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KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

ASSISTENTIEHONDEN 

• Inleiding 

• Blindengeleidehonden 

• Hulphonden 

• Hoorhonden 

• Epilepsiehonden 



KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 Assistentiehonden: inleiding 

Anne-Marie Deleyn 

mei – juni 2009 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Adviesrapport opmaken volgens de uniforme methode 

• Op de refertelijst: de blindegeleidehonden 

• Andere assistentiehonden dienen voorgelegd aan BBC 

• Alternatieven in kaart brengen 

 

 

ASSISTENTIEHONDEN 
INLEIDING 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Vertrokken vanuit de assistentiehond als oplossing 

terug naar beginpunt, namelijk probleemactiviteit 

• Geen duidelijke noodzaak 

• Beperkte gebruiksfrequentie 

• Geen of onvoldoende alternatieven  

• Accent ligt vooral op gezelschap, veiligheid 

 

ASSISTENTIEHONDEN 
HUIDIGE DOSSIERS 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Methode voor adviesverlening toepassen 

• de probleemactiviteit 

• de mogelijkheden en de beperkingen van de betrokkene 

• de situatie en omgeving 

 

 

ASSISTENTIEHONDEN 
DOEL VAN DEZE OPLEIDING 

Activiteiten Situatie/Omgeving 

Persoon 

Aanpassing 
+ 

Hulpmiddelen 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Methode voor adviesverlening toepassen  

• Alternatieven afwegen 

• Meest doelmatige oplossing weerhouden: 

• best voldoet aan eisen 

• beste prijs-kwaliteitsverhouding 

• Met erkenning van de evaringsdeskundigheid van betrokkene 

ASSISTENTIEHONDEN 
DOEL VAN DEZE OPLEIDING 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Assistentiehonden hebben verschillende functies voor  

verschillende doelgroepen 

• blindegeleidehonden voor personen met een visuele handicap 

• hulphonden voor personen met een motorische handicap 

• hoorhonden voor personen met een auditieve handicap 

• epilepsiehonden voor personen met epilepsie 

 

ASSISTENTIEHONDEN 
 



KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

ASSISTENTIEHONDEN: BLINDENGELEIDEHOND 

ANNE-MARIE DELEYN 

Mei – Juni 2009 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• De probleemactiviteit (zich verplaatsen) in kaart brengen 

• Aan de hand van een dagschema  

• Geef per verplaatsing: 

• Hoe voert betrokkene deze verplaatsing uit? 

• Welke problemen ervaart betrokkene bij deze verplaatsing? 

• Hoe worden de ervaren problemen aangepakt? 

• Hulpmiddelen? 

• Menselijke assistentie? 

• Waarom is de huidige aanpak van de problemen onvoldoende? 

 

 

BLINDENGELEIDEHOND 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Een blindengeleidehond is een mobiliteitshulpmiddel 

• hindernissen in de breedte en in de hoogte ontwijken en aangeven 
met bevelsweigering bij gevaar 

• overgangen van materiaal, kleur signaleren 

• niveau-overgangen, trappen aangeven 

• oversteek- en doorgangsmogelijkheden (zebrapaden) in een 
verkeerssituatie aangeven en de verkeerssituatie inschatten 

• zijn baas op aangeleerde trajecten geleiden (een hond is in staat om 
een aantal trajecten aan te leren) 

• in- en uitgangen en oriëntatiepunten terugvinden 

• De hond kan ook verloren gelegde voorwerpen terugvinden 

 

BLINDENGELEIDEHOND 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

De blindengeleidehond heeft ook een aantal beperkingen 

• In een vreemde omgeving kan de blindengeleidehond niet de weg 
wijzen.  

• De  hond blijft een mobiliteitshulpmiddel en is nooit een 
oriënteringshulpmiddel.  

BLINDENGELEIDEHOND 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

BLINDENGELEIDEHOND  
DOELGROEP 

Blinden of zeer slechtzienden die zich zelfstandig  

(zonder menselijke assistentie) buitenshuis willen verplaatsen.  

De blinde of zeer slechtziende moet: 

• voldoende mobiliteitsvaardig zijn (door ervaring of door een cursus 
te volgen) 

• over voldoende oriënteringsvaardigheden beschikken 

• in staat zijn om voortdurend aandachtig te blijven om alle 
noodzakelijke informatie te kunnen waarnemen 

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

BLINDENGELEIDEHOND 
 

• Witte stok en blindengeleidehond 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Gps voor mobiele blinden en slechtzienden 

• Smartphone met spraakweergave 

• Pda met gps-software en blindvriendelijke bediening 

• Vereenvoudigde gps voor de doelgroep (Breeze) 

• Notitietoestellen met gps-module 

BLINDENGELEIDEHOND 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Sprekende bakens 

• Gebruiker activeert spraak via blauwe drukknop in zijn jaszak 

• EO Guidage (Lyon, F) werkt ook via software op gsm 

• Testfase in ziekenhuis Groningen (NL) met bakens 

• … 

BLINDENGELEIDEHOND 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• De I-Cane is een concept van een intelligente stok dat een 
aantal functies bundelt volgens een geïntegreerde opbouw 

• Obstakeldetectie: om botsingen in de looproute te voorkomen 

• Navigatie (gps): om de weg te vinden via vooraf bepaalde route 

• Integratie van communicatie vanuit externe bronnen zoals 
wijzigingen in de dienstregelingen en lokale informatie 

• Tactiele Handvat (Tactile Arrow): bewegend pijltje op handvat van 
witte stok (draait en beweegt op en neer) 

• Centrale intelligentie: om te waken over de veiligheid 

 

 

 

 

Info: www.i-cane.nl  

BLINDENGELEIDEHOND 
 

http://www.i-cane.nl/
http://www.i-cane.nl/
http://www.i-cane.nl/


 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

MENSELIJKE ASSISTENTIE 

BLINDENGELEIDEHOND 
’ALTERNATIEVEN’ 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

BLINDENGELEIDEHOND 
LEIDRAAD AR 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

Probleemactiviteit 
•Zich verplaatsen  

 
Aangevraagd hulpmiddel 

•Blindegeleidehond 
 
Referteklasse 

•Referteklasse 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

Kleine wijzigingen, aanvullingen of  
accenten tov MDV die van belang zijn 
voor het begrijpen van de motivatie: 
 

• familiale situatie 
• andere beperkingen? 

 
Gebruikt de betrokkene een witte 
stok? 

BLINDENGELEIDEHOND  
LEIDRAAD AR 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

• Heeft de persoon een 
mobiliteitsprobleem? 

• Welke trajecten legt de persoon 
nu af en met welke frequentie? 

• Welke trajecten zal de persoon 
afleggen en met welke 
frequentie? 

• Gebruikt de persoon het 
openbaar vervoer? 

BLINDENGELEIDEHOND  
LEIDRAAD AR 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

BLINDENGELEIDEHOND  
LEIDRAAD AR 

Persoon 
•Zal de persoon in staat zijn om 
adequaat met de hond om te gaan, 
…? 

 

Omgeving 
•Laat de omgeving het toe om een 
hond te houden, …? 

• Is er voldoende ruimte om de hond 
uit te laten? 

  
 Hond 

• Is de hond reeds aanwezig? 
•Nee 

•Wie zal de hond opleiden? 
•Welke taken zal de hond 
uitvoeren en hoe vaak?  

•Ja 
•Wie leidde de hond op? 
•Welke taken voert de hond 
nu uit? (voorbeelden!!) 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

BLINDENGELEIDEHOND  
LEIDRAAD AR 

•Beschrijf de mogelijke 
‘alternatieven’: menselijke 
assistentie en/of hulpmiddelen 
 

+ 
  
•Waarom werden die niet 
gekozen? 

• voldoen functioneel niet? 

• persoonlijke voorkeur?  
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

De leidraad kan u ondersteunen bij het opmaken van een 
adviesrapport maar geeft geen garantie dat u voor de 
aangevraagde blindegeleidehond een tussenkomst zal 

krijgen van het VAPH. 

  BLINDENGELEIDEHOND  
 



KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 ASSISTENTIEHONDEN: HULPHOND 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Alle probleemactiviteiten in kaart brengen 

• Aan de hand van een dagschema van de dagelijkse activiteiten 

• Geef per activiteit 

• Hoe voert betrokkene deze activiteit uit? 

• Welke problemen ervaart betrokkene bij het uitvoeren van deze 
activiteit? 

• Hoe worden de ervaren problemen aangepakt? 

• Hulpmiddelen? 

• Menselijke assistentie? 

• Waarom is de huidige aanpak van de problemen onvoldoende? 

 

HULPHOND 
METHODE 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Volgende activiteiten kunnen meer in detail bekeken worden 

• Voorwerpen weg- en terugbrengen 

• Voorwerpen oprapen 

• Gordijnen, deuren, … openen en sluiten 

• Iets uit kasten, lades, … nemen 

• Knoppen, schakelaars, … bedienen 

• Alarmeren 

• Transfers uitvoeren 

• Aan- en uitkleden 

• Hou rekening met 

• Belang - frequentie - duur 

• Consequenties 

• Evoluties 

 

HULPHOND 
METHODE 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Honden beschikken in het algemeen over een aantal basisvaardigheden. 

Deze worden standaard aangeleerd 

• volgen: links, rechts, voor en achter 

• ergens op staan met twee of met vier poten, ergens tegenaan staan 

• zitten, liggen, staan, halve draai, poot uitsteken 

• hier komen 

• vooruit gaan, kamer verlaten, in auto stappen 

• op een plaats blijven, wachten 

• Honden bieden in het algemeen 

• gezelschap 

• een gevoel van veiligheid 

• een bevordering van de sociale interactie 

  

HULPHOND 
MOGELIJKHEDEN VAN EEN HOND 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• De basisvaardigheden bij een hulphond 

• zijn meer uitgesproken  

• vormen de basiscommando’s die onderling te combineren zijn voor 
nieuwe of complexere opdrachten: 

• een voorwerp oppakken (apporteren) en het loslaten 

• snelheid aanpassen 

• ontlasten op commando 

• ergens aan trekken 

• blaffen op commando 

HULPHOND 
MOGELIJKHEDEN VAN EEN HULPHOND 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

HULPHOND 
MOGELIJKHEDEN VAN EEN HULPHOND 

• Specifieke vaardigheden 

• Voorwerpen weg- en terugbrengen 

• Voorwerp op aanwijzing herkennen en terugbrengen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Voorwerp geven aan iemand, wegbrengen of ergens in doen 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kleine, grote, breekbare voorwerpen 

HULPHOND 
MOGELIJKHEDEN VAN EEN HULPHOND 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Deuren, gordijnen en lades openen en sluiten 

• Openen, sluiten en open houden - soms een aanpassing nodig 

 

 

 

 

 

• Knoppen en schakelaars bedienen 

• Liftknoppen, lichten, kranen, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

HULPHOND 
MOGELIJKHEDEN VAN EEN HULPHOND 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

HULPHOND 
MOGELIJKHEDEN VAN EEN HULPHOND 

• Alarmeren 

• Mensen gaan halen of door te blaffen verwittigen 

• Alarmsysteem bedienen 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Vaardigheden op maat van de gebruiker 

• Persoon met een handicap ondersteunen bij bewegingen 

• Voetenplank van de rolstoel inklappen 

• Kussen onder het hoofd doen 

• Dekens afhalen, dekbed terugslaan 

• Kleding uittrekken 

HULPHOND 
MOGELIJKHEDEN VAN EEN HULPHOND 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Personen die een beperking hebben aan de onderste ledematen 

• Personen met beperkingen aan de romp, de wervelkolom of het 
bekken 

• Personen met een beperking aan de bovenste ledematen 

• Personen met een combinatie van bovenstaande beperkingen 

• Personen met een evolutieve ziekte 

HULPHOND 
DOELGROEPEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Technische hulpmiddelen 

• aan- en uitkleedhulpen 

 

 

HULPHOND 
ALTERNATIEVEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Draaggordels / tassen voor boodschappen 

HULPHOND 
ALTERNATIEVEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 

Omgevingsbedieningssystemen 

 

 

HULPHOND 
ALTERNATIEVEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Automatisatie van deuren 

Aangepaste deuren 

HULPHOND 
ALTERNATIEVEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Oprichthulpen 

HULPHOND 
ALTERNATIEVEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Grijptangen 

Met voorarmsteun 

HULPHOND 
ALTERNATIEVEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Aangepaste grepen 

 

HULPHOND 
ALTERNATIEVEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Robotarm 

HULPHOND 
ALTERNATIEVEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Positioneringshulpmiddelen 

 

HULPHOND 
ALTERNATIEVEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Transferhulpmiddelen 

HULPHOND 
ALTERNATIEVEN 

http://193.53.15.115/fotos/dir1/se1617.jpg
http://193.53.15.115/fotos/dir1/se22615.jpg


 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

Alarmeringssystemen 

HULPHOND 
ALTERNATIEVEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

HULPHOND 
ALTERNATIEVEN 

• Menselijke assistentie 

Door de hulphond kan de persoon met een motorische handicap 
zelfstandiger functioneren en hoeft hij/zij minder beroep te doen op 
ADL-zorg 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• De gebruiker moet de hond nodig hebben en moet de hond 
kunnen ‘gebruiken’, er kunnen mee omgaan, er kunnen voor 
zorgen. 

 

• De omgeving moet een assistentiehond toelaten. 

 

• De assistentiehond moet kunnen uitvoeren wat nodig is. 

 

 

HULPHOND 
DOELMATIGHEIDSEISEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Eisen gesteld aan de gebruiker: noodzaak en omgang met de 
hond 

• Is de persoon met een handicap beperkt in zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid? 

• Kan de hond daadwerkelijk een concrete hulp bieden aan de persoon 
met een handicap? 

• Wat wil de gebruiker méér bereiken met de hond en is dit realistisch? 

• Zal de persoon de hond gebruiken waarvoor hij opgeleid is? 

• Kan de persoon met een handicap zelf voldoende voor zijn hulphond 
zorgen? 

 

 

HULPHOND 
DOELMATIGHEIDSEISEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Eisen gesteld aan de gebruiker: noodzaak en omgang met de 
hond: 

• zelfstandigheid en mobiliteit 

• persoonlijkheid om met een hond om te gaan 

• stemfunctie 

• intelligentie en creativiteit 

• medische aspecten 

• motivatie 

• financiële aspecten 

• omgang met de hond 

HULPHOND 
DOELMATIGHEIDSEISEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Eisen gesteld aan de omgeving: ruimte en toelaten 

• Ruimte en mogelijkheid om de hond uit te laten 

• Bereid om hond op te nemen en akkoord verklaren met alle regels 
opgelegd door het hondencentrum 

• De omgeving moet de gebruiker met de hond toelaten: de eigenaar 
bij huurwoningen, de medebewoners in appartementsblokken, de 
voorziening of school, de werkgever en de collega’s, …. 

• De persoon met een handicap is de enige baas van de 
assistentiehond 

HULPHOND 
DOELMATIGHEIDSEISEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

• Eisen gesteld aan de hond: gezond en goed opgeleid 

• Afkomst bekend 

• Goede algemene gezondheidstoestand 

• Gesocialiseerd zijn: 

• Zich niet laten afleiden 

• Betrouwbaar zijn 

• Gehoorzaamheid en sanitaire behoeftebeheersing 

• Zelfbeheersing 

• Opgeleid voor basisopdrachten en voor specifieke opdrachten 

HULPHOND 
DOELMATIGHEIDSEISEN 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

HULPHOND 
LEIDRAAD AR 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

Probleemactiviteit 
•Meerdere activiteiten  

 
Aangevraagd hulpmiddel 

•Hulphond 
 
Referteklasse 

•BBC 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

Kleine wijzigingen, aanvullingen of  
accenten tov MDV die van belang zijn 
voor het begrijpen van de motivatie: 
 

• familiale situatie 
• andere beperkingen:? … 
• … 

HULPHOND 
LEIDRAAD AR 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

•Dagschema met per activiteit: 
•Hoe nu uitgevoerd? 
•Welke problemen? 
•Hoe problemen nu aangepakt? 

•Menselijke assistentie? 
•Hulpmiddelen? 

•Waarom huidige aanpak 
onvoldoende? 

• Meer detail: 
•Voorwerpen weg en terugbrengen 
•Voorwerpen oprapen 
•Deuren, … openen en sluiten 
•Iets uit een kast, … nemen 
•Knoppen en schakelaars bedienen 
•Alarmeren 
•Transfers uitvoeren 
•Aan- en uitkleden 

Geef per activiteit aan wat 
juist het probleem is,  in 
welke situaties de actitiveit 
een probleem geeft en hoe 
vaak dit een probleem is! 

 

HULPHOND 
LEIDRAAD AR 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

HULPHOND 
LEIDRAAD AR 

Persoon 
•Zal de persoon in staat zijn om 
adequaat met de hond om te gaan, 
…? 

 
Omgeving 

•Laat de omgeving het toe om een 
hond te houden, …? 

• Is er voldoende ruimte om de hond 
uit te laten? 

  
 Hond 

• Is de hond reeds aanwezig? 
•Nee 

•Wie zal de hond opleiden? 
•Welke taken zal de hond 
uitvoeren en hoe vaak?  

•Ja 
•Wie leidde de hond op? 
•Welke taken voert de hond 
nu uit? (voorbeelden!!) 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

HULPHOND 
LEIDRAAD AR 

• Beschrijf de mogelijke 

alternatieven: menselijke 

assistentie en/of hulpmiddelen 

 

+ 

  
• Waarom werden die niet gekozen? 

• voldoen functioneel niet? 

• persoonlijke voorkeur?  

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

De leidraad kan u ondersteunen bij het opmaken van een 

adviesrapport maar geeft geen garantie dat u voor de 

aangevraagde hulphond een tussenkomst zal krijgen van het 

VAPH. 

 HULPHOND 
 



KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

ASSISTENTIEHONDEN: HOORHOND 

WARD DE BRUECKER 

Mei – juni 2009 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

HOORHOND 
TAKEN 

• Signaleren van geluiden in de thuissituatie 

• Wekken wanneer de wekker afloopt / reageren op de deurbel / 
reageren op telefoon, fax, gsm / … 

 

• Signaleren van geluiden buitenshuis of in een ander gebouw 

• Verwittigen bij achteropkomende voertuigen / baasje zoeken en 
brengen naar degene die roept / reageren op de beltoon van een 
gsm / … 

 

• Andere 

• verwittigen wanneer de dove persoon een voorwerp onopgemerkt 
laat vallen (portefeuille, gsm, …) / berichten overbrengen tussen 
familieleden/vrienden verwittigen door geschreven nota’s rond te 
brengen (vb. laten weten dat het etenstijd is)  / … 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 

• Doelgroep : Doven 

 

• Oplossing : Signaleren van geluidssignalen 

 

• Aanvraag : Leidraad inhoud adviesrapport 

 

HOORHOND 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 

• Doelgroep : Doven 

 

• Oplossing : Signaleren van geluidssignalen 

 

• Aanvraag : Leidraad inhoud adviesrapport 

 

HOORHOND 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

HOORHOND 
DOELGROEP 

Graad Gemiddeld verlies 

Licht slechthorend 21 - 40 dB 

Matig slechthorend 41 - 70 dB 

Zwaar slechthorend 71 en 90 dB 

Doofheid  91 en  119 dB 

Totale doofheid 120 dB 

http://www-edc.eng.cam.ac.uk/betterdesign/downloads/impairmentsims/impairsim3.html
http://www-edc.eng.cam.ac.uk/betterdesign/downloads/impairmentsims/impairsim3.html
http://www-edc.eng.cam.ac.uk/betterdesign/downloads/impairmentsims/impairsim3.html


 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 

• Doelgroep : Doven 

 

• Oplossing : Signaleren van geluidssignalen 

 

• Aanvraag : Leidraad inhoud adviesrapport 

 

HOORHOND 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 

• Doelgroep : Doven 

 

• Oplossing : Signaleren van geluidssignalen 

 

• Aanvraag : Leidraad inhoud adviesrapport 

 

HOORHOND 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

HOORHOND 
OPLOSSING 

• Gewekt te worden 

• Fax te beantwoorden 

• Bezoek te ontvangen 

• Aandacht te geven aan 

• Veiligheid 

• … 

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

HOORHOND 
ALTERNATIEVEN 

• Niet-technisch 

• menselijke assistentie 

 

• Technisch 

• versterking van het geluidssignaal (horen) 

• omzetten van het geluidssignaal in een lichtsignaal (zien) 

• omzetten van het geluidssignaal in een trilsignaal (voelen) 

 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

HOORHOND 
ALTERNATIEVEN 

Geluidssignaal Trilsignaal 

Lichtsignaal 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

HOORHOND 
ALTERNATIEVEN 

• Positief 

• Het geluidssignaal wordt in een waarneembaar signaal omgezet. 

• Het is aan te passen aan de individuele wensen (vb. discreet, enkel 
om gewekt te worden, …). 

 

• Negatief 

• Het is geen modulair systeem. 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

HOORHOND 
ALTERNATIEVEN 

Geluidssignaal Trilsignaal Lichtsignaal 

Signaleringssysteem 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

HOORHOND 
ALTERNATIEVEN 

Zender Ontvanger 

• Signaleringssysteem 

• Werking  

• Het zet geluidssignalen om in lichflitssignalen of voelbare trillingen d.m.v. 
zenders en ontvangers. 

 

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

HOORHOND 
ALTERNATIEVEN 

• Positief 

• Het is een modulair systeem dat kan samengesteld worden 
naargelang de individuele wens. 

• Het geluidssignaal wordt in een waarneembaar signaal omgezet. 

• Het materiaal vraagt weinig onderhoud behalve vervanging van 
batterijen in sommige onderdelen. 

 

• Negatief 

• Buiten de thuissituatie is het eigen signaleringssysteem veelal 
onbruikbaar en ook niet aanwezig. 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 

• Doelgroep : Doven 

 

• Oplossing : Signaleren van geluidssignalen 

 

• Aanvraag : Leidraad inhoud adviesrapport 

HOORHOND 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 

• Doelgroep : Doven 

 

• Oplossing : Signaleren van geluidssignalen 

 

• Aanvraag : Leidraad inhoud adviesrapport 

 

HOORHOND 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

HOORHOND 
LEIDRAAD AR 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

Probleemactiviteit 

• Geluiden signaleren 

 

Aangevraagd hulpmiddel 

• Hoorhond 

 

Referteklasse 

• BBC 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

HOORHOND 
LEIDRAAD AR 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

• Gehoorverlies in dB vermelden (BIAP) 

 

• Hoorapparaatdrager of geïmplanteerd 

 

• Kleine wijzigingen, aanvullingen of  

accenten tov MDV die van belang zijn 

voor het begrijpen van de motivatie: 

 

• familiale situatie 

• andere beperkingen: visueel, … 

• … 

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

• Waar (thuis, onderweg of in andere 

gebouwen) en welke geluiden moeten 

gesignaleerd worden 

• frequentie van die geluiden 

• belang ervan 

 

• Beschrijven hoe die signalering nu 

gebeurt  

 

• Beschrijven waarom huidige niet meer 

voldoet aan uw eisen 

HOORHOND 
LEIDRAAD AR 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

HOORHOND 
LEIDRAAD AR 

Persoon 

• Zal de persoon in staat zijn om 

adequaat met de hond om te gaan, 

…? 

 

Omgeving 

• Laat de omgeving het toe om een 

hond te houden, …? 

• Is er voldoende ruimte om de hond 

uit te laten? 

  

 Hond 

• Is de hond reeds aanwezig? 

•Nee 

• Wie zal de hond opleiden? 

• Welke taken zal de hond 

uitvoeren en hoe vaak?  

•Ja 

• Wie leidde de hond op? 

• Welke taken voert de hond 

nu uit? (voorbeelden!!) 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

HOORHOND 
LEIDRAAD AR 

• Beschrijf de mogelijke 

alternatieven: menselijke 

assistentie en/of hulpmiddelen 

 

+ 

  
• Waarom werden die niet gekozen? 

• voldoen functioneel niet? 

• persoonlijke voorkeur?  

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 

• Doelgroep : Doven 

 

• Oplossing : Signaleren van geluidssignalen 

 

• Aanvraag : Leidraad inhoud adviesrapport 

HOORHOND 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 

• Doelgroep : Doven 

 

• Oplossing : Signaleren van geluidssignalen 

 

• Aanvraag : Leidraad inhoud adviesrapport 

De leidraad kan u ondersteunen bij het opmaken van een 

adviesrapport maar geeft geen garantie dat u voor de 

aangevraagde hoorhond een tussenkomst zal krijgen van het 

VAPH. 

HOORHOND 
 



KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 ASSISTENTIEHONDEN: EPILEPSIEHONDEN 

WARD DE BRUECKER 

Mei – juni 2009 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 EPILEPSIEHOND 
TAKEN 

• voorkomen dat de straat wordt overgestoken wanneer de 
persoon een epileptische aanval heeft, afstand houden van 
rivieroevers en afgronden 

 

• persoon bij bewustzijn brengen door te blaffen, aan te porren en 
te duwen met de poten 

 

• noodoproep inschakelen, persoon in veiligheid brengen, hulp 
halen, medicatie brengen 

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 

• Doelgroep : Epileptici 

 

• Oplossing : Assistentie verlenen 

 

• Aanvraag : Leidraad inhoud adviesrapport 

 

 

 EPILEPSIEHOND 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 

• Doelgroep : Epileptici 

 

• Oplossing : Assistentie verlenen 

 

• Aanvraag : Leidraad inhoud adviesrapport 

 

 

 EPILEPSIEHOND 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 EPILEPSIEHOND 
DOELGROEP 

 

• voor personen met medisch vastgestelde epilepsie, die ondanks 
medicatie of andere behandelingen niet aanvalsvrij zijn  

 

en  

 

• die minstens één zware aanval hebben per maand.  

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 

• Doelgroep : Epileptici 

 

• Oplossing : Assistentie verlenen 

 

• Aanvraag : Leidraad inhoud adviesrapport 

 

 

 EPILEPSIEHOND 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 

• Doelgroep : Epileptici 

 

• Oplossing : Assistentie verlenen 

 

• Aanvraag : Leidraad inhoud adviesrapport 

 

 

 EPILEPSIEHOND 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 EPILEPSIEHOND 
OPLOSSING 

• Epilepsiehonden kunnen een grotere onafhankelijkheid geven 
door een behulpzame vriend te zijn en door alarm te slaan bij 
een eventuele crisis.  

 

• Epilepsiehonden voeren een of meerdere taken uit, meestal 
onmiddellijk na een epileptische aanval: een alarmknop 
induwen, de persoon wakker maken, de telefoon of medicatie 
brengen, …  

 

• Sommige epilepsiehonden kunnen een aanval voorspellen. Dit 
voorvoelen kan niet aangeleerd worden.  



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 EPILEPSIEHOND 
ALTERNATIEVEN 

• Niet-technisch 

• menselijke assistentie 

 

• Technisch 

• epilepsiealarmsysteem 

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 EPILEPSIEHOND 
ALTERNATIEVEN 

• Een epilepsiealarmsysteem bestaat uit een alarmzender en een 
ontvanger.  

 

• De alarmzender die zich bij de patiënt bevindt (aan polsband of 
in bed), detecteert de epileptische aanval (vb. door registratie 
van de typische trillingen) en zendt het alarmsignaal naar de 
ontvanger bij de begeleider.  

 

• Epilepsiealarmsystemen werden ontwikkeld als een hulpmiddel 
om een verzorger te waarschuwen, niet om de verzorger te 
vervangen.  

 

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 EPILEPSIEHOND 
ALTERNATIEVEN 

• Positief 

• Epilepsiealarmsystemen zijn nuttig in situaties waarin personen 
(vaak ’s nachts) na een aanval bijstand van een verzorger nodig 
hebben. Het epilepsiealarmsysteem voorkomt dat de verzorger in 
dezelfde kamer moet verblijven als de patiënt. 

 

• De ervaringen van de Vlaamse Liga Epilepsie bevestigen de goede 
werking en de meerwaarde van de epilepsiealarmsystemen.  

 

• Negatief 

• Een volledig veilig epilepsiealarmsysteem bestaat niet. De 
responstijd van de verzorger blijft een belangrijke factor spelen. 

 

• Een epilepsiealarmsysteem is vaak beperkt tot het gebruik tijdens de 
nacht in de thuissituatie. Het systeem zal enkel waarschuwen en 
geen bijkomende actie ondernemen.  

 

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 

• Doelgroep : epileptici 

 

• Oplossing : Assistentie verlenen 

 

• Aanvraag : Leidraad inhoud adviesrapport 

 

 

 EPILEPSIEHOND 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 

• Doelgroep : epileptici 

 

• Oplossing : Assistentie verlenen 

 

• Aanvraag : Leidraad inhoud adviesrapport 

 

 

 EPILEPSIEHOND 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

EPILEPSIEHOND 
LEIDRAAD AR 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

Probleemactiviteit 

• zelfstandig zich veilig te voet 

verplaatsen op de openbare weg  

 

Aangevraagd hulpmiddel 

• Epilepsiehond 

 

Referteklasse 

• BBC 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

• Epilepsievorm vermelden (aanvalsvrij ?) 

 

• Frequentie en de ernst beschrijven 

 

• Kleine wijzigingen, aanvullingen of  

accenten tov MDV die van belang zijn voor 

het begrijpen van de motivatie: 

 

• familiale situatie 

• andere beperkingen : motorisch, … 

• … 

EPILEPSIEHOND 
LEIDRAAD AR 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

• Precieze probleem (deelactiviteit, 

handeling of situatie) 

  

• Waar (thuis, onderweg of in andere 

gebouwen) en welke assistentie moet  

verleend worden 

• frequentie 

• belang ervan 

• wie verleent ze nu 

EPILEPSIEHOND 
LEIDRAAD AR 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

EPILEPSIEHOND 
LEIDRAAD AR 

Persoon 

• Zal de persoon in staat zijn om 

adequaat met de hond om te gaan, 

…? 

 

Omgeving 

• Laat de omgeving het toe om een 

hond te houden, …? 

• Is er voldoende ruimte om de hond 

uit te laten? 

  

 Hond 

• Is de hond reeds aanwezig? 

•Nee 

• Wie zal de hond opleiden? 

• Welke taken zal de hond 

uitvoeren en hoe vaak?  

•Ja 

• Wie leidde de hond op? 

• Welke taken voert de hond 

nu uit? (voorbeelden!!) 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

MOTIVATIEVERSLAG

MV

Nr

Probleemactiviteit Aangevraagd hulpmiddel of

aanpassing

Referteklasse

BBC (niet referte/ZUZ)

Opmerkingen

(Globaal beeld)

Probleemstelling

Bespreking oplossing

Aangevraagde oplossing

Niet-weerhouden alternatieven

EPILEPSIEHOND 
LEIDRAAD AR 

• Beschrijf de mogelijke 

alternatieven: menselijke 

assistentie en/of hulpmiddelen 

 

+ 

  
• Waarom werden die niet gekozen? 

• voldoen functioneel niet? 

• persoonlijke voorkeur?  

 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 

• Doelgroep : Epileptici 

 

• Oplossing : Assistentie verlenen 

 

• Aanvraag : Leidraad inhoud adviesrapport 

 

 

 EPILEPSIEHOND 
 



 

KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN KOC 

 

• Doelgroep : Epileptici 

 

• Oplossing : Assistentie verlenen 

 

• Aanvraag : Leidraad inhoud adviesrapport 

 

 
De leidraad kan u ondersteunen bij het opmaken van een 

adviesrapport maar geeft geen garantie dat u voor de 

aangevraagde epilepsiehond een tussenkomst zal krijgen van het 

VAPH. 

 EPILEPSIEHOND 
 


