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 Stichting Contacthond 
 

• Hondenspecialisten in loondienst 

• Selectie en test honden van particulieren 

• Ruim 25 werkende therapiehonden 

• Inzet ism professionele hulpverleners 

• Inzet bij oa logopedie, PMT, spel-,  

   ergo-, fysio- en psychotherapie. 

• Doelgroep jong of oud met een hulpvraag 

 

   



Hulp- en  

Assistentiehonden: 

Interventiehonden 

Politiehonden 

Blindegeleidehond 

Hulphond 

Epilepsiehond 

Signaalhond 

Diabetishond 

Therapiehond 

Bezoekhond 

Drugshond 

Speurhond 

Reddingshond 

Politiehond 

Kadaverhond 

Brandweerhond 

 

Overige  

Werkhonden 

Bewakingshond 

Herdershond 

Sledehond 

Jachthond 

Werkhonden 



Interventiehonden 

Honden die -als hulpmiddel- worden ingezet  

om het welbevinden van mensen te verhogen. 

 

‘Part time’ categorie  ‘Permanente’ categorie 

Bezoek- en aaihonden Geleide- en hulphond 

Therapiehonden  Autisme hond 

     PTST hond   

 

 



 

 

Een therapiehond wordt oa  

ingezet als een laagdrempelig en krachtig  

contact-, hulp- en leermiddel: 
 

• Sneller toegang tot gevoelsniveau 

• Hogere commitment 

• Veilig en laagdrempelig 

• Ervaringsleren  



‘Part-time’ interventiehonden;  
in zorg en onderwijs 

 
 

Werkgebied in opkomst 
Laagdrempelig dus veel hobbyisten 
Geen beroepsregister, geen controle 

Geen kwaliteitskeurmerk 
Geen overheidsregels 

 



Uitdagingen 
(komen tot een richtlijn/keurmerk)  

1.Welzijn hond 

2. Welzijn cliënt/zorgvrager 

3. Effectiviteit/veiligheid interventie 

 



Definitie welzijn   

Bij mensen: ‘Met welzijn wordt bedoeld dat het  

zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal goed gaat’  

(Piramide van Maslow) 

i 



Definitie welzijn (landbouw)dieren  

Brambell’s Five Freedoms -uit UK code 1965 -: 

1. Freedom from thirst and hunger (voeding) 

2. Freedom from discomfort (veilig onderkomen) 

3. Freedom from injury and disease (gezondheid)  

4. Freedom to express normal behavior (gedrag en 

soortgenoten contact)  

5. Freedom from fear and distress, by ensuring  

conditions and treatment which avoid mental 

suffering. (emotioneel welbevinden) 



UK Code of practice welfare dogs 

2006 

1 voeding 
2 onderkomen 

4a gedrag 
4b gedrag 

3 gezondheid 



Welzijn dier moet voorop staan: 

Niet elk dier geschikt 

Dier moet natuurlijk gedrag  kunnen 

vertonen 

Niet gedwongen of overbelast 

Niet solitair gehouden 

Niet alleen gehouden voor dit werk 
 





Emotioneel welzijn,  

eenvoudig maar niet simpel !  



Focus op factoren die het EMOTIONEEL welzijn  

van part-time interventiehonden  

negatief beïnvloeden en daardoor toename van: 

• Angst/onzeker 

• Spanning/stress 

• Frustratie 

 

 

 



Emotioneel welzijn  

indicatoren 

• Stresssignalen 

• Specifiek gedrag zoals mijden 

• Oversprong-/conflictgedrag 

• Onzeker/angstig gedrag 

• Pijn/ongemak 

• Inspanning/ontspanning 

• Hersteltijd 

 

 

 



Emotioneel welzijn interventiehond 

ligt in handen van de begeleider 

• Selectie/test hond 

• Inschatting wat hond kan 

• Kennis over hondengedrag, leerprincipes en 

training 

• Kennis over inzet hond 

• Geen antropomorfe kijk op  

     behoeften van de hond 

 

 

 



Emotioneel welzijn van een  

part-time interventiehond  

 1. Hond (on)geschikt 

2. Transport  

3. Werkruimte 

4. Cliënten 

5. Inzet/interventie  

6. Werk- en rusttijd 

7. Begeleider hond 

 



1.Geschiktheid hond 
  

 
• Leeftijd - Gezondheid 

• Stabiliteit 

• Sociaal en open 

• Luistert goed 

• Grootte/Uiterlijk  

• Aaibaarheid 

• Gedrag 

• Match cliënt 

• Zoekt contact 

• Win-win 

 

 



    Testen van een therapiehond 

 
• Gedrag en openheid naar mensen 

• Voorspelbaar qua gedrag 

• Betrouwbaar gedrag 

• Aanstuurbaarheid 

• Stabiliteit 

• Reactie bij aanraking 

• Vindt het echt leuk? 

• Kwaliteit en kunde test(er) 



Trainen therapiehond 

 

• Socialisatie 

• Trainingstechnieken/methoden 

• Impuls controle 

• Appèl-oefeningen 

• Apporteren en andere specifieke vaardigheden 
 



Heilige huisjes 

•  Vindt de hond het echt wel leuk? 

•  Hoeveel moet een hond aankunnen? 

•  Wat zijn de minimale eisen aan een 

interventiehond? 

 

 

 

  



  2.Transport en 3.Werkruimte 

 
• Aangepast op individuele behoefte hond 

• Veel nieuwe prikkels  

• Eerst laten wennen? 

• Lift en/of trap 

• Hoge temperatuur 

• Geuren 

• Ondergrond 



4. Cliënten  
 

• Jong/oud/afkomst (Socialisatie) 

• Aandoening 

• Gebruik van hulpmiddelen en medicatie 

• Onvoorspelbaar naar hond toe 

 

 Informatie vooraf 

 Spelregels afspreken met cliënt 

 Kennismaken eerst op afstand 



     5. Interventies   
 

• Contact met hond door anderen 

• Onduidelijke instructie cliënt  

• Oefening afgestemd op niveau hond? 

• Variatie in oefeningen  

• Vindt de hond het nog leuk?? 

• Forceren 

• Aaien/knuffelen ? 

 

 

 



    6. Werktijd -afhankelijk van 

 
• Conditie en leeftijd hond 

• Aard belasting 

• Weekritme van de hond 

• Aanleg en training 

 

 
 Regelmatig en objectief naar hond kijken! 



Heilige huisjes 

 
? Hoe lang kan een hond achtereen werken 

? Hoeveel hersteltijd heeft hond nodig 

? Hoe vaak per dag kan hond werken 

? Hoe vaak per week kan een hond werken 

 

 



7. Begeleider  

 
• Hondengedrag 

• Zicht op/voor karakter individuele hond 

• Trainingsmethoden/leerprincipes 

• Inzet hond en oefeningen met cliënt 

 

 Kennis en ervaring opdoen 

 Assertief en creatief  

 Duidelijk en voorspelbaar naar hond 



Emotioneel welzijn interventiehond 

ligt in handen van de begeleider. 

 

PUNT . 
 

 

 



Heilige huisjes 

• Kan/mag iedereen dit werk doen?  

• Wat zijn de minimale eisen waaraan  

   een begeleider moet voldoen? 

• Aan welke eisen moet een opleider 

voldoen?  



 

 

  In de keuken van 

 Stichting Contacthond 
 

• Hondenspecialisten in loondienst 

• Selectie en test honden van particulieren 

• Ruim 25 werkende therapiehonden 

• Inzet ism professionele hulpverleners 

• Inzet bij oa logopedie, PMT, spel-,  

   ergo-, fysio- en psychotherapie. 

• Doelgroep mensen –jong of oud- met een 

        hulpvraag.  

 

   



Emotioneel welzijn Contacthonden 
   Voorspelbaar- en controleerbaarheid 

 • Gecertificeerde vaste begeleiders honden 

• Selectie, test en training en follow-up honden 

• Match hond-client-begeleider-doel  

• Balans inspanning/ontspanning  

• Kennis van inzet hond 

• Uitgekiende oefeningen  

• Vindt de hond het leuk?? 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘Het is fantastisch dat de inzet van 

een hond het welzijn van mensen kan 

vergroten. Maar dat mag nimmer ten 

koste gaan van het welzijn van de 

hond’ 

  

 - Nikki Rethmeier -  


