
Signaalhond
Een signaalhond wordt  opgeleid voor iemand met een auditieve 
beperking en waarschuwt zijn baas voor allerlei geluiden. Zo 
 reageert hij onder andere bij het geluid van een alarm, deurbel, 
wekker, magnetron of bij het huilen van een baby.

Seizurehond (voor mensen met epilepsie)
De werkzaamheden van de seizurehond zijn gericht op het 
voorkomen van onveilige situaties en het alarmeren voor, tijdens 
of na een aanval. Het leven en werken met een seizurehond 
geeft meer zelfstandigheid, een groter gevoel van veiligheid 
en bewegingsvrijheid. De praktijk leert dat mensen met een 
seizurehond meer zelfverzekerd zijn of worden door het werken 
met hun hond.

Blindengeleidehond
Blindengeleidehonden worden opgeleid om mensen met een 
visuele beperking veilig naar het gewenste doel te brengen.
Met een blindengeleidehond kan men zich zelfstandig 
 verplaatsen,  obstakels vermijden en onafhankelijk en  veilig 
aan het verkeer  deelnemen. Daardoor loopt men vaak meer 
 ontspannen en sneller dan met een stok. Naast al deze 
voor delen is een blindengeleidehond echter ook een trouwe 
 kameraad die  gezelschap biedt en de sociale contacten met 
anderen bevordert.

Ook u kunt de opleiding van 
een assistentiehond steunen.

Giften zijn van harte welkom 
IBAN NL18 INGB 0004 7598 74

Wilt u weten hoe u nog meer kunt bijdragen? 
Ga dan naar: www.bultersmekke.nl

Dorpsstraat 743  |  1566 EG  Assendelft
www.bultersmekke.nl

Samen het mogelijke mogelijk maken
www.bultersmekke.nl
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De BultersMekke methode
BultersMekke is een landelijke organisatie en de specialist 
op het gebied van teamcoaching. Met ons teamcoachings-
programma coachen en begeleiden wij mensen om de eigen 
hond in de thuisomgeving op te leiden tot een officieel 
erkende assistentiehond en daarmee tevens de regie op hun 
leven terug te nemen. 
 
Wij kunnen de volgende type assistentiehonden binnen ons 
teamcoachingsprogramma aanbieden:

• ADL-assistentiehonden
• Assistentiehonden voor mensen met een vorm van autisme
• Assistentiehonden voor mensen met diabetes
• Assistentiehonden voor mensen met een psychische aandoening
• Assistentiehonden voor mensen met PTSS
• Assistentiehonden voor mensen met beroepsgerelateerde PTSS
• Signaalhonden voor mensen met een auditieve beperking
• Seizurehonden voor mensen met epilepsie
• Blindengeleidehonden

 

Wat is een assistentiehond
Een assistentiehond is een hond die geleerd heeft een persoon 
met een beperking te helpen met het uitvoeren van de dagelijkse 
bezigheden, of in staat is bij bepaalde beperkingen de persoon 
vooraf te waarschuwen of hulpdiensten te waarschuwen.

Elke assistentiehond bezit een aantal basisvaardigheden. 
BultersMekke vindt het belangrijk om deze aan te vullen met die 
vaardigheden die  aansluiten op de beperkingen en behoeften 
van de cursist. Deze extra op de persoon gerichte vaardigheden 
worden in onderling overleg bepaald.
Een assistentiehond is naast de praktische ondersteuning ook 
 belangrijk op sociaal-emotioneel vlak. Binnen ons programma 
maken wij hier gebruik van. Door een assistentiehond zijn 
mensen in staat een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden wat 
uitgaat van wat kan en waar niet de beperking centraal staat. 

Fondsenwerving
Niet iedereen komt in aanmerking voor een vergoeding voor een 
assistentiehond via de zorgverzekeraar. Onze fondsenwerving 
is vooral gericht om deze groep die geen vergoeding krijgt te 
helpen. Wij kunnen hun beperking niet wegnemen, maar wel 
hun wereld vergroten!

Soorten assistentiehonden
ADL-hond
De afkorting ADL staat voor Activiteiten in het Dagelijks Leven. 
Een  ADL-hond is getraind om iemand met een lichamelijke 
beperking te assisteren bij allerlei handelingen in het dagelijks 
leven. Zo kan deze assistentiehond deuren openen, een liftknop 
bedienen, het licht aandoen, kledingstukken uittrekken en 
dingen van de grond oprapen.

Honden voor mensen met een vorm van autisme
Een assistentiehond voor mensen met een vorm van autisme 
helpt de persoon in het dagelijks leven.  Zowel binnenshuis als 
buitenshuis biedt de hond rust, stabiliteit en veiligheid.  
De speciaal getrainde relatie met de assistentiehond zorgt ervoor 
dat er makkelijker stappen gezet kunnen worden buiten de 
veilige grenzen.

Honden voor mensen met diabetes
Een diabetes assistentiehond wordt specifiek getraind in het 
 tijdig  signaleren en waarschuwen voor een aankomende 
 probleem situatie bij een té laag (hypo) bloed-suikerniveau door 
bijvoorbeeld vroegtijdig te gaan blaffen of door zijn baas te gaan 
likken. Er is dan nog genoeg tijd om het bloedsuikerniveau te 
herstellen.

Assistentiehonden voor mensen met een 
psychische  aandoening / PTSS
Deze honden kunnen bijdragen tot de verbetering van het 
welbevinden en de geestelijke gezondheid van mensen. Het 
leven en  samenwerken met een hond geeft meer structuur, zorgt 
voor beweging, kan  eenzaamheid bestrijden en sociaal contact 
bevorderen. Het leven met een hond brengt verantwoordelijk-
heidsbesef met zich mee en kan het gevoel van eigenwaarde 
vergroten.
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