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VZW CANISHA: Nieuw opleidiNgsceNtrum        voor assisteNtiehoNdeN

WAt ZIjN de tAkeN VAN eeN HoorHoNd?
Een hoorhond leert zijn baasje te verwittigen bij bepaalde ge-
luiden. Stel, de deurbel  gaat. Op dat moment  loopt de hond 
naar zijn baasje en raakt deze aan met de poot of springt er-
tegen op (kleine rassen). Het baasje vraagt met een teken van 
de handen, 'wat is er?' en dan zal de hond naar de deur lopen. 
Het baasje weet dan dat de deur moet geopend worden. Zo is 
de hond in staat meerdere geluiden te herkennen. Die gelui-
den kunnen zijn : een sms, de kookwekker, microgolfoven, we-
nende baby enz. Alles wordt gedaan op dezelfde manier als de 
deurbel. Een absolute voorwaarde is wel dat de geluiden vol-
doende verschillen van elkaar. De hond is ook in staat om zijn 
baasje te wekken. Wanneer de wekker afgaat springt de hond 
op het bed en maakt zo zijn baasje wakker. Dit is een uiterst ef-
ficiënte methode, je overslapen is onmogelijk. In sommige ge-
vallen kan de hond ook aangeleerd worden om te reageren op 
een alarm. Wanneer een brandalarm afgaat, zal de hond voor 
zijn baasje plat gaan liggen. Dit is dan een teken dat het baasje 
met de hond direct naar buiten moet gaan. Alle geluiden wor-
den in functie van persoonlijke noodzaak aangeleerd, er is dus 
niets standaard dat kan aangeleerd worden.

Hulp Voor VerStrooIde profeSSoreN
Mensen met een auditieve beperking kunnen ook wel eens ver-
strooid zijn op straat, net als anderen. Alleen, voor hen is dat le-

vensgevaarlijk aangezien ze het verkeer niet horen aankomen. 
Het spreekt voor zich dat we de hond niet de verantwoordelijk-
heid kunnen geven om te verwittigen bij aankomend verkeer. 
De hond kan wel geleerd worden aan elke oversteek te stoppen 
en wachten tot een bevel komt om over te steken.

Hoe WordeN de HoNdeN opgeleId 
Voor deZe tAkeN?
De basis (socialisatie) is dezelfde als bij hulphonden. Dit gebeurt 
met behulp van gastgezinnen. Alleen worden de basisbevelen 
zowel met stem als met gebaren aangeleerd. Het gebeurt dat 
mensen met een auditieve beperking ook niet in staat zijn om te 
spreken. Wanneer de hond er klaar voor is, krijgt hij een intensie-
ve training in ons centrum.  De hond leert eerst een persoon aan 
te raken. Eens dit lukt worden geluiden stap voor stap herkend 
en worden alle onderdelen bij elkaar gebracht tot één vloeien-
de beweging. Dit doen we vooral via clickertraining. Om deze 
trainingstaken goed uit te voeren hebben we tot drie trainers 
nodig. Eens de hond klaar is voor zijn taak start een opleiding 
met de aanvrager.  Nu moet de hond zijn taken steeds opnieuw 
kunnen uitvoeren zonder zich te vergissen. Belonen is dus zeer 
belangrijk (een hond doet niets voor niets). Belonen met de stem 
is hier niet voldoende en soms ook niet mogelijk. De hond wordt 
voor elke uitgevoerde taak beloond met een snoepje. De aanvra-
ger wordt geleerd in te schatten hoeveel snoepjes gedurende de 
dag uitgereikt zijn, zodat dit van de dagelijkse voeding kan afge-
trokken worden. Indien dit niet gebeurt dan hebben we op zeer 
korte tijd een hond met zwaar overgewicht.

WAArAAN moet eeN HoNd VoldoeN 
om HoorHoNd te WordeN?
De hond moet lief en zeer aanhankelijk zijn,  een gemiddeld sterk 
karakter hebben. Hij moet in staat zijn om met alle mogelijke om-
gevingsfactoren te kunnen omgaan. Hij mag geen waakhond- 
verschijnselen hebben en moet zeer sociaal zijn. Moet in staat zijn 
af en toe alleen te blijven. Hij moet graag voedsel krijgen.

In ons artikel van vorige maand hadden we het 
uitgebreid over hulphonden. Dit keer willen we het 
hebben over hoorhonden. Ze worden ook wel eens 
signaalhonden genoemd. Wij verkiezen 'hoorhonden' 
omdat dit duidelijker is. Hoorhonden staan mensen 
bij met een auditieve beperking, ze zijn dus doof of 
slechthorend. Dit is een minder bekende specialiteit 
van assistentiehonden.

de hond loopt naar zijn baasje en tikt hem 
aan om attent te maken dat er iets is.

Baasje doet gebaar 'wat is er?'. hond loopt naar de bron van het geluid en 
baasje gaat mee, 'hier gsm'.
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Welke rASSeN komeN  
IN AANmerkINg?
Kleine rassen: Cavalier King Charles,  coc-
ker spaniël, sheltie, chihuahua, bichon fri-
sé, yorkshire, enz.
Grote rassen: Vooral  labradors en golden 
retrievers.
Diverse kruisingen zijn ook mogelijk.
Zeer binnenkort gaan we een grote uitda-
ging aan. Lili is doof geworden door ziek-
te, ze heeft ook geen stembanden meer. 
We gaan  haar eigen hond Quitty oplei-
den tot hoorhond. Voor ons is het de aller-
eerste keer dat we dit doen met een eigen 
hond. Hopelijk slagen we in ons opzet.

puppy'S teSteN
Een tijdje geleden maakten we afspra-
ken met een gelegenheidskweker die een 
nestje van 4 reutjes en 2 teefjes had. Vori-
ge maand was het zover. Rond de leeftijd 
van 6 à 7 weken gingen we de pups testen. 
We doen dit met een vorm van Campbell-
test aangepast aan onze doeleinden, aan-
gevuld met een geluidstest en een visuele 
afschrikking test (paraplu), alsook een ap-
porteertest. Kan een  pup van die leeftijd 
al apporteren?  Sommigen doen dit inder-
daad en met veel overtuiging. Nu bleken 
er twee pups geschikt te zijn. Van eentje 
wisten we dat het al besproken was, maar 
zware tegenslag. Het tweede hondje dat 
we gekozen hadden bleek uiteindelijk 
ook al verkocht te zijn. We zijn terug volop 
aan het zoeken naar goede kwekers die 
ons de kans willen geven om de pups te 
testen en de eerste keus te krijgen.

eAger
Elke maand geven we informatie over 
Eager. Deze maand kunnen we vertel-
len dat alles goed met hem gaat. Hij zit 
op schema met zijn opleiding. Hij kan al 
perfect de basisbevelen aan en heeft er nu 
al een paar andere bijgeleerd zoals onder 
andere onder de rolstoel gaan liggen, met 
de voorpoten ergens tegenop staan en 
wachten op het bevel om weer naar bene-
den te gaan. Blaffen op commando is nog 
zijn ding niet. Apporteren gaat steeds be-
ter en beter. We hebben dit allemaal bij de 
laatste training kunnen zien. We hebben 
Maarten mee uitgenodigd op de training. 

Op die manier begint Eager zijn toekom-
stig baasje al een beetje te kennen. Het 
was leuk om het trio Maarten, Eager en 
Marnic te zien samenwerken. Eager heeft 
nog steeds een drankprobleem, hij kan 
het niet laten als er water ter beschikking 
is dit in één teug uit te drinken. Maar we 
hebben dit onder controle door hem zeer 
regelmatig de kans te geven een beperkte 
hoeveelheid water te drinken. Of Eager in 
de toekomst leert dat hij geen water moet 
hamsteren, weten we niet. 

ANdere NIeuWtjeS
Kort geleden waren we gestart met de 
opleiding van de eigen hond van  een 
persoon met een handicap in een rolstoel, 
een golden retriever, Bruno. De hond is 
één jaar oud. Het resultaat van de X-ray 
van de heupen bleek slecht te zijn. Zijn 
baasje besloot de opleiding te stoppen 
om de hond te sparen en wij ondersteu-
nen deze beslissing volledig.

ACtIVIteIteN
Op 3 juni kan U ons bezoeken op de 
Woefdag. We zullen er kunnen demon-
streren wat een assistentiehond allemaal 
kan. Je krijgt er antwoord op al je vragen 
over assistentiehonden.
Op 9 en 10 juni staan we in Berendrecht 
op het Open Tuin & Vijverweekend, we 
verkopen er begonia's om onze kas te 
spijzen. Ook daar zal informatie gegeven 
worden met demo's.
Meer informatie hierover en andere acti-
viteiten, zie op onze website de activitei-
tenkalender

Tekst: Gerrit Martens

Nota van de redactie: Wie vragen heeft 
over assistentiehonden, kan altijd een 
mailtje sturen naar redactie@woef.be

Wij zorgen ervoor dat u een gedegen 
antwoord krijgt.

vZw caNisha
KortewageNstraat 60B
9230 wettereN
tel: 053 83 18 63
iNfo@caNisha.Be
www.caNisha.Be
reKeNiNg: Be66 6528 2047 0643 
Bic: hBKaBe22

Algemene informAtie

eager die perfect de oefening 'up' 
uitvoert (eerste stap naar bvb be-
talen aan de kassa).

marnic en eager die samenwer-
ken met maarten die er de laatste 
training bij was om de interesse te 
krijgen van eager.
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