
Thuisbasis voor een 
hond met een missie
Hulphond Nederland zoekt gastgezinnen voor pups
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Alle pups zijn hartveroverend. En sommige van hen krijgen een wel 

heel speciale missie! Zij worden bij Hulphond Nederland opgeleid 

tot hulphonden die inzetbaar zijn voor mensen met een fysieke of 

mentale zorgvraag. De basis voor de opleiding wordt gelegd in het 

eerste levensjaar van de pups. Hier ligt een belangrijke taak voor 

mensen die een bijdrage willen leveren aan de doelstelling van 

Hulphond Nederland!

Gastgezin 
voor een pup

Het eerste levensjaar
Hulphonden wonen in het eerste jaar van hun 
leven bij een gastgezin in een huiselijke omgeving. 
Hier worden zij opgevoed tot sociaalvaardige 
honden die zich op hun gemak voelen in de 
mensenmaatschappij. Ook leren zij spelenderwijs 
de eerste basisopdrachten en -vaardigheden. Bij 
het gastgezin komen ze in allerhande situaties 
terecht en leren op iedere denkbare plek hun 
rust te vinden en zich gewenst te gedragen. 
Denk hierbij aan openbare gelegenheden zoals 
restaurants en winkels maar ook aan wandel- 
en losloopgebieden. De verantwoordelijke taak 
van hulphond in spe  vraagt om een doordachte 
opvoeding en training. Daarom worden 
gastgezinnen intensief begeleid vanuit Hulphond 
Nederland.

Het eerste levensjaar is voor iedere hulphond 
van groot belang, omdat hij in deze periode 
ongelooflijk veel leert. Liefdevolle gastgezinnen 
met een rijk sociaal leven, die zin en tijd hebben 
om 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. 

Aanmelden
Gastgezinnen worden na hun aanmelding op 
www.hulphond.nl/help-mee door Hulphond 
Nederland zorgvuldig geselecteerd. Voldoet u 
aan de voorwaarden wat betreft gezinssituatie, 
woonomgeving, werk en persoonlijkheid, dan 
komt één van onze gastgezinbegeleiders thuis 
bij u op bezoek. Tijdens dit intakegesprek leggen 
we uit wat onze stichting doet, hoe het leven van 
een hulphond eruit ziet en wat het inhoudt om 
gastgezin te zijn. 

Wanneer u daarna samen met Hulphond 
Nederland beslist om het traject aan te gaan, dan 
kunt u starten met ons e-learningsprogramma dat  
speciaal voor gastgezinnen is ontwikkeld. Op deze 
manier leert u alvast alles wat u moet weten over 
het opvoeden van een pup. Ook gaat u meekijken 
bij trainingen met gastgezinnen die al een pup 
hebben. Zijn zowel u als de gastgezinbegeleider 
daarna nog steeds enthousiast, dan wordt er 
gekeken wanneer er een pup bij u geplaatst kan 
worden.

Een pup in huis
U krijgt de pup in huis wanneer deze acht à 
negen weken oud is. 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 en het welzijn van de pup staat 
daarbij altijd centraal. De pup krijgt van alles mee, 
zoals een bench, voer, voerbakken, een voerton, 
een riem, een speeltje en anti-vlooienmiddel en 
ontwormingsmiddel voor een jaar. 

Leertraject
In zijn eerste jaar bij het gastgezin leert de hond 
vooral omgaan met de wereld om hem heen. 
Daarbij hoort het netjes meelopen aan de lijn, 
zich beheersen in situaties met veel afleiding en 
terugkomen wanneer hij tijdens het loslopen 
geroepen wordt. De hond leert van u om zich 
sociaalvaardig te gedragen in de omgang met 
andere individuen, maar ook om niet afgeleid te 
raken door prikkels die hij waarneemt. 

Alle gezinsleden mogen helpen om de hond 
op te voeden. Eventuele kinderen in het gezin 
moeten minimaal vier jaar oud zijn. Oudere 
kinderen mogen meehelpen, maar het wandelen 
en trainen blijft de verantwoordelijkheid van de 
volwassene(n).  Een gastgezin kan prima andere 
huisdieren hebben. Een eigen hond is ook geen 
probleem, mits deze geen ongewenst gedrag 
vertoont dat de hond in opleiding zou kunnen 
overnemen. 
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Niet alleen de hond, maar ook u als gastgezin 
gaat een intensief leertraject in.
Binnen enkele dagen na de plaatsing van de 
hond, komt uw vaste gastgezinbegeleider langs 
en start het opleidingstraject. 
 

Begeleiding
De eerste maand komt uw gastgezinbegeleider 
iedere week op huisbezoek om vragen te 
beantwoorden, afspraken te maken over 
oefensituaties en nieuwe vaardigheden aan te 
leren. Wanneer de hond er aan toe is, spreekt 
u ook samen af op diverse locaties om in de 
praktijksituatie te oefenen, bijvoorbeeld een 
tuincentrum, kinderboerderij of losloopgebied. 
Ook worden er gezamenlijke trainingen met 
andere gastgezinnen georganiseerd. De 
trainingslocaties liggen soms op drie kwartier 
rijden bij u vandaan. De contactmomenten duren 
ongeveer anderhalf uur en worden in de loop der 
tijd minder frequent: minimaal één keer per twee 
weken. 
 
Binnen het traject wordt u twee keer uitgenodigd 
voor een evaluatiemoment met de hond. Hierbij 
wordt het karakter van de hond in kaart gebracht 
en wordt er gekeken naar de voortgang en 
ontwikkeling. 

Voor zijn leven als hulphond is het uitermate 
belangrijk dat de hond in goede gezondheid 
is. Daarom wordt de hond als hij 12 maanden 

oud is uitgenodigd om samen met u naar de 
Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in 
Utrecht te komen voor een medische screening. 

Vervolgopleiding
Vanaf dat de hond ongeveer vijftien maanden oud 
is, is hij klaar voor de vervolgopleiding. Er volgt 
een eindevaluatie bij u thuis, waarbij ook één 
van onze trainers aansluit. Voorafgaand aan dit 
bezoek vult u samen met uw gastgezinbegeleider 
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 wandeling, 
waarbij het gedrag van de hond in zijn eigen, 
vertrouwde omgeving wordt bekeken. Hierdoor 
kan de trainer later in de hondenverblijven 
beoordelen of de hond zich op zijn gemak voelt.

Na afloop van de eindevaluatie mag de hond mee 
met onze trainer naar Herpen. De hond wordt 
nu in ons trainingscentrum in Herpen verder 
getraind. 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 heeft u 
het samen met de hond allemaal voor gedaan!

Na het afscheid krijgt u vanuit onze 
hondenverblijven nog eens per vier tot zes weken 
een update over de voortgang van ‘uw’ hulphond. 
Bovendien wordt u na drie maanden uitgenodigd 

Over 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 veertig 
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. 

Onze ambitie is om jaarlijks minimaal 
duizend mensen te helpen met 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 hulpvraag. Zo’n hond 
verdient een fijne start! Helpt u mee hem zijn 
belangrijke taak te kunnen laten volbrengen?
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Interesse?
Heeft u belangstelling om 

gastgezin te worden voor een 
hulphond-in-opleiding? U kunt 

zich aanmelden via onze website: 
hulphond.nl/help-mee/ 

gastgezin-worden

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 Herpen 

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

Hulphond-bijeenkomsten.



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


