
Gastgezin worden bij
Hulphond Nederland
voor pups en 
Therapie-hulphonden



Thuisbasis 
voor een hond 
met een missie

Hulphond Nederland zoekt 
gastgezinnen voor:
• pups
• (tijdelijke) opvang van pups
• Therapie-hulphonden
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Alle pups zijn hartveroverend. En sommigen van 
hen krijgen een wel heel speciale missie! Zij gaan bij 
Hulphond Nederland de opleiding in om te zien of 
zij als hulphond inzetbaar zijn voor mensen met een 
zorgvraag. Hier ligt een belangrijke taak voor mensen 
die een bijdrage willen leveren aan de doelstelling 
van Hulphond Nederland! Onze pups en hulphonden 
krijgen namelijk de allerbeste opleiding en begelei-
ding gedurende hun hele leven. En die begint al in 
hun eerste levensjaar.

Hulphonden wonen in het eerste jaar van hun leven 
in een huiselijke omgeving. Hier worden zij opge-
voed tot rustige en sociaalvaardige honden en leren 
de eerste basiscommando’s, altijd zonder druk of 
dwang. Bij het gastgezin komen ze in allerhande 
situaties terecht en leren op iedere denkbare plek 
hun rust te vinden en zich te gedragen. Hun verant-
woordelijke taak in de toekomst vraagt om een con-
sequente opvoeding. Daarom worden gastgezinnen 
intensief begeleid vanuit Hulphond Nederland.

Het eerste levensjaar is voor iedere hulphond van 
groot belang, omdat hij in deze periode ongeloof-
lijk veel leert. Liefdevolle gastgezinnen met een rijk 
sociaal leven, die zin en tijd hebben om veel in de 
pup te investeren en bereid zijn om samen met 
Hulphond Nederland de pup op te voeden, zijn dus 
onmisbaar. In het gastgezin wordt de basis gelegd 
voor een goede hulphond, die in zijn latere leven van 
zoveel betekenis is. Ook de Therapie-hulphonden van 
Hulphond Nederland wonen bij gastgezinnen. Zonder 
gastgezinnen die goed voor de honden zorgen, kan 
onze stichting haar werk niet verrichten. Een vrolijke, 
gezonde en stabiele hulphond vormt immers het 
fundament onder al haar werkzaamheden.

Honden met 
een speciale 

taak!
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Gastgezinnen voor een pup worden 
na hun aanmelding via de website 
door Hulphond Nederland zorgvul-
dig geselecteerd. Als u voldoet aan 
de voorwaarden wat betreft gezins-
situatie, woonomgeving, werk en 
persoonlijkheid, komt één van onze 
gastgezinbegeleiders thuis bij u op 
bezoek. Tijdens dit bezoek leggen 
we uit wat onze stichting doet, hoe 
het leven van een hulphond eruit 
ziet en wat het inhoudt om gastge-
zin te zijn. 

Hierna beslist u samen met Hulphond Nederland 
of u verder met elkaar wilt. Is dat het geval, dan 
volgt u twee theorielessen en een aantal collectieve 
lessen over de opvoeding van een hulphond. Zijn 
beide partijen daarna nog steeds enthousiast, dan 
volgt de plaatsing van een pup.

U haalt de pup op bij ons opleidingscentrum in 
Herpen als hij zeven of acht weken oud is. De pup 
krijgt van alles mee, zoals een bench, voer, voer-
bakken, een voerton, een riem, een speeltje en 
anti-vlooienmiddel en ontwormingsmiddel voor 
een jaar. Het komt ook voor dat gastgezinnen een 
oudere pup in huis krijgen, of dat gedurende het 
gastgezinjaar de pup nog een tijdje bij een ander 

gastgezin verblijft. De ontwikkeling van de pup 
staat daarbij altijd centraal. 

Leertraject
In zijn eerste jaar bij het gastgezin leert de hond 
vooral om netjes aan de lijn te lopen, zich te 
beheersen in moeilijke situaties en rustig mee 
te lopen als u andere honden passeert. De hond 
wordt sociaal vaardig en leert de wereld kennen. 
Het belangrijkste is dat u de hond leert om niets 
te hoeven met de prikkels die hij waarneemt. Alle 
gezinsleden mogen meehelpen om de hond op te 
voeden. Een gastgezin kan prima andere huisdie-
ren hebben. Een eigen hond is ook geen probleem, 
mits deze geen ongewenst gedrag vertoont dat de 
hond in opleiding zou kunnen overnemen. Eventu-
ele kinderen in het gezin moeten minimaal vier jaar 
oud zijn.

Niet alleen de hond, maar ook u als gastgezin gaat 
een intensief leertraject in.
• Binnen drie werkdagen na de plaatsing van 

de hond, komt uw vaste gastgezinbegeleider 
langs om te bekijken hoe het gaat.

• De eerste maand komt onze gastgezinbege-
leider iedere week op huisbezoek om vragen 
te beantwoorden, afspraken te maken over 
oefensituaties en nieuwe vaardigheden aan 
te leren. Als de hond iets groter is, wandelt 
u samen om ook onderweg de voortgang te 
zien of eventuele trainingssituaties te oefenen. 
Deze bezoeken duren ongeveer anderhalf uur 
en worden in de loop der tijd minder frequent. 
Gaandeweg worden gezamenlijk steeds nieu-

Gastgezin voor een pup
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we commando’s aangeleerd.
• Als de hond vier, acht en dertien maanden 

oud is, komt u met hem naar het opleidings-
centrum in Herpen. Hier kijken we uitvoerig 
naar de voortgang van de ontwikkeling van de 
hond.

• Eens per veertien dagen volgt u met de hond 
een collectieve training van Hulphond Neder-
land. Deze vindt plaats op een of meer locaties 
in de regio. De training, waarbij meerdere gast-
gezinnen aanwezig zijn, duurt anderhalf á twee 
uur en vindt altijd overdag plaats.

• Ook volgt u eens per veertien dagen een prak-
tijkles, waarbij ook meerdere gastgezinnen 
aansluiten. U brengt bijvoorbeeld een bezoek 
aan een tuincentrum, winkelgebied of bos.

• Gastgezinnen werken als team samen en 
krijgen een ervaren contactpersoon binnen 
Hulphond Nederland, waarmee ze gedurende 
het jaar regelmatig afspreken.

Vervolgopleiding
Als de hond veertien tot zestien maanden oud is, 
is deze klaar voor de vervolgopleiding. Er volgt 
een eindevaluatie bij u thuis, waarbij ook één 
van onze trainers aansluit. Voorafgaand aan het 
bezoek vult u een uitgebreid evaluatieformulier 
in, zodat de trainer zich goed kan voorbereiden en 
eventueel aanvullende vragen kan stellen. U maakt 
samen met de hond en onze trainer een wande-
ling, waarbij het gedrag van de hond in zijn eigen, 
vertrouwde omgeving wordt bekeken. Hierdoor 
kan de trainer later in de kennel beoordelen of de 
hond zich op zijn gemak voelt of wellicht wat extra 
aandacht nodig heeft. 

Na afloop van de eindevaluatie mag de hond mee 
met onze trainer naar Herpen. Ook is het mogelijk 
om de hond zelf te komen brengen. Dit gebeurt in 
overleg. De hond wordt nu in Herpen verder ge-
traind om een cliënt met een specifieke zorgvraag 
te begeleiden. Hoewel het afscheid soms moeilijk 
en verdrietig is, zorgt de gewichtige taak van de 
hond in de nabije toekomst voor veel gastgezinnen 
voor troost en bovendien veel trots. Hier hebben 
de hond en u het allemaal voor gedaan!

Na het afscheid krijgt u vanuit onze kennel nog 
eens per maand een update van de voortgang van 
‘uw’ hulphond. Bovendien wordt u na twee maan-
den uitgenodigd in Herpen voor een demonstratie 
door onze trainer en aansluitend een middag 
wandelen en knuffelen met de hond. U mag na 
matching met een cliënt ook bij de overdracht van 
de hond aanwezig zijn. Of er daarna nog contact is 
over de prestaties en het leven van de hond, beslist 
de cliënt zelf.

Vergoeding
Hulphond Nederland neemt alle kosten voor de 
opvoeding van de hond voor haar rekening. 
Daaronder vallen onder andere:
• alle zaken die u meekrijgt als u de pup in Her-

pen komt ophalen;
• het voorgeschreven hondenvoer;
• eventuele medische kosten;
• uw reiskosten van en naar trainingen of ande-

re Hulphond-bijeenkomsten.

Gastgezin tijdelijke opvang pups 
Een opvanggastgezin vangt een hond (van acht we-
ken tot veertien maanden) op voor kortere periodes. 
Bijvoorbeeld wanneer het gastgezin van de hond 
op vakantie gaat en deze niet kan meenemen, of als 
door omstandigheden het gastgezin tijdelijk niet voor 
de hond kan zorgen. Als opvanggastgezin volgt u the-
orielessen en loopt u mee met de collectieve lessen 
en praktijklessen, voordat u een hond opvangt. Het 
meedraaien in de lesroutine is afhankelijk van de 
leeftijd van de op te vangen hond en de duur van zijn 
verblijf. Een opvanggastgezin zorgt enkele dagen tot 
maximaal drie maanden voor een hond.
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Hulphond Nederland zet hulphon-
den in bij therapie en coaching 
voor jongeren met uiteenlopende 
gedragsproblematiek. Deze hulp-
honden werken twee dagen per 
week. Ook zij hebben een warm en 
liefdevol thuis nodig, waar ze mogen 
wonen, slapen en gewoon lekker 
hond kunnen zijn. 

Twee dagen per week worden ze door het gastgezin 
naar de locatie gebracht waar Hulphond Nederland 
met de honden traint en daar ook weer opgehaald. 
Deze hond heeft thuis niet veel opleiding meer no-
dig. Hij is vooral gebaat bij een stabiele thuissituatie 
waar geen kinderen of volwassenen met gedrags-
problemen aanwezig zijn. Zo is er voor de hond 
duidelijk onderscheid tussen vrij zijn en werken. 
Andere aanwezige huisdieren zijn geen probleem. 
Het gastgezin kan bestaan uit een of meer volwas-
senen met eventueel kinderen.

Een Therapie-hulphond is vaak een eigenzinni-
ge hond. Net als andere hulphonden is de hond 

gehoorzaam en uitstekend opgeleid, maar hij is 
wel net iets eigenwijzer. Deze karaktertrek heeft 
hij nodig voor de therapie- en coachingsessies. Als 
gastgezin wordt u het baasje van een hond met een 
baan. Een baan om trots op te zijn bovendien! Aan 
zijn vrije tijd kunnen zowel uzelf als de hond vooral 
heel veel plezier beleven.

Onderlinge afspraken
• Hulphond Nederland vergoedt alle kosten voor 

voer en medische zorg.
• U betaalt niets voor de hond, maar deze blijft 

na zijn pensioen wel bij u wonen. In principe 
woont de Therapie-hulphond dus vanaf dertien 
tot zestien maanden tot aan zijn levenseinde 
bij u.

• Totdat de hond een jaar of tien is, brengt en 
haalt u hem tweemaal per week naar en van 
de trainingslocatie op maximaal 30 kilometer 
vanaf uw huisadres. Hiervoor ontvangt u een 
kilometervergoeding van Hulphond Nederland.

• Als de training niet doorgaat of er is vakantie, 
bent u zelf verantwoordelijk voor de opvang 
van de hond.

• Een Therapie-hulphond mag maximaal vier uur 
alleen thuis zijn. Hij mag overal met u mee naar 
toe.

Gastgezin voor een 
Therapie-hulphond



• Zes keer per jaar biedt Hulphond Nederland 
informatieavonden en trainingen aan voor 
gastgezinnen van Therapie-hulphonden. Ook 
komt er regelmatig iemand bij u langs om te 
bekijken of alles goed gaat.

Regio
Therapie-hulphonden zoeken een fijn thuis in een 
straal van circa dertig kilometer rondom Herpen, 
Oss, Arnhem, Apeldoorn en Rotterdam.

Ambassadeursfunctie
Ieder gastgezin is een ambassadeur voor Hulp-
hond Nederland. De pups van Hulphond Neder-
land dragen vanaf het begin hun speciale blauwe 
tuigje, wat vragen kan oproepen in zijn en uw 
omgeving. Als ambassadeur bent u verantwoor-
delijk voor een goede uitleg van onze filosofie 
en opleiding. U dient zich als gastgezin altijd van 
deze ambassadeursfunctie bewust te zijn, ook 
wanneer u bijvoorbeeld uw ervaringen met uw 
hulphond deelt op social media.

Over Hulphond 
Nederland

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 heb-
ben 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 hulp-
honden inzet.

Onze hulphonden worden met respect voor het 
welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid 
door deskundige trainers. Zij zijn in staat de 
hulphond tot wel zeventig verschillende vaar-
digheden aan te leren. Het Hulphond Expertise-
centrum zorgt ervoor dat wij ons onderscheiden 
met de beste hulphonden en aantoonbaar 
bewezen trainingen en methodieken. Hulp-
hond Nederland heeft voor iedereen de juiste 
hulphond!

Hulphond Nederland heeft zich ten doel gesteld 
om in 2018 jaarlijks minimaal duizend mensen 
met een zorgvraag te helpen door de inzet 
van een hulphond. Om dit doel te bereiken, 
zijn meer hulphonden nodig en dus ook meer 
gastgezinnen. Iedere hulphond is een goed 
gesocialiseerde en uitstekend opgeleide hond, 
die een enorm verschil kan maken in het leven 
van mensen met een zorgvraag. Zo’n hond 
verdient een fijne start en thuisbasis! Helpt u 
mee hem zijn belangrijke taak te kunnen laten 
volbrengen?

Interesse?
Heeft u belangstelling om 

gastgezin te worden voor een 
hulphond? U kunt zich aanmelden 

op onze website: 
hulphond.nl/gastgezin
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Hulphond Nederland
Broekstraat 31, 5373 KD Herpen    (0486) 41 18 78 
Postbus 24, 5373 ZG Herpen    www.hulphond.nl


