
 

 
 

Hulphonden 

Een hond die voor jou hoort, ziet of zelfs de 

was doet... 
 

Honden willen graag helpen. Het zijn sociale dieren, die 

alles doen wat ze kunnen om hun baasjes te plezieren. 

Mensen met een handicap kunnen heel erg geholpen zijn 

met zo'n hond. De hond kan de dingen voor ze doen, die 

ze zelf niet meer kunnen. Die hulphonden hebben wel 

eerst een lange training gehad. 

 

Puppy 

Een nest met van die kleine, wurmende, wriemelende, kwispelende puppy's is altijd 

héél erg leuk om naar te kijken. Wat een lieve hondjes!  

 

Sommige hondjes krijgen in het nest ook al meteen 

een baan: Jij wordt hulphond! Zo’n hond krijgt dus 

later een baas die gehandicapt is en niet alles zelf 

kan doen. Vaak zit de baas van een hulphond in een 

rolstoel. Er zijn ook hulphonden voor dove baasjes. 

Honden kunnen trouwe hulphonden worden als ze 

van pup af aan een goede training krijgen. 

 

Gastgezin 

Als de pup zeven weken oud is, komt hij al bij mensen in huis die hem alles gaan 

leren. Dat is het gastgezin van de pup. Ze leren hem veel door met hem te spelen en 

hem overal mee naartoe te nemen. Tenslotte zal zijn toekomstig baasje hem óók 

overal mee naartoe gaan nemen. Daar moet hij vast aan wennen.  

 

Eén keer in de twee weken gaat de pup dan ook naar puppy-school. Daar leert hij 

reageren op opdrachten. Hij leert te gaan zitten of lopen als de baas dat zegt. Hij 

leert dingen van de grond op te rapen en nog veel meer. Als de pup een jaar oud is 

geworden, geeft het gastgezin hem weer aan het trainingscentrum. 

 

Stichting Hulphond Nederland 

Het trainingscentrum waar de honden oefenen, is van Stichting Hulphond 

Nederland. De honden leren in een paar maanden alle dingen, die ze moeten weten 

of kunnen. Het trainingscentrum bepaalt of de jonge hond geschikt is als ADL-hond 

of als signaalhond. 



 

 
 

ADL-hond 

Een ADL-hond helpt bij Activiteiten in het Dagelijks Leven.  

In het trainingscentrum leert het hondje daar veel moeilijke dingen voor, zoals:  

 deuren openmaken 

 dingen oprapen die gevallen zijn 

 op licht- en liftknopjes drukken 

 kleren en schoenen uittrekken 

 dekens van het bed afhalen 

 was in de wasmachine stoppen en er weer uit halen 

 boodschappen doen 

Signaalhond 

Een signaalhond helpt een doof baasje. Hij leert zijn baasje te waarschuwen, als:  

 de bel of de telefoon gaat 

 de wekker afloopt 

 iemand de naam van zijn baasje roept 

 de baby huilt 

 hij moet reageren op een ander geluid dan bovengenoemde 

Als ze klaar zijn om naar hun nieuwe baas te gaan, gaan ze samen eerst een paar 

dagen wennen en oefenen op het trainingscentrum. Daarna gaan ze samen naar 

het huis van het nieuwe baasje. De hond heeft nu zijn echte thuis gevonden! 

 

Niet iedere hond is geschikt 

Niet alle honden kunnen hulphond worden. Dat 

ligt aan het karakter van de verschillende 

honden. De hulphonden moeten natuurlijk 

heel gehoorzaam zijn en geduldig. En ze 

moeten slim genoeg zijn om dingen op 

commando te leren doen.  

 

 

Ze leren die commando's trouwens in het 

Engels of het Frans. Op die manier leren ze 

alleen naar hun eigen baas te luisteren.  

 

Je mag ook nooit een hulphond aaien en 

afleiden als hij aan het werk is, want hij 

moet zich kunnen concentreren op zijn taak. 



 

 
 

Wie kunnen vragen om een hulphond? 

Natuurlijk kan niet iedereen zomaar een hulphond krijgen. Je moet een heleboel 

dingen niet meer kunnen doen door een ziekte of ongeluk, die een hond wel voor je 

zou kunnen doen. Bovendien moet je wél voor je hulphond kunnen én willen zorgen. 

Je moet hem eten kunnen geven en uit kunnen laten. 

 

Het is logisch dat je niet zomaar een hulphond krijgt, want een hulphond opleiden, 

kost veel geld. Om van een pup een hulphond te maken en hem te blijven trainen, 

kost bij elkaar wel 26.000 euro! Dat is net zo duur als een nieuwe auto! 

Gelukkig betaalt de stichting de opleiding van de honden, dus ook gehandicapte 

mensen die niet zoveel geld hebben, kunnen een hulphond krijgen. 

 

Voordelen van een hulphond 

Mensen die een hulphond hebben, zijn dolgelukkig met de dieren. Ze zijn niet meer 

voor alles afhankelijk van andere mensen. Ze kunnen dus ook op zichzelf gaan 

wonen, zonder dat er steeds een verpleger aanwezig moet zijn. 

  

Mensen met een handicap, zijn ook vaker eenzaam. 

Andere mensen vinden het moeilijk om een praatje met 

ze te maken, want ze weten niet goed wat ze moeten 

zeggen. Maar hondenbaasjes onderling maken veel 

makkelijker contact met elkaar, met of zonder rolstoel. 

En dat is natuurlijk heel gezellig. 

 

Sledehonden 

Bij honden met banen horen behalve hulphonden ook sledehonden. Sledehonden 

zijn erg handig, omdat ze makkelijk mensen en spullen kunnen verplaatsen met 

een slee in een sneeuwachtige omgeving. Deze honden krijgen uiteraard wel een 

heel andere training dan de hulphonden.  

 

Het zijn vaak dieren van een speciaal ras 

die al van jongs af aan hard trainen om 

sleeën te trekken en goed samen te 

werken met de andere honden. 

Sledehonden en hulphonden zijn echte 

werkers. 

 

Link 

Stichting kind en hulphond 

 

http://www.stichtingkindenhulphond.nl/

