Voor iedereen de
juiste hulphond!
Hulphond Nederland

Voor een
betere kwaliteit
van leven
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Ruim
40 jaar
ervaring

Een nieuw perspectief
Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke
zorgvraag de helpende hand. De inzet van hulphonden voorkomt isolement
en biedt nieuw perspectief. We hebben ruim veertig jaar ervaring in het
trainen en opleiden van hulphonden. Daarmee is Hulphond Nederland
uitgegroeid tot een kwalitatief hoogwaardige organisatie die voor steeds
meer beperkingen en zorgvragen hulphonden inzet.
Expertisecentrum
Hulphonden van Hulphond Nederland worden met respect voor het welzijn van de hond zo
breed mogelijk opgeleid door onze deskundige trainers. Zij zijn in staat de hulphond tot wel
zeventig verschillende vaardigheden aan te leren. Binnen het Hulphond Expertisecentrum
worden aantoonbaar bewezen trainingen en methodieken ontwikkeld. Zo kunnen we de
allerbeste hulphonden opleiden. Ook worden met inzet van het Expertisecentrum nieuwe
mogelijkheden ontwikkeld en getest waarbij hulphonden van dienst kunnen zijn. Hulphond
Nederland heeft voor iedereen de juiste hulphond!
Doelgroepen
De hulphonden van Hulphond Nederland worden opgeleid als steun en toeverlaat voor
mensen met een fysieke beperking, epilepsie of psychische hulpvraag. Ook jongeren met
gedrags- of emotionele problemen, psychiatrische problematiek, ontwikkelingsstoornissen
zoals ADHD of autisme en (licht) verstandelijke beperkingen blijken gebaat bij de inzet van
hulphonden. In samenwerking met diverse jeugdzorgcentra heeft Hulphond Nederland
hiervoor het unieke therapieprogramma ‘Met Kop en Staart’ ontwikkeld. Voor volwassenen
met een psychotrauma is een apart programma ontwikkeld waarin naast klassieke GGZelementen ook honden en paarden worden ingezet. Zo helpen hulphonden jaarlijks
honderden kinderen en volwassenen én hun omgeving aan een betere kwaliteit van leven.
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Onze hulphonden
•
•

Voor fysieke en psychische hulpvragen
Voor plaatsing thuis of inzet tijdens therapiesessies

ADL · Epilepsie ·
Therapie · PTSS

ADL-hulphond

Epilepsie-hulphond

Een ADL-hulphond helpt iemand met een
lichamelijke beperking bij Activiteiten in
het Dagelijks Leven.

Een Epilepsie-hulphond is een
signaleringshond, die erop is getraind om
mensen met epilepsie te waarschuwen
en te helpen voor, tijdens en na een
aanval. Doordat de hond een aanval
tot dertig minuten van tevoren kan
signaleren en zijn baas waarschuwt, kan
deze bijvoorbeeld alvast gaan liggen en
medicijnen innemen.

De hond kan tot wel zeventig verschillende
functies overnemen van mensen die
vanwege ziekte of een ongeluk beperkt
zijn in hun functioneren. Hij assisteert
bij allerlei dagelijks voorkomende
handelingen, zoals het openen en sluiten
van deuren en gordijnen, het aan- en
uittrekken van kleding of het aangeven
van voorwerpen.

De aanwezigheid van een Epilepsiehulphond biedt veiligheid en een
verminderde afhankelijkheid van
anderen. Dit geeft mensen met epilepsie
zelfvertrouwen.
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Therapie-hulphond
Onze ervaren en gekwalificeerde
therapeuten zetten dagelijks Therapiehulphonden in voor jeugd met gedragsen ontwikkelingsproblemen en voor
volwassenen met een psychotrauma.
Therapie-hulphonden worden niet bij een
cliënt thuis geplaatst, maar tijdens sessies
door de therapeuten ingezet.

Domingo House
Door middel van dierondersteunde
therapie en speciaal opgeleide
therapeuten helpt Hulphond Nederland
sinds 2012 vanuit inmiddels twaalf
locaties in Nederland zo’n 700 jongeren
per jaar. De ervaren en gekwalificeerde
therapeuten van Hulphond Nederland
zetten dagelijks Therapie-hulphonden in
voor kinderen en jongeren met gedragsen ontwikkelingsproblemen. Het gaat
dan bijvoorbeeld om autisme spectrum
stoornissen, adhd, hechtingsproblematiek,
pestproblematiek en licht verstandelijke
beperkingen.
Tijdens therapiesessies werken
therapeuten samen met de hulphonden
aan meer zelfvertrouwen en een
versterkt zelfbeeld bij deze jongeren.
In 75 procent van de gevallen kunnen
tien sessies de zorgvraag al oplossen.
Kindertherapie met hulphonden wordt
aangeboden in samenwerking met
diverse jeugdzorginstanties. Daarnaast
kunnen particulieren die niet (meer) in
aanmerking komen voor gespecialiseerde
hulpverlening zich rechtstreeks bij
Hulphond Nederland aanmelden voor
deze vorm van therapie.
Sinds 2020 zetten wij Therapiehulphonden ook in voor volwassenen
met traumagerelateerde klachten.

Naast klassieke GGZ-elementen
maken ook paarden deel uit van het
therapieprogramma voor volwassenen.
Hulphond Nederland is als eerste
instelling ter wereld geaccrediteerd
voor dierondersteunde therapie.
De internationale, overkoepelende
organisatie Animal Assisted Interventions
International heeft de organisatie
geaccrediteerd voor zowel haar
dierondersteunde therapie als voor de
gehele bedrijfsvoering.
Alle therapie-activiteiten van Hulphond
Nederland, ook die voor kinderen,
worden aangeboden onder de naam
Domingo House, onderdeel van Hulphond
Nederland. Kijk voor meer info op www.
domingohouse.nl.

Opleiding
die bij de
hond past
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Hulp of
therapie met
hulphond

Voor iedereen de
juiste hulphond!
Optimaal presteren
Een hulphond doorloopt een intensieve opleiding en heeft een verantwoordelijke taak
tijdens zijn werkzame leven. Deskundige medewerkers van Hulphond Nederland zorgen
ervoor dat iedere hond de opleiding krijgt die het beste bij hem past, zodat hij later als
hulphond optimaal kan presteren. Zo reikt Hulphond Nederland zoveel mogelijk mensen
de helpende hand om isolement te voorkomen en hen een nieuw perspectief te bieden.
Steunen
Hulphond Nederland is van mening dat er geen financiële drempels mogen bestaan
voor de aanvragers van een hulphond. Hulphonden stellen we voor hen dan ook tegen
zo min mogelijk kosten ter beschikking. De gelden voor de opleiding en inzet van onze
hulphonden worden bijeengebracht door donateurs, zakelijke sponsoren, serviceclubs
en zorgverzekeraars, en komen uit giften, nalatenschappen en collectes. Op onze website
(hulphond.nl/steunen) presenteren we verschillende manieren om een bijdrage te leveren
aan de opleiding en inzet van onze hulphonden.
Onze ambitie
Hulphond Nederland gelooft dat er voor iedereen die hulp en ondersteuning nodig heeft
bij een ziektebeeld, gedragsstoornis of andere problematiek, hulp of therapie met de inzet
van een hulphond beschikbaar moet zijn. Hulphond Nederland helpt mensen isolement te
voorkomen, en perspectief te krijgen op een beter leven door de inzet van een hulphond.
Wij geloven in onze hulphonden en de therapie, als ook in onze innovatieve en kwalitatief
hoogwaardige opleidingen en trainingsmethodieken.
Voor iedereen de juiste hulphond! Daar gaan wij voor.

Hulphond Nederland
Broekstraat 31, 5373 KD Herpen
Postbus 24, 5373 ZG Herpen

(0486) 41 18 78

www.hulphond.nl

