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Inleiding 

Op initiatief van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), het adviesorgaan van 

het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is er vanuit de RDA in de 

afgelopen jaren regelmatig overleg geweest met het werkveld dat zich bezighoudt 

met dier-ondersteunde interventies. In het najaar van 2019 werd een laatste 

bijeenkomst hierover belegd. Tijdens deze bijeenkomst heeft een aantal mensen uit 

het werkveld een werkgroep gevormd om het welzijn van de dieren en de verdere 

professionalisering in de praktijk vorm te geven.  

Deze Werkgroep heeft zich ingezet voor een branche overkoepelende Gedragscode, 

met daaronder per diersoort een eigen welzijnsprotocol. Dit welzijnsprotocol wat u nu 

leest, is gericht op honden die ingezet worden in interventies in zorg, hulpverlening 

en onderwijs.  

De richtlijnen met betrekking tot assistentiehonden worden op dit moment op 

Europees niveau uitgewerkt aan de hand van een NEN/CEN-normering1.  Dit proces 

vraagt nog enige tijd en tot die tijd zullen de richtlijnen voor assistentiehonden zoals 

geformuleerd door Assistance Dogs International van toepassing zijn voor de 

betreffende leden van de Vereniging Aanbieders Dier & Zorg.  

Definitie dierenwelzijn 

Dierenwelzijn kent verschillende definities. In dit protocol sluiten we aan bij de 

definitie van dierenwelzijn zoals deze is geformuleerd door de RDA (Denkkader 

RDA, 2018):  

 

“Dierenwelzijn omvat de kwaliteit van leven van een dier, zoals deze door het dier 

zelf wordt ervaren. Een dier ervaart een positieve staat van welzijn indien het de 

vrijheid heeft om normale, soorteigen gedragspatronen uit te voeren en in staat is 

om adequaat te reageren op de uitdagingen die de heersende omstandigheden 

bieden. Die uitdagingen betreffen honger, dorst en onjuiste voeding: thermaal en 

fysiek ongemak; verwondingen en ziekten; angst en aanhoudende stressprikkels”. 

In bovenstaande definitie van dierenwelzijn gaat het om de perceptie van het dier 

zelf en wordt gerefereerd aan het Vijf vrijheden-model van Brambell, welke werden 

opgesteld in 1979. Een recenter model is het Vijf Domeinen Model van Mellor (2016, 

 

 

1 https://www.nen.nl/normcommissie-assistentiehonden 
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2017, 2020), dat vijf overkoepelende thema’s beschrijft, ook wel domeinen genoemd. 

Vier daarvan zijn fysieke en functionele domeinen: voeding, omgeving, gezondheid 

en gedragsinteracties. Elk van deze vier domeinen heeft impact op de mentale 

gezondheid oftewel het welzijn van het dier. Toepassing van Mellor’s model leidt 

voor honden die worden ingezet in AAI  tot een beschrijving van richtlijnen.  

Deze richtlijnen zijn verwerkt in dit protocol en zijn een uitwerking van hetgeen nodig 

is om het dierenwelzijn van honden binnen dierondersteunde interventies te 

waarborgen. De richtlijnen zijn mede tot stand gekomen op basis van 

bronnenonderzoek. De geraadpleegde bronnen, zowel de wetenschappelijke als die 

gebaseerd op de praktijk, zullen aan het eind van dit document worden vermeld.  

 

Bij dit alles is het belangrijk op te merken dat het voorliggende welzijnsprotocol een 

levend document is en jaarlijks (waar nodig) aangepast zal worden, aan de hand van 

de laatste inzichten uit de praktijk en de wetenschap. Het One Health/One Welfare2 

initiatief, wat de onderlinge afhankelijkheid van mens en dier voor elkaars welzijn 

benadrukt, vormt hierbij een van de uitgangspunten. 

Begrippenlijst 

Onderstaande begrippenlijst heeft zowel een verklarende als een beschrijvende 

functie. 

Begrip 
 

Omschrijving 

AAI AAI staat voor Animal Assisted Interventions, ook wel 
dierondersteunde interventies genoemd. Een kortdurende 
interventie met ondersteuning van dieren is een doelgerichte 
en gestructureerde interventie, waarbij dieren bewust worden 
ingezet als ondersteuning op het gebied van gezondheid, 
onderwijs en persoonlijke dienstverlening (bijv. sociaal werk), 
met als doel een positief (therapeutisch) effect op mensen te 
bewerkstelligen. Dierondersteunde interventies worden 
uitgevoerd door mens-dier teams die formele dienstverlening 
bieden aan mensen. Het gaat hierbij om interventiedieren die 
kort ingezet worden, niet om assistentie- of hulphonden die 
langdurig verblijven bij een cliënt. 

AAT AAT staat voor Animal Assisted Therapie, ook wel 
dierondersteunde therapie, en is een doelgerichte, geplande 
en gestructureerde therapeutische interventie die wordt 

 

 

2 https://www.onehealthcommission.org/documents/filelibrary/resources/library/book_chapters/ 
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aangestuurd en/of uitgevoerd door beroepsbeoefenaars op het 
gebied van gezondheid, onderwijs en sociale dienstverlening. 
De behandelvoortgang wordt gemeten en vermeld in de 
individuele patiëntendossiers. AAT wordt uitgevoerd en/of 
aangestuurd door een opgeleide beroepsbeoefenaar met een 
geldige beroepsvergunning, universiteitsgraad of equivalent 
hiervan en met expertise in het aandachtsgebied van zijn/haar 
professie. AAT richt zich op de verbetering van fysiek, 
cognitief, gedragsmatig en/of sociaal-emotioneel functioneren. 
De professional die de AAT uitvoert, of de persoon die onder 
supervisie van de professional de hond begeleidt, moet 
adequate training hebben gehad met betrekking tot het gedrag, 
behoeften, gezondheid en signalen en reguleren van stress 
van de hond. (White Paper IAHAIO, 2018) 

AAC AAC staat voor Animal Assisted Coaching, ook wel 
dierondersteunde coaching, en is een doelgerichte, geplande 
en gestructureerde dierondersteunde interventie die wordt 
aangestuurd en/of uitgevoerd door een daarvoor formeel 
opgeleide coach of counselor. De voortgang van de interventie 
wordt door de professional gemeten en gedocumenteerd. AAC 
wordt uitgevoerd en/of aangestuurd door een opgeleide coach 
met een erkend en actueel hbo- of universitair diploma of een 
equivalent hiervan en met expertise in het aandachtsgebied 
van zijn/haar professie. AAC richt zich op het stimuleren van 
de persoonlijke groei, op het vergroten van inzicht in en het 
verbeteren van groepsprocessen of op het verbeteren van 
sociale vaardigheden en/of het sociaal emotioneel functioneren 
van de cliënt.   
De coach die de AAC uitvoert, of de persoon die onder 
supervisie van de coach de hond begeleidt, moet adequate 
training hebben gehad met betrekking tot het gedrag, 
behoeften, gezondheid en signalen en reguleren van stress 
van de hond. (White Paper IAHAIO, 2018) 

AAE AAE staat voor Animal Assisted Education, ook wel 
dierondersteund onderwijs of pedagogie, en is een 
doelgerichte, geplande en gestructureerde interventie die wordt 
aangestuurd en/of geboden door beroepsbeoefenaars op het 
gebied van onderwijs en verwante dienstverlening. AAE wordt 
uitgevoerd door een bevoegde leerkracht met diploma of graad 
voor regulier en bijzonder onderwijs. De focus van de 
activiteiten is gericht op leervaardigheden, pro-sociale 
vaardigheden en op cognitief functioneren. De vooruitgang van 
de leerling wordt gemeten en vastgelegd. Wanneer AAE wordt 
uitgevoerd door leerkrachten voor bijzonder onderwijs 
(orthopedagogiek) wordt het ook beschouwd als een 
therapeutische en doelgerichte interventie. De 
onderwijsprofessional die de AAE uitvoert, of de persoon die 
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onder supervisie van de onderwijsprofessional de hond 
begeleidt, moet adequate training hebben gehad met 
betrekking tot het gedrag, behoeften, gezondheid en signalen 
en reguleren van stress van de hond. (White Paper IAHAIO, 
2018) 

AAA AAA staat voor Animal Assisted Activity, ook wel 
dierondersteunde activiteiten, en dit zijn informele interacties, 
bezoeken, meestal uitgevoerd door een vrijwilliger met als doel 
motiverende, educatieve en recreatieve activiteiten aan te 
bieden. Er zijn geen behandeldoelen bij de interacties. Meestal 
worden AAA’s aangeboden door mensen die niet zijn opgeleid 
in de gezondheidszorg, sociaal werk of in het onderwijs. Mens-
diercombinaties moeten in ieder geval een inleidende training, 
voorbereiding en eindevaluatie hebben ontvangen voordat ze 
kunnen deelnemen aan informele bezoeken. Mens-
diercombinaties die AAA bieden, kunnen eventueel ook voor 
specifieke en documenteerbare doeleinden formeel en 
rechtstreeks samenwerken met een beroepsbeoefenaar op het 
gebied van gezondheidszorg, onderwijs of sociale 
dienstverlening. In dat geval participeert het team in AAT, AAC 
of AAE welke wordt uitgevoerd door een gezondheids- of 
onderwijsspecialist. Voorbeelden van AAA zijn onder andere 
crisisrespons met ondersteuning van dieren gericht op het 
bieden van troost en steun aan mensen met een trauma, 
overlevenden van crises en rampen en bezoeken van 
gezelschapsdieren aan verzorgingstehuizen. (White Paper 
IAHAIO, 2018) 

Behandelsetting De behandelsetting omvat het geheel van 
omgevingskenmerken, waarin bepaalde 
sociaalpsychologische, pedagogische en/of therapeutische 
processen of belevenissen plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld 
een praktijk, klaslokaal of activiteitenruimte zijn. 

Sessie Een sessie omvat de tijdspanne die aan een AAI-activiteit 
wordt besteed.  

Handler  Binnen AAI kan een professional de uitvoering van de 
hulpverlening verzorgen, terwijl de ingezette hond door een 
andere persoon wordt begeleid. Deze persoon wordt handler 
genoemd en is binnen de sessie specifiek verantwoordelijk 
voor het gedrag en welzijn van de hond. Een professional kan 
ook zonder handler fungeren, de professional is dan zelf 
verantwoordelijk voor het gedrag en het welzijn van de hond. 
Zie onderstaand begrip voor meer informatie. 

Professional Een beroepsbeoefenaar op het gebied van gezondheid, 
coaching, onderwijs of sociale dienstverlening met een 
erkende beroepsopleiding (HBO of universitair of een 
equivalent hiervan). De professional is aangesloten en 
geregistreerd bij een beroepsvereniging van zijn/haar 
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professie. De professional heeft daarnaast een opleiding 
gevolgd bij een door International Society for Animal Assisted 
Therapy“ (ISAAT)/AAI Kwaliteitsregister (AKR)/Animal Assisted 
Intervention International (AAII) erkende organisatie op het 
gebied van dierondersteunde interventies.  

Interventiedier In het kader van dit welzijnsprotocol is/zijn  dit de hond(en) die 
ingezet wordt binnen AAI. 

Cliënt In dit protocol wordt de term cliënt gebruikt voor de ontvanger 
van een dierondersteunde interventie. Voor ‘client’ kan ook 
‘student’,‘patiënt’ of ‘coachee’ gelezen worden, afhankelijk van 
de setting waarin de dierondersteunde interventie plaatsvindt. 
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Richtlijnen 

De toepassing van het Vijf Domeinen model van Mellor leidt voor honden die worden 

ingezet in dierondersteunde interventes tot een beschrijving van onderstaande 

richtlijnen. De bij de Vereniging Aanbieders Dier & Zorg aangesloten leden en dus 

de verantwoordelijke aanbieders (professional of handler) zien erop toe dat deze in 

acht worden genomen ter waarborging van het welzijn van de hond (en tevens 

hierdoor ook het welzijn van de cliënt) en onderschrijven dit protocol. 

Huisvesting  

 Verblijf en        

transport 

Gebieden waar honden veel tijd doorbrengen worden regelmatig 

ontsmet en indien nodig behandeld tegen parasieten. 

Dierondersteunde interventies moeten worden vermeden in gebieden 

die gevoelig zijn voor voedselbereiding, medicijnen en infecties, 

evenals in andere gebieden die zijn gespecificeerd door faciliteit 

regels. 

De hond moet comfortabel en veilig zijn tijdens elk gebruikt transport. 

Dit omvat minimale angst voor motorvoertuigen, het gebruik van 

slofjes om poten te beschermen tegen schade door hitte of koude, 

bescherming tegen de elementen, enz. Honden mogen niet alleen 

worden gelaten in auto's onder de 40 graden Fahrenheit (4 graden 

Celsius) of boven 65 graden Fahrenheit (18 graden Celsius). 

Het dier moet een veilige, comfortabele thuisplek hebben om te rusten 

en te herstellen van het werk  

 

Hond 

 Algemeen Een hond dient geschikt bevonden te worden voor het ondersteunen 

bij interventies. Dit wordt bepaald door een hiertoe bevoegde expert, 

zoals een hondengedragsdeskundige, die kennis en zeer uitgebreide 

ervaring heeft met dierondersteunde interventies. De hond dient het 

juiste karakter en een goede gezondheid (zowel mentaal als fysiek) te 

hebben, plezier in het werk te hebben en opgeleid te zijn voor het 

werk. Er wordt gekeken naar het algemene en sociale temperament 

van de hond en naar de handling van de hond.  
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Gezondheid  

  

Hond(en) moeten regelmatig veterinaire zorg krijgen om deel te 

nemen aan dierondersteunde interventies en mogen geen 

gezondheidsproblemen hebben (bijv. heup-/elleboogproblemen, 

Leismaniah), die zouden kunnen verergeren door het meewerken 

binnen dierondersteunde interventies.  

Honden mogen tijdens het werk geen tekenen van letsel of ziekte 

vertonen, tenzij er bewijs is van een medisch behandelplan en 

toestemming van de dierenarts om te werken. 

Hond(en) die veterinaire zorg ontvangen voor ziekte, verwonding of 

dracht mogen niet werken totdat de dierenarts de terugkeer van de 

hond goedkeurt. 

Er moeten routine-evaluaties door een bevoegde dierenarts worden 

gedaan en preventieprocedures zijn en uitgevoerd worden voor 

interne en externe parasieten (bijv. hartworm, vlooien, teken, enz.). Er 

wordt voor de hond een individueel dossier/paspoort bijgehouden met 

bewijzen van huidige vaccinaties (of titers), preventie van parasieten 

en gezondheidszorg op basis van regionale vereisten.  

Jaarlijkse gezondheidsverklaring en gezondheidscheck van de 

dierenarts en jaarlijkse gezondheidscheck door een 

osteopaat/chiropractor/dierfysiotherapeut zijn een vereiste voor het 

werken met een hond in dierondersteunde interventies.  

 

Teven   Teven mogen tijdens de loopsheid, dracht en tot 12 weken na de 

geboorte van de pups niet ingezet worden voor interventies. 

 

Leeftijd   Honden vanaf een leeftijd van 1,5 jaar t/m 8 jaar mogen ingezet 

worden op voorwaarde dat aan de overige punten van dit protocol 

wordt voldaan. 

Een hond dient fysiek en mentaal in balans te zijn voordat deze 

ingezet mag worden in een interventie. Daarbij is het belangrijk dat de 

hond gedurende de eerste 1,5 jaar op adequate wijze opgevoed, 

gesocialiseerd, getraind en op geschiktheid getest wordt Eerder mag 

de hond niet ingezet gaan worden in een interventie Vanaf het 

moment dat de hond ingezet wordt, dient er jaarlijks geëvalueerd te 
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worden met een dierenarts op mentale en fysieke geschiktheid en 

werklust aan de hand van opgestelde criteria . 

De geschikte pensioenleeftijd van de hond hangt af van de taken die 

van hem worden verlangd en het ras van de hond. Goede observaties 

en regelmatige beoordelingen zijn belangrijk voor werkhonden en 

moeten vaker worden uitgevoerd bij oudere honden. Een hond moet 

nog plezier beleven aan het werk, de hond moet nog adequaat met de 

professional of handler kunnen communiceren de taken gemakkelijk 

uit kunnen voeren.  Als het gedrag, de gezondheid of het welzijn in het 

gedrang komt door leeftijd, mag de hond niet langer ingezet worden 

voor dierondersteunde interventies.  

 

Basisgeschikt

-heid 

De hond beschikt over basisvaardigheden en gehoorzaamheid. 

Hierdoor is de hond bereikbaar en aan te sturen. Dit geeft controle in 

elke situatie. 

De hond is voor zijn toekomstige taak adequaat gesocialiseerd op 

interactie met individuen en gehabitueerd in de setting en omgeving 

waar hij in moet functioneren. 

De hond is in staat om zelf of met (verbale) sturing van de 

professional of handler adequaat met onverwachte situaties om te 

gaan. 

De hond is zindelijk op elke publieke plaats. 

De hond is in staat eigen initiatief te tonen en kan aangeven of en 

wanneer hij niet mee wil werken bij een interventie. Agressie is echter 

binnen eigen initiatief nooit toegestaan. 

De hond is sociaal tolerant ten opzichte van mensen. 

De hond kan op een rustige manier contact met een vreemde maken 

en vertoont daarbij geen voor de context ongewenst gedrag. 

De hond vertoont sociaalvaardig gedrag naar andere dieren of is 

daarin goed te begeleiden of aan te sturen. 

De hond voelt zich comfortabel in een voor hem vreemde ruimte en is 

in staat om uit zichzelf of met sturing tot rust te komen. 
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In geval van schrik herstelt de hond vloeiend, voelt de hond zich vlot 

weer comfortabel in de ruimte en/of situatie en is er geen sprake meer 

van bewuste vermijding van de situatie. 

De hond gaat niet over tot agressie onder stress, bij handelingen 

onder stress kiest de hond dit te tolereren of weg te lopen als coping-

mechanisme. Oftewel, de hond verkiest een conflict vermijdende 

oplossing als primaire coping strategie. 

De hond werkt graag samen met de professional of handler. 

De hond is gewend aan aanrakingen door de mens en ervaart deze 

als prettig. 

Hond heeft geen voernijd of prooinijd. 

Hond zet geen agressie in ter verdediging/bescherming van de 

professional of handler. 

Hond is in staat om geduld te hebben. 

Hond is in staat om op voorzichtige/zachte wijze een beloning aan te 

nemen. 

Hond is in staat tot zelfregulatie. 

De hond ondergaat op comfortabele wijze verzorgende handelingen.  

Alle training die de hond ondergaat dient veilig en vanuit positieve 

methodes te worden gegeven, waarbij het welzijn van de hond voorop 

staat. 

Activiteit(en) en doelgroep(en) moeten passend zijn bij het karakter en 

de vaardigheden van de hond. 

Honden mogen alleen ingezet worden voor werk met groepen cliënten 

als het karakter van de hond hiervoor door een externe expert vooraf 

in een evaluatie (zie Algemeen in deze categorie) geschikt bevonden 

is en de hond voldoende vaardigheden heeft om zich sociaal gewenst 

te gedragen in een groep. 

 

Uitgesloten 

van 

dierondersteu

Honden worden uitgesloten van het werken in dierondersteunde 

interventies wanneer ze: 
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nde 

interventies  

Niet adequaat zijn gesocialiseerd of sociaal intolerant zijn bij interactie 

met individuen. 

Niet adequaat zijn gehabitueerd in de setting en omgeving waar de 

hond moet functioneren. 

Onvoldoende zelfbeheersing/ zelfregulatie vertonen. 

Onvoldoende zelfvertrouwen hebben.   

Overgaan tot agressief gedrag onder stress. Ook als er in het verleden 

gedrag vertoond is, waaruit blijkt dat het niet uitgesloten is dat de 

hond voor mensen risicovol gedrag kan vertonen. 

Prooinijd vertonen. 

Agressie ter verdediging/bescherming van de professional of handler 

inzetten. 

Een verhoogd risico tot prooigedrag met bijten tijdens opwinding 

vertonen. 

Bij opwinding gedrag vertonen wat voor mensen potentieel risicovol 

kan zijn (onder andere opspringen bij ouderen en kleine kinderen). 

Fysieke aanraking/nabijheid als onprettig ervaren. 

Medische uitsluitingen zijn onder andere: 

Honden met HD C of minder; 

Honden met chronische aandoeningen aan het skelet die normaal 

functioneren in de weg staan;  

Honden met chronische aandoeningen aan oren en of ogen;  

Honden met oncontroleerbare allergie/ atopie;   

Honden met EIC (exercised induced collapse); 

Honden met epilepsie; 

Honden met incontinentie; 

Brachycephale rassen of kruisingen met Brachycephalie (kortsnuiten). 

Daarnaast wordt het werken met vechthonden uitgesloten. 
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Professional en/of handler 

  De professional of handler die met de hond werkt, moet een door 

ISAAT/AKR/AAII erkende opleiding op het gebied van AAI hebben 

afgerond. 

De professional of handler werkt enkel met een positieve manier van 

trainen. 

De professional of handler dient een duurzame relatie met de hond te 

hebben opgebouwd alvorens hem in te mogen zetten bij interventies. 

Het welzijn en het bewaken van de grenzen van de hond is ten alle 

tijden (zowel tijdens het werk als daarbuiten) de verantwoordelijkheid 

van de professional of handler; 

De relatie tussen de professional of handler met de hond is van 

essentieel belang voor het welzijn van de hond en het welslagen van 

de interventie. De professional of handler is zich bewust van zijn rol en 

invloed op zowel de interactie met de cliënt als het welzijn van de 

hond in deze interactie. 

De professional of handler dient aantoonbare kennis te hebben van 

honden in het algemeen en specifiek van de psyche, het karakter en 

de behoeftes van de eigen hond (b.v. door middel van een AAI-

opleiding); 

De professional of handler dient in staat te zijn om op adequate 

manier te reageren en handelen naar aanleiding van lichaamstaal en 

communicatie van de hond Onder lichaamstaal verstaan we onder 

andere maar niet exclusief: vermijdingsgedrag, oversprong gedrag, 

over-enthousiasme en stresssignalen  

De professional of handler heeft kennis van basishygiëne (zoals 

handenwassen voor en na een interventie) en kan daarin faciliteren. 

De professional of handler is op de hoogte van het bestaan en de 

risico’s van zoönoses en neemt maatregelen ter voorkoming hiervan.  
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De professional of handler zorgt voor schoon en af- of uitwasbare 

materialen (dekens, speeltjes, etc) waar mee gewerkt wordt. 

 

Certificering 

 

 

Op dit moment is officiële certificering nog niet mogelijk. Hier wordt 

door de Vereniging Aanbieders Dier & Zorg samen met het werkveld 

aan gewerkt. 

Cliënt  

  Er dient een intake te worden gehouden met de cliënt, om te bepalen 

of dierondersteunde interventies de juiste methode is om de cliënt 

optimaal te helpen. Indien andere interventies evengoed geschikt zijn, 

verdienen die de voorkeur. Dit om dieren niet onnodig te belasten. Op 

basis van onderstaande criteria wordt geadviseerd geen 

dierondersteunde interventies uit te voeren:  

Cliënten die niet gemotiveerd zijn om te werken met honden. 

Cliënten die een geschiedenis hebben met dierenmishandeling. 

Cliënten die een gevaar vormen voor zichzelf of de ander. 

Cliënten met ernstige allergieën voor honden die niet met medicatie 

onder controle kunnen worden gehouden. 

Cliënten die geen aanwijzingen van de professional of handler op 

kunnen volgen ten aanzien van de hond. 

Cliënten die ten tijde van de dierondersteunde interventie onder 

invloed zijn van drugs of alcohol.  

Daarnaast is het aanbevolen navraag te doen bij cliënten naar 

medicatie die het reactievermogen (ernstig) beïnvloeden. Een 

aangepaste vorm van dierondersteunde interventies is dan wenselijk.  

 

Interventie  
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Algemeen De wijze waarop een hond wordt ingezet, beïnvloedt het welzijn van 

het dier.  Het is belangrijk dat de hond niet als instrument wordt 

ingezet, wordt geëxploiteerd of overvraagd wordt). De emoties en het 

gedrag van zowel de professional en/of de handler en de cliënt 

beïnvloeden de emoties en het gedrag van de hond.  

 

Omgeving  Er moet gestreefd worden naar een optimale omgeving, waarin een 

hond tevreden, gezond, comfortabel en veilig is). Eveneens moet 

worden gestreefd naar een werkomgeving die niet te druk of te luid is, 

want deze prikkels kunnen leiden tot overstimulatie (en stress). De 

hond dient ook een veilige plek in de werkomgeving te hebben, waar 

deze zich kan terugtrekken. 

Voorafgaand 

aan de sessie 

De hond is voorafgaand aan de sessie goed uitgelaten; 

De hond krijgt tijd om te acclimatiseren, bij het werken op een nieuwe 

locatie krijgt de hond voorafgaand ruim voldoende de tijd om de 

omgeving te verkennen en te acclimatiseren. 

De hond is schoon (onder andere vrij van haarklitten, vuil en 

onaangename geuren) en verzorgd. Daarbij kunnen er aanvullende 

eisen zijn voor de locatie waar gewerkt wordt (ziekenhuis, 

verzorgingshuis, etc); 

De hond heeft toegang tot vers drinkwater en weet waar dit te vinden 

is; 

De hond weet waar zijn veilige plek is waar de hond zich, indien 

gewenst, kan terugtrekken (bijvoorbeeld een kleedje of bench en/of 

zelfs geheel uit de ruimte weg); 

De cliënt is ingelicht over de omgangsregels ten aanzien van de hond 

en deze worden vooraf aan de sessie (nogmaals) met de cliënt 

besproken. 

 

Frequentie 

inzet en duur 

sessie 

Er dient balans te zijn tussen de duur en intensiteit van de sessie. 

Hierbij dient er rekening gehouden te worden met de vorm, frequentie 

en emotionele lading van de sessie. Ook dient rekening te worden 

gehouden met leeftijd, gestel en karakter van de hond.  
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 De volgende richtlijnen dienen minimaal in acht genomen te worden 

(indien voldaan wordt aan de overige richtlijnen in dit protocol):  

Een hond mag maximaal 2 keer per week (bij voorkeur telkens met 

een rustdag ertussen) voor 2 sessies per dag ingezet worden;  

De sessies duren maximaal 45 minuten waarbij de hond niet continu 

actief ingezet wordt, dat betekent dat de hond pauzes krijgt tussen 

activiteiten door. 

De hond mag voorafgaand en tijdens de sessie eigen keuzes maken 

in het aangaan van contact, dat betekent dat de hond altijd de fysieke 

en mentale ruimte moet krijgen om zich uit de interventie terug te 

trekken en dat de professional of handler deze keuze respecteert;  

Tijdens een interventie heeft de hond toegang tot een voor de hond 

veilige plek wanneer hij zich uit de situatie terug wil trekken. Als er een 

interventie wordt uitgevoerd waarbij de hond aan de lijn zit, dan dient 

deze van zodanige lengte te zijn dat de hond de mogelijkheid heeft 

zich terug te trekken; 

Voer mag niet gebruikt worden als manipulatiemiddel om een hond 

alsnog een interventie te laten uitvoeren of binnen de interventie over 

de grenzen van de hond te gaan, de professional of handler houdt 

daarom de (stress)signalen die een hond geeft nauwlettend in de 

gaten en/of respecteert het mogelijk weigeren van deelname aan de 

interventie. 

 

Pauzeren &   

Beëindigen 

sessie 

  

Na iedere sessie dient de hond tenminste 30 min pauze te krijgen, 

waarbij hij/zij gelegenheid krijgt om zich te ontlasten en te ontspannen, 

mede om de slaapcyclus van de hond te respecteren. 

De sessie wordt altijd door de professional of handler beëindigd 

wanneer de hond: 

Vermijdingsgedrag vertoont; 

Pijn aangeeft; 

Een blessure oploopt; 

Stress vertoont. 
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De hond krijgt na de sessie(s), aan het einde van de werkdag, 

voldoende ruimte en tijd om zich te ontspannen alvorens er opnieuw 

een inspanning wordt gevraagd. De juiste ruimte en tijd is afhankelijk 

van de inspanning die vooraf geleverd is en wanneer een volgende 

inspanning gevraagd wordt. Het voorkomen van bovenstaande 

signalen van de hond zijn hierin leidend. 

 

Veiligheids-

bewustzijn  

  

De professional of handler is bekend met en zich bewust van de 

mogelijke risico’s (zoals bijt -en krabincidenten, zoönose en allergieën) 

binnen de interventies die hij/zij uitvoert en dient adequaat in te 

grijpen De professional geeft daarom vooraf aan een sessie de cliënt 

voorlichting over omgangsregels met betreffende de hond.  

De professional of handler dient tijdens de interventie altijd aanwezig 

te zijn om zo de veiligheid van mens en dier te kunnen waarborgen. 

De hond wordt nooit alleen gelaten met de cliënt.  

De professional of handler zorgt ervoor dat de hond respectvol 

behandeld wordt door de cliënt. Wanneer een cliënt daartoe niet in 

staat is (b.v. door zijn fysieke of psychische toestand) dient de 

interventie te worden gestopt, opdat de veiligheid en het fysiek en 

emotioneel welbevinden van het dier niet in gevaar komen  

Materialen en hulpmiddelen, die eventueel gebruikt worden tijdens de 

interventie, moeten veilig te gebruiken zijn voor de hond, dat betekent 

dat er rekening gehouden wordt met de fysieke mogelijkheden van de 

hond en de (mentale (stress)) signalen van de hond. 

De professional of handler let op lichaamssignalen van de hond en 

bewaakt de grenzen van de hond, ook als dit tot gevolg heeft dat de 

interventie stopgezet moet worden. 

De professional of handler weet wat hij/zij moet doen met zowel cliënt 

als hond in het geval van een calamiteit tijdens het werk of op de 

locatie waar gewerkt wordt. 
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