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Aan de basis van 

de opleiding van 

onze hulphonden



Hulphond Nederland helpt jaarlijks minimaal duizend 
mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door 
de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt 
isolement en biedt nieuw perspectief. Fokkers staan 
aan de basis van de opleiding van onze hulphonden. 
Samen met hen selecteren wij de juiste pups voor 
ons opleidingstraject: pups die wellicht geschikt zijn 
om in de toekomst hulphond te worden, omdat zij 
een sterk, gezond lijf hebben en een goed karakter. 
Omdat de opleiding een kostbaar traject is, is een 
zorgvuldige selectie bij de fokker én het eerste 
levensjaar bij het gastgezin van groot belang.

Opleidingsproces Hulphond Nederland
Pups die in aanmerking komen voor een opleiding 
tot hulphond, wonen in het eerste jaar van hun 
leven in een huiselijke omgeving. Hier worden zij 
opgevoed tot sociaalvaardige honden en leren de 
eerste basiscommando’s, zonder druk of dwang en 
door middel van een beloning. Onder de hoede van 
het gastgezin komen ze in allerhande situaties terecht 
en leren op iedere denkbare plek hun rust te vinden 
en zich te gedragen. Gastgezinnen worden zorgvuldig 
geselecteerd en intensief begeleid vanuit Hulphond 
Nederland.

Als de hond tussen de 14 en 17 maanden oud 
is, wordt hij intern verder getraind bij Hulphond 
Nederland in Herpen. De meeste honden worden 
gehuisvest in groepsverband van ongeveer zes 
honden en krijgen door vaste trainers en verzorgers 
tot wel zeventig verschillende vaardigheden 
aangeleerd. Tijdens de interne training wordt bepaald 

voor welke doelgroep de hulphond kan worden 
ingezet: mensen met een fysieke beperking (ADL) 
of epilepsie, kinderen met gedragsproblemen of 
ontwikkelingsstoornissen (Therapie), of mensen 
met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). 
Natuurlijk is er ook volop tijd om te spelen en te 
ontspannen. De honden gaan met elkaar naar het 
bos of de speelweide. Ook komen ze regelmatig in 
aanraking met mensen. Honden die helemaal niet 
kunnen aarden in groepsverband, worden bij een 
speciaal daarvoor opgeleid gastgezin geplaatst en 
thuis afgetraind.

De opleiding tot 
hulphond duurt 
tot de hond 20 tot 
22 maanden oud 
is. De hond krijgt 
in deze periode 
een basistraining, 
wordt gekoppeld 
aan een cliënt en 
krijgt specifieke 
vaardigheden 
aangeleerd. Zodra de hond er klaar voor is, gaat 
hij samen met de cliënt op maat trainen onder 
begeleiding van een professionele instructeur. De 
hulphond blijft bij de cliënt wonen zodra beide 
partijen daar klaar voor zijn. De pensioengerechtigde 
leeftijd van een hulphond is maximaal tien jaar. Tot 
die tijd blijft hij eigendom van Hulphond Nederland. 
Er blijft regelmatige controle en begeleiding. 

2De juiste pups voor
een opleiding tot hulphond

Bent u fokker en wilt u het werk van Hulphond Nederland steunen? Word dan onze sponsor! Wij vragen 
een korting van 50% op het inkoopbedrag van uw pup(s). In ruil daarvoor krijgt u een bordje aan de 
gevel met de tekst ‘Erkende fokker Hulphond Nederland’. Ook wordt u ieder jaar uitgenodigd voor een 
informatieve bijeenkomst speciaal voor fokkers bij Hulphond Nederland in Herpen. Wij bieden u een 
interessant programma vol bijzondere ontmoetingen en leerzame workshops. Daarnaast vermelden wij u 
als onze sponsor op de website www.hulphond.nl. Bovenal draagt u als sponsor van Hulphond Nederland 
natuurlijk bij aan dat fantastische doel, waarvoor ook wij ons iedere dag met hart en ziel inzetten: mensen 
met een zorgvraag helpen door de inzet van een hulphond. 

Sponsorprogramma

Helpt u mee?



Goede fokkers
Hulphond Nederland koopt pups in bij fokkers en 
zet zelf ook een aantal teefjes in als moederhond. 
In totaal beginnen er per jaar circa 135 pups aan 
de opleiding tot hulphond. Daarom is Hulphond 
Nederland altijd actief op zoek naar goede fokkers, 
die het werk van hulphonden een warm hart 
toedragen en graag met ons willen samenwerken. 

Voorwaarden
Hulphonden moeten het leuk vinden om hulphond 
te zijn en overal mee naartoe te gaan. Een goede 
socialisatie is vanaf het begin dus heel belangrijk. 
Hulphond Nederland stelt daarom een aantal 
voorwaarden aan het opgroeien van pups bij 
fokkers en gastgezinnen. Bij voorkeur groeien zij 
op in een huiselijke omgeving, waarin ze regelmatig 
zowel binnen- als buitenshuis aan diverse prikkels 
worden blootgesteld. Hulphonden moeten gezond 
en goed gebouwd zijn en het juiste karakter hebben. 
Dit houdt in dat Hulphond Nederland een aantal 
gezondheidseisen stelt aan de ouderdieren. Deze 
eisen verschillen per ras, maar de ouders moeten 
in ieder geval goede heupen, ellenbogen en ogen 
hebben.
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Samenwerken
De samenwerking die Hulphond Nederland met 
fokkers wil aangaan, is bij voorkeur voor langere 
duur en tweerichtingsverkeer. Wij delen graag onze 
kennis en verwachten dat de fokkers met wie wij 
samenwerken deze op hun beurt delen met ons. 
Een goede relatie en wederzijds vertrouwen zijn 
belangrijk. Hulphond Nederland zorgt ervoor dat 
fokkers op de hoogte blijven van de opleiding van 
‘hun’ pup(s). Zij krijgen regelmatig een update: hoe 
gaat het in het gastgezin en tijdens de training, wat 
gebeurt er als de pup onverhoopt wordt afgekeurd, 
wat is de uitslag van de medische keuring rond 
twaalf maanden en wanneer gaat de hond als 
hulphond aan het werk? 

Werkwijze
Hulphond Nederland komt graag in contact 
met geïnteresseerde fokkers. In eerste instantie 
kan dat via mail of telefoon. Uiteindelijk vindt 
er een persoonlijke kennismaking plaats. Wij 
werken met een eigen fok- en aankoopbeleid 
en een eigen koopcontract. Daarin staan alle 
voorwaarden vermeld voor de aankoop van 
een pup. Wij vragen fokkers om hiermee 
akkoord te gaan.

Zodra de pups zijn geboren, ontvangen wij 
een telefoontje en reserveren maximaal drie 
pups. Wij hebben bij voorkeur eerste keus bij 
de selectie van pups. Na vier weken komen 
we bij het nest kijken voor een eerste indruk. 
Na zes weken voeren we een puppytest uit en 
selecteren definitief de pups die wij in opleiding 
willen nemen. Rond acht weken plaatsen wij 
de pup(s) bij een gastgezin. 

Een hond kan alleen hulphond zijn als hij lekker 
in zijn vel zit. Daarom is het welzijn van de hond 
onze eerste prioriteit. Zijn takenpakket moet 
passen bij wie hij is en wat hij kan. Daarom 
nemen wij de selectie van onze hulphonden 
en de begeleiding tijdens hun loopbaan uiterst 
serieus: vanaf geboorte tot aan pensioen. En 
natuurlijk ook daarna!



Hulphond Nederland
Broekstraat 31, 5373 KD Herpen    (0486) 41 18 78 
Postbus 24, 5373 ZG Herpen    www.hulphond.nl

E-mail: inkoop@hulphond.nl
Website: www.hulphond.nl

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de
inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief.
Wij hebben ruim dertig jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden.
Onze stichting is een kwalitatief hoogwaardige organisatie die voor steeds meer
ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek hulphonden
inzet. Mede door het Hulphond Expertisecentrum onderscheiden we ons met de beste
hulphonden en aantoonbaar bewezen trainingen en methodieken. Onze ambitie is om
jaarlijks minimaal duizend mensen te helpen met de inzet van een hulphond.

Hulphond Nederland


