
 
 
 
 
 

Gastgezin voor Personal Service Dogs 
 
 
 
Allereerst willen wij u bedanken dat u erover na denkt om gastgezin te worden voor 
Personal Service Dogs. Hieronder zullen wij veel gestelde vragen beantwoorden en 
wat extra informatie verschaffen. 
 
Wanneer wij praten over een cliënt dan betekend dat iemand met een lichamelijke 
beperking. Dit omdat wij het woord cliënt vriendelijker vinden klinken. 
 

• Waarvoor wordt de hond opgeleid? 
De hond die u in huis krijgt zal worden opgeleid tot hulphond voor mensen met een 
lichamelijke beperking. Dit zijn cliënten die meestal rolstoel gebonden zijn of moeilijk 
kunnen lopen. Voor deze cliënten leert de hond verschillende hulptaken zodat hij de 
persoon in kwestie kan helpen. Hierdoor kan een cliënt zelfstandig blijven wonen of 
juist zelfstandig gaan wonen. U moet denken aan deuren openen, deuren sluiten, 
voorwerpen oprapen en brengen, hulp halen, portemonnee aangeven of bijvoorbeeld 
aan een balie iets aanpakken, enz. een hulphond biedt vaak ook aanleiding tot 
contacten. Daarnaast krijgt de cliënt een taak en een verantwoordelijkheid om voor 
de hond te zorgen. Dit is in de regel heel positief voor het algemeen welbevinden. 
 

• Hoelang blijft de hond bij mij? 
Dit kan verschillen tussen 4 maanden en 1,5 jaar. Wanneer u een pup opleid voor 
Personal Service Dogs dan zit u al gauw aan een jaar te denken. Als u een herplaats 
hond opleid dan is de kans dat hij 1,5 jaar blijft klein, denk dan eerder aan 6 
maanden. Onze procedure is dat de hond van het gastgezin direct naar de cliënt 
geplaatst wordt wanneer deze klaar is. Soms komt het voor dat de trainer adviseert 
om de hond eerst zelf nog een tijdje in huis te nemen, dit zal dan in overleg gedaan 
worden. 
 

• Met welke rassen werken jullie? 
Wij werken met veel Labrador retrievers, Duitse herders, Golden retrievers en 
kruisingen hiervan. Deze zijn door hun karakter en grootte bij uitstek geschikt om tot 
hulphond te worden opgeleid. Andere rassen worden niet uitgesloten maar wordt wel 
getest of deze geschikt zou kunnen zijn. Hierbij kijken wij natuurlijk naar de vraag van 
de cliënt. 
 

• Wat is mijn taak als gastgezin? 
U bent een belangrijk persoon in deze kwestie want u zult de hond socialiseren en 
daarmee mede grondlegger zijn van zijn gedrag. Het is belangrijk dat de hond leert 
hoe onze moderne samenleving eruit ziet, bijvoorbeeld het treinreizen maar ook hoe 
het is om in een stad te lopen met alle drukte daarom heen. Verder volgt u een maal 
per week een groepstraining. En een keer per maand een theorie avond zodat u 
weet hoe u met uw hond om moet gaan. Zodat u een goede basis legt voor de hond, 
en daarmee de kans vergroot dat de hond door kan als hulphond. 
 
 



 
 
 
 
 

 

• Wat wordt er van mij verwacht? 
- Bij voorkeur heeft u geen baan of bent u niet langer dan 4 uur per dag van 

huis, of de hond kan mee naar het werk. 
- U bent bereid te reizen met de hond in het openbaar vervoer. 
- U hebt geen inwonende kinderen onder de 5 jaar. 
- U bent bereid om een digitaal dagboek van de hond bij te houden. Hierin staat 

zowel wat algemene informatie over de hond als bevindingen over de training 
en gezondheid. 

- U ben representatief en sociaal 
- U bent bereid om aan de theorie lessen deel te nemen, deze vinden 1 keer 

per maand plaats op een locatie van Service Dogs. 
- U bent bereid om wekelijks op locatie te trainen met de hond, dit kan ook in de 

stad zijn.  
- U bent bereid om alles aan te nemen van een trainer die er toe is opgeleid om 

honden op te leiden. 
 
 
 
 

• Wat zijn de kosten en wat wordt er vergoed. 
Allereerst wordt de hond aangeschaft dit zijn kosten die door Personal Service Dogs 
worden betaald. U krijgt voer, een halsband, 2 voerbakken en wanneer nodig een 
bench van Personal Service Dogs. Ook dierenarts kosten worden door ons vergoed. 
De overige kosten zoals speeltjes en botten komen voor uw rekening. Wij 
verwachten wel van u dat u ons op de hoogte houd voordat u met uw hond naar de 
dierenarts gaat. Meer informatie hierover komt u tegen in het contract. 
 
 
 
 

• Ik ben alleenstaand kan ik dan ook gastgezin worden? 
Het woord gastgezin wordt vaak gelezen als gezin en er moeten dus meerdere 
mensen zijn die dit doen, dit is een fabel. Wanneer u alleen bent, jong bent of een 
partner heeft maar geen kinderen dan kunt u ook gewoon gastgezin worden. Wij 
beoordelen elke situatie op zich en zullen daarop absoluut niet discrimineren. Het is 
natuurlijk wel de bedoeling dat als u alleen woont en werkt dat u van te voren regelt 
dat de hond overal mee naar toe kan. 
 
 
 

• Ik heb nog nooit een hond gehad, kan ik dan toch gastgezin worden? 
Ja, u leert van alles tijdens de trainingen en theorieavonden. Wanneer u instructies 
goed op kunt volgen en u bent hier consequent in dan is dat helemaal geen 
probleem. 
 
 
 



 
 
 
 
 

• Ik heb al een hond, kan ik dan ook gastgezin worden? 
Ja, dat kan. Wij komen bij u op bezoek om uw hond te bekijken, het is namelijk voor 
ons van belang dat uw hond goed gedrag vertoont en niet de hulphond zou kunnen 
beïnvloeden met slecht gedrag. Ook kijken we of uw hond gezond is en of hij alle 
entingen heeft gehad. Wanneer uw hond agressief gedrag vertoont of slecht 
opgevoed is kunnen wij u helaas niet door laten gaan als gastgezin, gezien u mede 
grondlegger bent van het gedrag van de hond in opleiding. Verder is het belangrijk 
dat u bereid bent de opvoedingsmethoden van Personal Service dogs te gebruiken 
voor de opvoeding van de hond. U krijgt een Commando lijst, wij vragen u dan ook 
alleen deze commando’s te gebruiken. Alleen in overleg met de trainer kunt u hiervan 
afwijken. Ook dit dient u in het dagboek (weekverslag) te vermelden. 
 
 

• Ik heb andere huisdieren, is dit een bezwaar? 
Nee, des te meer verschillende dieren u heeft des te beter de hond hiermee leert om 
te gaan. Vermeld dit AUB wel in uw aanmelding zodat wij hier rekening mee kunnen 
houden om hier een extra training van te maken voor u en de hond om verkeerd 
gedrag te voorkomen. 
 
 

• Ik woon buiten de stad, is dit een bezwaar? 
Nee, zolang u bereid bent om met de hond naar een locatie te gaan waar hij toch alle 
aspecten zoals hierboven beschreven kan leren is dit absoluut geen probleem. Het 
kan zelfs een voordeel zijn omdat de hond dan gelijk leert wat een auto is of 
openbaarvervoer en kan hier dus heel goed aan wennen. 
 
 

• Mag ik de hond wel eens alleen laten? 
Ja, het is voor een hond heel belangrijk om te leren dat hij soms alleen moet zijn. Dit 
is wel een punt dat heel langzaam opgebouwd moet worden. Daarom is het ook 
noodzaak om dit met de trainer te bespreken en een plan op te laten zetten. 
 

• Mag ik later ook contact houden met de hond 
Afhankelijk van de behoefte van beide partijen kan er een blijvend contact ontstaan. 
Wel willen wij u vragen om de eerste 4 weken na overdracht geen contact te hebben 
met de cliënt, dit omdat een hond zich eerst moet binden aan de cliënt. Wanneer de 
hond gewend is om voor zijn nieuwe baas te werken is dit absoluut geen probleem 
meer. De officiële overdracht is er pas als de hond en cliënt als een team werken en 
wij zeker weten dat de hond bij de cliënt blijft. Dit wordt dan ook gevierd en u wordt 
hiervan op de hoogte gehouden. 
 
 

• Mag de hond op eigen initiatief zwemmen? 
Nee, de hond mag niet uit zichzelf in het water gaan. Wanneer de trainer beslist dat 
het mag kan dit onder commando worden gezet. Dit kan in de training meegenomen 
worden. 
 
 



 
 
 
 
 

• Kan de hond worden afgekeurd als hulphond? 
Ja helaas wel, er is een strenge controle op wat een hulphond wel en niet mag en de 
gezondheid moet goed zijn. U moet er rekening mee houden dat dit ook bij uw hond 
kan gebeuren. Met 1 jaar moeten de honden gekeurd worden, ze worden naar onze 
dierenarts gebracht en worden daar geröntgend. Deze dierenarts beoordeeld of de 
hond goede heupen, elle bogen en ogen heeft. Wanneer dit niet het geval is zal de 
hond worden afgekeurd. Ook wanneer de hond slecht gedrag vertoond zal deze 
worden afgekeurd. Het afval percentage ligt rond 20-25%. U als gastgezin krijgt de 
eerste keus om de hond toch te houden. Indien dit niet gewenst is zullen wij opzoek 
gaan naar een geschikte baas voor de hond. 
 
 

• Welke opmerking krijgen jullie het meest als je het hebt over gastgezin 
worden? 

De meeste opmerking die wij krijgen is deze: ‘ik zou dat niet kunnen een hond 
opleiden en hem daarna weer moeten afstaan’ ons antwoord hierop is simpel u stapt 
vanaf het begin al heel anders in de situatie als u weet waarvoor u het doet. Het is 
dan ook heel dankbaar werk en wij weten als geen ander hoe moeilijk het is om 
afscheid te nemen van een hond die je in je hart hebt gesloten. Toch weet je vanaf 
het begin dat de hond weer weggaat en daar kun u zich op instellen. Wanneer u ziet 
waarvoor u het allemaal gedaan heeft en er is een match tussen uw hond en de 
cliënt dan heeft u zeker weten een goed gevoel. En echt afscheid nemen is het niet 
want na de 4 weken geen contact bent u vrij om de hond ook eens op te zoeken. 
 
Wij hopen dat we u zo genoeg informatie hebben kunnen geven, heeft u nu nog 
steeds vragen dan kunt u ons mailen op info@servicedogs.nl 
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