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Informatie over de afgekeurde hond.
U heeft een formulier voor een afgekeurde hond aangevraagd. Maar voordat u dit
formulier invult en terugstuurt, willen wij u graag vertellen wat het inhoudt om een
afgekeurde hond aan te vragen.
Stichting Personal Service Dogs leidt honden op voor mensen met een motorische
handicap en zij hebben geleerd deze persoon dag en nacht bij te staan.
De honden van Personal Service Dogs hebben dan ook niet geleerd om al te lang alleen
te blijven. Tijdens het trainingsprogramma is de honden geleerd om maximaal vijf uur
alleen te blijven. Mensen die dagelijks meer dan vijf uur werken, komen niet in aanmerking
voor een afgekeurde hond.
De honden waarmee we werken, moeten natuurlijk geestelijk en lichamelijk gezond zijn.
Ze mogen geen afwijkingen in karakter hebben en ze mogen niet angstig zijn voor
mensen, kinderen, dieren of bijvoorbeeld geluiden. Het houdt ook in dat ze geen
afwijkingen mogen vertonen aan heupen, ellebogen, ogen en huid.
Indien een hond wordt afgekeurd is er dus met een van bovenstaande punten iets mis.
Dit is iets wat u zich goed moet realiseren.
Mensen vragen vaak op welke termijn zij in aanmerking kunnen komen voor een
afgekeurde hond. Hierop is moeilijk een antwoord te geven.
Een hond ondergaat op de leeftijd van twaalf tot veertien maanden een medische keuring.
Aan de hand daarvan wordt beslist of we met de hond door kunnen gaan. Een enkele
keer wordt al op jongere leeftijd beslist om een hond af te keuren (vaak heeft dit een
medische oorzaak).
Honden kunnen ook op oudere leeftijd afgekeurd worden. Het feit dat ze gezond bij een
gehandicapte geplaatst zijn, wil niet zeggen dat ze daar ook gezond blijven.
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Ouderdom gaat gepaard met gebreken en soms zijn de eigenaren niet meer in staat om
voor hun oudere hond te zorgen. Een enkele keer zoeken we voor deze “oudjes” een
goed tehuis, maar in veel gevallen blijven ze in de directe omgeving van de mensen waar
ze immers al jaren thuis zijn. Hier gaat het vaak om honden die ouder zijn dan tien jaar en
enkele gezondheidsproblemen hebben.
Realiseert u zich ook dat u voor medische kosten kunt komen te staan als u een
afgekeurde hond in huis neemt?
Wat vragen wij voor een afgekeurde hond?
Wij vragen om een vrijwillige bijdrage.
Als Stichting Personal Service Dogs overweegt een afgekeurde hond bij u te plaatsen,
wordt er eerst een contract op tijdelijke basis afgegeven (voor de periode van drie weken).
Na wederzijds goedvinden gaat het tijdelijk contract over in een definitief contract en wordt
de hond uw eigendom.
Aanvragers met een motorische handicap komen in principe niet in aanmerking voor een
afgekeurde hond. Voor hen bestaat de mogelijkheid een hulphond aan te vragen.

