hij nodig heeft om die baas

combinatie van de genoemde trainingsmethoden aan

te kunnen assisteren. Bij aflevering is de hond

te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een basisopvoeding

helemaal klaar met de opleiding. Dat neemt niet weg

in het puppypleeggezin, een deel training op de

dat er in de loop van de samenwerking een behoefte

hondenschool en een deel teamtraining met u samen.

kan ontstaan aan assistentie bij andere taken. De

Bij het voorzorgbezoek wordt dit alles uitgebreid met

bijscholing van de hond kan dan worden gedaan

u besproken. Hond en gebruiker vormen samen een

door de instructeur of door middel van teamtraining,

hecht team. Daarom besteden we veel aandacht aan

waarbij instructeur en cliënt samenwerken.

het zoeken van een hond die bij u past.

EEN ASSISTENTIEHOND
IETS VOOR U?
Om voor een assistentiehond in aanmerking
te komen, gelden de volgende criteria:

•

Een assistentiehond is bedoeld voor mensen
met een ernstige motorische functiebeperking
die daardoor zijn aangewezen op zorg. Dit kan
zijn als gevolg van neurologische aandoeningen
zoals dwarslaesie, zenuw- of spieraandoeningen
zoals MS, niet aangeboren hersenletsel,
orthopedische amputatie, reumatische
aandoeningen of chronische pijn aan houdingsof bewegingsapparaat.

WAT VOOR HONDEN?

•

zelfstandigheid en een vermindering van het
beroep op zorgondersteuning.

Vrijwel alle honden komen voort uit ons eigen
fokprogramma. Daarnaast is er een hecht

De hond moet bijdragen aan een grotere

•

De hond moet een duidelijke toegevoegde waarde

samenwerkingsverband met verschillende

hebben; er moet sprake zijn van een serieuze

buitenlandse hondenscholen. De honden hebben

hulpvraag, waarbij er voor de hond voldoende

alle een goede gezondheid en het geschikte karakter

werkaanbod is.

voor hun speciﬁeke taak. De rassen die worden

•

Het moet mogelijk zijn om de hond zelf te

opgeleid tot assistentiehond zijn de golden retriever,

verzorgen, met hem te werken en hem geschikte

de labrador retriever en kruisingen van deze beide

huisvesting te bieden.

rassen. Een enkele keer wordt ook een kruising van

•

De aanvrager moet houden van honden en

een golden of labrador retriever met een Duitse

bereid zijn om naast de lusten ook de lasten te

herder opgeleid tot assistentiehond.

accepteren.

•

De aanvrager moet in staat en gemotiveerd zijn
om een actieve rol te spelen bij de training van de
hond en het onderhoud van diens speciale
assistentievaardigheden.

‘Wij zoeken de h ond die perfect bij u past‘

LUSTEN EN LASTEN
Een assistentiehond biedt veel voordelen. Maar
bovenal is het ook ‘gewoon’ een hond en een hond is
niet voor iedereen geschikt. Het welzijn van de hond
heeft altijd onze aandacht. Daarom plaatsen we geen
honden bij mensen die niet in staat zijn de hond
de aandacht en verzorging te bieden die hij nodig
heeft en waar hij recht op heeft. Het is belangrijk te
bedenken dat een hond ook niet te onderschatten
verplichtingen met zich meebrengt;

•	De hond moet minimaal vier keer per dag worden
uitgelaten; waarvan hij minstens 1x per dag
minimaal een half uur moet kunnen loslopen.

•	Tijdens vakanties moet opvang voor de hond
worden geregeld als hij niet meekan.
Het is daarbij niet toegestaan hem in een pension
of asiel te plaatsen.

•	Een hond kan onverwachte kosten met zich
meebrengen, bijvoorbeeld door ziekte of veroorzaakte
schade die niet door een verzekering worden gedekt.

•	De hond kan ziek worden en daardoor intensieve
verzorging nodig hebben.

•	De hond mag niet langer dan vier uur alleen
thuisblijven. Een hele dag weg zonder hond kan
dus niet zonder opvang te regelen.

•	De hond moet in nabijheid van zijn baas kunnen
zijn. Hij mag zeker niet in een kennel, schuur of
andere afgescheiden ruimte worden gehuisvest.

•	Er moet een ziektekostenverzekering voor de hond
worden afgesloten.

ASSISTENTIEHOND AANVRAGEN

DE KOSTEN

U kunt op eigen initiatief een hond aanvragen bij

Een assistentiehond kan kosteloos ter beschikking

KNGF Geleidehonden. Aan de hand van een

worden gesteld. Ook de begeleiding en nazorg

telefonische intake bepalen we of u voldoet aan de

zijn kosteloos. KNGF Geleidehonden geeft een

gestelde criteria. Als de intake daartoe aanleiding

assistentiehond in bruikleen op voorwaarde dat

geeft, wordt een afspraak gemaakt voor een

aan alle eerder genoemde criteria is voldaan.

voorzorgbezoek bij u thuis.

Vanuit de Zorgverzekeringswet bestaat de
mogelijkheid een assistentiehond en een jaarlijkse
(gedeeltelijke) bijdrage voor de verzorging van
uw hond aan te vragen via uw zorgverzekering. In
uitzonderlijke gevallen kan KNGF Geleidehonden
ook zonder instemming van de zorgverzekeraar een
assistentiehond ter beschikking stellen.

WAAROM EEN ASSISTENTIEHOND
VAN KNGF GELEIDEHONDEN?
KNGF Geleidehonden leidt sinds 1935 geleidehonden
op. Door onze jarenlange kennis en ervaring geldt
KNGF Geleidehonden in binnen- en buitenland als
hét kenniscentrum voor de training van honden
voor mensen met een handicap. U kunt rekenen op
blijvende ondersteuning en nazorg en, als de tijd
daar is, op een vervangende hond.
DE JUISTE HOND, VOOR DE JUISTE TAAK VOOR DE JUISTE BAAS

Een goede klik tussen hond en baas is een
belangrijke voorwaarde voor het slagen van de
combinatie. Uitgangspunten bij het maken van de
combinatie zijn dat het karakter van hond goed bij u
past en dat de capaciteiten van de hond aansluiten
bij uw behoeften.

‘Vriendschap en m eer onafhankelijkh eid’

ERVARING, KENNIS EN KUNDE

Onze honden worden opgeleid door professionele,
ervaren instructeurs die een intensieve jarenlange
opleiding hebben gevolgd, voor de training van
honden en de begeleiding van mensen met een
functiebeperking.
Na aflevering van de hond blijven we voor u
klaarstaan. Bij veranderende behoeften scholen
we de hond indien mogelijk bij, samen met u in
teamtraining of door de instructeur. Bij vragen of
problemen kunt u altijd een beroep doen op onze
telefonische helpdesk en ervaren instructeurs.
En voor noodgevallen zijn we 24 x 7 bereikbaar.

KEURMERK

KNGF Geleidehonden is lid van
Assistance Dogs International.
De ADI heeft normen geformuleerd
waaraan aangesloten hondenscholen en kwalitatief
goede assistentiehonden moeten voldoen. Er wordt
gecontroleerd of de leden voldoen aan die normen.
Daarnaast delen de aangesloten scholen hun kennis
met elkaar.
MEER WETEN?

Wilt u meer weten over een assistentiehond?
Neem eens een kijkje op onze website
www.geleidehond.nl of bel 020 - 496 9330
tijdens kantooruren. Mailen kan natuurlijk ook:
opleiding@geleidehond.nl.

‘Zijn dagelijkse
inzet, is een
verrijking van
mijn leven’

KNGF GELEIDEHONDEN
Postbus 544
1180 AM Amstelveen
Amsteldijk Noord 42
1184 TD Amstelveen
T 020 – 496 93 33
info@geleidehond.nl
www.geleidehond.nl
IBAN: NL81 INGB 0000 275400

