
 

                                              Vragenlijst 

Organisatie 
1)Waar hebben jullie de techniek ( methode) geleerd om hulphonden op te leren? 
Hebben jullie dit uit het buitenland? 
Markus de oprichter van de Service Dogs heeft zijn studie gevolgd bij de Zwitserse 
stichting “Le Copain”. De trainers die in dienst zijn hebben  de cursussen bij Martin 
Gaus gevolgd en hebben de kennis overgenomen van Markus Goetz. 
2)Krijgen jullie subsidies van de overheid voor de opleiding van hulphonden? Indien 
ja, is dit een subsidie per jaar of per afgeleverde hond? 
De hulphonden zitten van af 1 januari 2006 in het basispakket van iedere 
zorgverzekeraar. 
Wij krijgen per opgeleide hulphond een bedrag van rond de 17.000,- euro(achteraf) 
3)Is uw organisatie erkend door de overheid? Moet je hiervoor aan bepaalde 
voorwaarden voldoen? 
Wij zijn door de overheid erkend als hulphondenschool. Ja je moet aangesloten zijn 
bij de europese organisatie en je moet minimaal 5 honden kunnen overdragen. 
4)Hoeveel honden leveren jullie ongeveer per jaar af? 
Ons streven is om 20 hulphonden per jaar op te leiden. 
5)Hebben jullie wachtlijsten voor mensen die een hulphond willen? Krijgen sommige 
mensen voorrang op andere? Zijn hiervoor bepaalde criteria? 
Wij hebben wel een wachtlijst maar die is gelukkig niet lang omdat wij toch op tijd 
honden kunnen leveren. De mensen die voorrang krijgen zijn de mensen die een 
vervangende hond nodig hebben.  
  
Honden 
6)Er komen vooral labradors en golden retrievers in aanmerking voor deze opleiding. 
Is er een verschil tussen deze  rassen? Worden er tegenwoordig ook al andere 
rassen gebruikt? 
De goldens en labradors hebben van nature het werken in zich. Wij werken met 
meerdere rassen die ook heel geschikt zijn als hulphond. 
7)Hebben jullie vaste fokkers waar jullie je pups gaan halen? Hoe worden de pups 
gekozen? Gebruiken jullie de campbell test? 
Nee wij hebben geen vaste fokkers waar wij de honden halen. 
Wij werken ook met herplaatsings honden. Deze honden kunnen tot 2 jaar de 
opleiding in. 
Dan moet je denken aan honden die bijv. door een scheiding weg moeten of dat 
mensen toch een hond niet leuk vinden. Hier zitten vaak nog hele goede honden 
tussen die dan niet naar een asiel hoeven. Wij gebruiken niet de Campbelltest omdat 
deze verouderd is. Wij hebben een eigen ontwikkelde test. 
8)Worden er uiteindelijk nog veel honden afgekeurd na of tijdens de opleiding? 
Ja bij ons ligt dat op 23 procent en dat is normaal. 
  
Gastgezinnen 
9)Is er een strenge selectie bij de gastgezinnen? Zijn er bepaalde criteria waaraan ze 
moeten voldoen? 
De selectie is niet heel streng. Wel hebben wij voorkeuren. Bijv. ervaring hebben met 
honden. 



Mensen zonder ervaring laten wij ook toe omdat wij toch gezien hebben dat dat ook 
heel goed kan gaan. 
10)Hebben de gastgezinnen een lijst van commando’s die ze aan de pup moeten 
aanleren of moeten ze de pups enkel de basis commando’s leren? 
Bij ons leren de gastgezinnen alles van begin tot einde opleiding. Zij hebben idd een 
commandolijst waar mee gewerkt word. 
11)Moeten de gastgezinnen met de pup naar een hondenschool of mogen ze de 
pups zelf commando’s aanleren? 
Onze gastgezinnen krijgen 1 keer in de week begeleiding van een trainer die bij ze 
thuis komt. 
12)Houden jullie tijdens de maanden dat de pup in het gastgezin verblijft contact met 
hun? 
Jazeker. Zowieso 1 keer in de week training en 1 keer in de maand een 
groepstraining. 
13)Wordt er soms een hond weggehaald bij een gastgezin? 
Dat kan. Alleen wanneer wij zien dat de hond niet op de goede plek zit. 
  
 De opleiding 
14)Worden de honden aan het begin van hun opleiding onderzocht door een 
dierenarts? Worden de honden gecastreerd of gesteriliseerd? 
Niet altijd. De puppy’s wel. Maar dat gebeurt al wanneer zij met 7 weken weggaan. 
Onze honden worden rond een jaar gecastreerd/gesteriliseerd. 
15)Worden latere medische kosten door de organisatie betaald of is dit voor de 
mensen zelf? 
Deze kosten zijn voor de organisatie. Het gastgezin zelf heeft geen kosten. 
16)Wordt er elke dag getraind met de honden? 
De basiscommando’s worden wel elke dag toegepast. Maar de training is 1 keer in 
de week. 
17)Hoeveel honden worden er ongeveer per jaar opgeleid tot hulphond? 
32 honden 
18)Worden er dan nog honden afgekeurd aan het einde van deze opleiding? 
Ja, dit is om medische redenen of op karakter. 
19)Als de hulphond bij de mensen thuis is, gaan jullie dan nog op bezoek om te 
controleren of alles goed gaat? 
Ja wij zijn verplicht om 2 keer per jaar nazorg te verlenen. 
20)Krijgen de mensen ook een opleiding over hoe ze met de hulphonden moeten 
omgaan? Wat leren ze hier juist en duurt dit lang? 
Ja voordat zij de hond krijgen hebben ze de commando’s al gekregen en krijgen in 2 
weken een cursus over alles wat zij moeten weten over de hulphond. 
21)Worden de commando’ s in het Nederlands aangeleerd of in een andere taal? 
Waarom is dit?  
Wij hebben de commando’s voor een groot gedeelte in het Frans. Dit is omdat 
mensen met een spraakbeperking deze makkelijker kunnen uitspreken. 
22)Hoeveel commando’s worden er ongeveer aangeleerd? 
Tussen de 50 en 90 commando’s. afhankelijk van de vraag van de cliënten.  
23)Hoe wordt beslist welke hulphond naar welke persoon gaat? 
Je gaat eerst 1á2 keer met 1 of meerdere honden  kennismaken of er een klik is. En 
dan word beslist welke hond het word. 
24)Wat kost de totale opleiding van een hulphond bij jullie organisatie? 
25.000,- euro 



25)Wat gebeurt er met de hulphond als hij te oud is geworden om te werken, of als 
het baasje plotseling sterft? Wanneer de hond te oud is word er een goed thuis voor 
gezocht. Wanneer de cliënt overlijd en de hond is nog niet oud dan kan hij opnieuw 
geplaatst worden. 
  

 Weten jullie of er Nederlandstalige boeken beschikbaar zijn over hulphonden? 
 Het enigste boek dat ik ken. Is “Mijn schaduw en ik” van Miranda de Jager 

 


