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Mensen met epilepsie durven vaak nauwelijks nog 
de deur uit. Sommigen kunnen niet alleen naar 
de winkel of zelfstandig een wandeling maken. 
Want wat als je net tijdens het boodschappen 
doen of midden op straat een aanval krijgt? Dit 
kan, los van het ongemak en de schaamte, zorgen 
voor fysiek letsel zoals een hersenschudding of 
botbreuken. Epilepsie leidt vaak tot een sociaal 
isolement. De wereld wordt erg klein: mensen 
met epilepsie zijn vrijwel altijd afhankelijk van 
iemand die bij hen is of ergens mee naar toe wil. 
Een hulphond kan uitkomst bieden!

Signaleringshond
Een Epilepsie-hulphond is een signaleringshond die 
erop getraind is om te handelen als zijn baas een 
aanval krijgt, en hem helpt tijdens en na de aanval. 
Hierdoor biedt de hulphond een groot gevoel van 
veiligheid en vermindert de afhankelijkheid van 
anderen. 

Een Epilepsie-hulphond kan in staat zijn een aanval 
van tevoren te signaleren en zijn baas te waar-
schuwen. Dit doet de hond bijvoorbeeld door zijn 
baas strak te blijven aankijken of tegen hem aan te 
duwen. De cliënt krijgt hierdoor de kans om zichzelf 
in veiligheid te brengen, door alvast te gaan zitten 
of liggen en medicijnen in te nemen. Dit voorkomt 
in veel gevallen letsel, zoals een val op straat of 
brandwonden door hete thee. De hulphond kan 
een alarmknop bedienen en medicijnen of hulp 
halen. De hond wacht bij zijn baas tot hij of zij weer 
bijkomt. De aanwezigheid van een hulphond zorgt 
na de aanval voor een groot gevoel van veiligheid 
en vertrouwen.

Intensieve training
Hulphonden wonen tot een leeftijd van circa 16 
maanden bij een gastgezin. Daar worden zij, in 
een huiselijke omgeving, opgevoed tot rustige en 
sociaalvaardige honden en krijgen zij de eerste 
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De hulphond steunt of waakt over de cliënt na een aanval.



commando’s aangeleerd. Na hun verblijf bij het 
gastgezin beginnen ze aan hun training in het 
opleidingscentrum van Hulphond Nederland in 
Herpen. Professionele trainers leiden de hond 
verder op en kijken zorgvuldig naar het karakter 
en de belastbaarheid van de hond. Op basis 
hiervan wordt bepaald of de hond een hulphond 
kan worden en welke taken hij krijgt.

De match tussen een cliënt en een hulphond 
wordt zeer zorgvuldig en in verschillende fasen 
tot stand gebracht. Tijdens een matchbezoek bij 
de cliënt thuis wordt er bekeken of er een goede 
klik is en welke vaardigheden de hond moet 
aanleren. Na een positief matchbezoek volgt er 
een aantal maanden maatwerktraining in het 
opleidingscentrum van Hulphond Nederland. 
De trainer legt dan de basis voor het werk dat 
de hond later bij de cliënt zal uitvoeren. Daarna 
volgt een intensieve thuistraining van de cliënt 
en zijn of haar hulphond, onder begeleiding van 
een cliëntinstructeur. De vaardigheden die de 
hond tijdens de maatwerktraining heeft geleerd, 
worden hier uitgebouwd. Twee keer per jaar vindt 
nazorg plaats via een huisbezoek. Het welzijn van 
de hond staat hierbij altijd centraal.

Aanvragen
Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor 
een Epilepsie-hulphond of kent u iemand die 
daarbij gebaat kan zijn? Neem dan contact met 
ons op voor meer informatie. Op onze website 
kunt u zich aanmelden als u een hulphond wilt 
aanvragen: www.hulphond.nl/hond-aanvragen.

Een Epilepsie-hulphond wordt ingezet om 
mensen met epilepsie te helpen. Ze kunnen 
letsel voorkomen omdat sommige honden 
hun baas tijdig waarschuwen voor een op 
handen zijnde aanval. Doordat dit de cliënt 
zelfvertrouwen en rust geeft, kunnen de 
epileptische aanvallen afnemen in hevigheid 
en/of frequentie.

Voordat Epilepsie-hulphond Hugo bij Lieke van 
Heesewijk kwam, moest er altijd iemand bij 
haar zijn. De kans dat ze een aanval kreeg en er 
niemand in de buurt was, was te groot. Sinds 
een jaar woont Hugo bij haar. “In het begin was 
dat even wennen, maar dat ging sneller door 
de begeleiding vanuit Hulphond Nederland,” 
vertelt Lieke. Nu kunnen Lieke en Hugo niet 
meer zonder elkaar. “Als het misgaat, drukt 
Hugo op de alarmknop. Hij voelt een aanval 
vaak ruim van tevoren aankomen. Soms drukt 
hij ’s ochtends al op de knop als ik in de middag 
of avond een aanval krijg,” aldus Lieke. Dankzij 
Hugo heeft Lieke meer vrijheid om te gaan en 
staan waar ze wil. “Ik voel nu dat ik zelfstandiger 
kan worden en dingen alleen kan doen.”

Lieke van Heesewijk en hulphond Hugo

Ervaring
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Hulphond Nederland
Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag 
de helpende hand: de inzet van hulphonden voorkomt namelijk isolement en biedt 
nieuw perspectief. De stichting heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden van 
hulphonden. De 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 vaardigheden aan te leren. De ambitie van Hulphond Nederland 
is om jaarlijks minimaal duizend mensen te helpen met de inzet van een hulphond.


