
Assistentiehonden komen de laatste jaren steeds 
meer in de belangstelling van volwassenen en 
ouders van kinderen met een beperking. De assis-
tentiehond kan tenslotte veel doen: ondersteunen 
bij angsten, depressies en trauma’s, signaleren bij 
epilepsie en diabetes, begeleiden bij blinde en 
dove mensen en helpen bij algemeen dagelijkse 
levensverrichtingen (ADL) d.m.v. voorwerpen op-
rapen, helpen bij aan- en uitkleden, lift- en licht-
knoppen bedienen en nog veel meer. Het is een 
slimme mantelzorg4voeter!

Stichting De Hond Kan De Was Doen richt zich 
primair op het werven van geld zodat volwassenen 
en kinderen met een beperking een assistentiehond 
kunnen laten trainen. De stichting is bedoeld voor 
kinderen of volwassenen die buiten de vergoeding 
van hun zorgverzekering vallen en ook via gemeen-
te/ WMO geen of slechts een gedeeltelijke fi nan-
ciële vergoeding krijgen voor de training van een 
assistentiehond. Voorzitter Philip Korff  de Gidts: “We 
zijn voor veel kinderen en volwassenen met een 
beperking een laatste strohalm. Wij zijn een lande-
lijk onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. 
Daarom zoeken we altijd naar donateurs en andere 
fi nanciële bronnen. Vaak zijn dat ook acties, die he-

laas in deze Coronatijd stilvallen. Het verzamelen van 
het geld doet de stichting normaal gesproken door 
sponsorlopen, acties op basisscholen, online via so-
ciale media, fi etstochten, wijnproeverijen, zwemmen 
voor hulphonden, fondsen zoeken etc.”

Coaching aan huis
In het opleiden van de assistentiehonden werkt 
Stichting De Hond Kan De Was Doen met meerdere 
ADEu geaccrediteerde hulphondenscholen in het 
land samen, waaronder Bultersmekke Assistance-
dogs. “We werken alleen met scholen die voor de 
coaching gebruikmaken van teamcoaching en dat 
vanuit de thuislocatie van de cursist doen”, vervolgt 
Philip. “Doordat er geen kennels en trainingslocaties 
benodigd zijn, blijven de kosten binnen de marge. 
De deelnemers trainen samen met de hond daar 
waar het in het dagelijks leven ook allemaal gebeurt: 
thuis. Na ongeveer anderhalf à twee jaar doen het 
team, de cursist en de hond examen. Een geslaagd 
team voldoet aan alle internationale eisen die aan 
een assistentiehond worden gesteld.”

Mantelzorgviervoeter Butler 
Maatje, huishoudelijke hulp én mantelzorger. Geen 
buur of familielid maar een assistentiehond die 

mensen met een beperking een vrijer en zelfredza-
mer leven biedt. Philip Korff  de Gidts vertelt over het 
eff ect van de assistentiehond. Zijn vrouw Anita, die 
aan MS lijdt, praat over haar eigen ervaringen met 
haar ‘mantelzorg4voeter’ Labradoodle Butler. 

“Butler is mijn schaduw en weet precies na al die 
jaren van samenleven en samenwerken wat er moet 
gebeuren. Hij weet exact te anticiperen in wat voor 
situatie dan ook”, vertelt Anita Korff  de Gidts-Balvers 
over haar assistentiehond Butler. “Hij is als pup in 
2008 bij ons komen wonen. Toen de vorige hond 
overleed had ik al MS en was ik eigenlijk niet toe aan 
een hulphond. Ik dacht ‘ik red me wel’. Ik hoorde al 
vrij snel over het de mogelijkheid om teamcoaching 
te doen met je hond. Toen bleek dat ik steeds meer 
hulp nodig had bij allerlei dagelijkse taken en de da-
gelijkse zorg kwam Butler in mijn leven. Een match 
‘Made in Heaven’. Zonder hem was ik nooit zover 
gekomen als waar ik nu ben. Dan zou ik misschien 
de hele dag bedlegerig zijn. Nu kan ik nog actief 
meedoen.”

“Butler opent en sluit lades en deuren voor me, hij 
raapt alles op als ik iets laat vallen, pakt alles voor 
me uit de kasten en lades ook in de winkels, hij helpt 

me met aan- en uitkleden en met mijn persoonlijke 
verzorging zoals het leegmaken van mijn stoma-
zakje”, gaat Anita verder. “Als Butler in de tuin ligt en 
hij ziet of hoort dat ik binnen iets laat vallen, is hij 
gelijk paraat en komt vrolijk naar binnen om het op 
te rapen. Hulp op maat! En nee, een hulphond is niet 
zielig, het is zijn missie, zijn leven.”

Butler gaat met pensioen en draagt werk over aan 
Twinkel
Butler is nu 12,5 jaar en moet met pensioen. Voor 
de opvolging is gezocht naar een goede hond die 
Butler’s taak kan overnemen. Twinkel is een Berne-
doodle en enkele weken geleden volledig goedge-
keurd om assistentiehond te worden. Langzaam zal 
Twinkel de taken van Butler overnemen. Een emotio-
neel proces, want Butler laat zijn taken niet graag los. 
Butler voedt Twinkel mee op en laat zien aan Twinkel 
hoe je assistentiehond wordt. De eenjarige Twinkel 
kijkt dat werk als het ware af. Hij ziet bijvoorbeeld 
hoe Butler de deuren en lades opent via de touwtjes 
die overal door het huis hangen. Daarnaast grijpt 
Butler ook in als Twinkel te druk doet of iets doet wat 
niet kan. Butler staat dan op met zijn imposante lijf 
en loopt heel rustig naar Twinkel waarbij een enkel 
doordringende blik al genoeg is om de uitbundige 

14   |  Me & My Dog Me & My Dog  |   15

“We zĳ n voor veel kinderen en volwassenen 
met een beperking, een laatste strohalm”

Stichting
De Hond Kan De Was Doen



Assistentiehond Butler

Steun stichting 
De Hond 
Kan De 

Was Doen

Teamtraining voor mens en assistentiehond

Dankzij Butler heb ik mijn vrijheid terug, 
hij is mijn “mantelzorg4voeter”

www.dehondkandewasdoen.nl

Assistentiehond Butler

Stijl Fotografi e: Anneke Troost
Vormgeving: Rekké Ontwerp bNO

jongeling tot rust te brengen. Zijn taken kan Butler 
nog niet neerleggen, zijn missie is voor zijn gevoel 
nog niet klaar, iets waar zorgvuldig mee omgegaan 
moet worden. Anita op haar beurt vindt het ook lastig 
om Butler los te laten voor een deel en in een ande-
re rol te gaan zien. Anita wil Butler vooral dit laatste 
stuk goed terzijde staan zoals Butler Anita zijn hele 
leven trouw is geweest, trouwer dan wie of wat dan 
ook. 

Stichting is altijd op zoek naar inkomsten
Ondanks dat het coachingsproces kostenefficiënt is, 
bedragen de kosten circa 20.000 euro. Philip: “Zon-
der vergoeding is dat nauwelijks op te brengen. Ik 
ken verschillende mensen die letterlijk dopjes van 
melkpakken spaarden – met een opbrengst van 25 
cent per kilo – om dat bedrag bijeen te sprokkelen. 
Terwijl assistentiehonden niet alleen praktische hulp 
geven en mensen ondersteunen bij de dagelijkse 
verrichtingen, maar ook sociaal-emotionele waarde 
hebben. Zij hebben werkelijk een mantelzorgtaak 
en kunnen ook in worden gezet voor mensen met 
bijvoorbeeld autisme, epilepsie of PTSS.” Effecten 
zijn levensveranderend. Kinderen met een beperking 
komen uit hun isolement, gaan de hond uitlaten en 
ontmoeten vriendjes en vriendinnetjes. En als hun 

kleurpotlood op de grond valt, van de rolstoel, raapt 
de assistentiehond het potlood voor hen op! 

Een assistentiehond is een fantastisch maatje voor 
omgerekend 2000 euro per jaar. “Met het resultaat 
dat iemand weer volwaardig en zelfstandig kan 
meedoen in onze participatiemaatschappij”, verklaart 
Philip. “Mensen met een assistentiehond hebben 
meestal minder therapie en minder medicijnen no-
dig. Daarnaast heb je met een hond, in tegenstelling 
tot een zorgrobot, ook een maatje in huis, een ziel.”

Maatje én uitlaatklep
Anita hoort mensen weleens zeggen dat ze het zie-
lig vinden voor Butler, maar hij vindt het juist leuk om 
dingen te doen. “Als hij niks te doen heeft, wordt hij 
doodongelukkig. Natuurlijk is Butler veel meer voor 
mij dan alleen een hulphond. Hij is mijn maatje en 
troost me als ik het even moeilijk heb. Dan gaan we 
lekker naar het bos voor een lange wandeling. We 
hebben samen lol en dat werkt voor mij echt als een 
uitlaatklep. Als ik thuiskom, kan ik er dan weer even 
tegen”, besluit Anita.

Stichting De Hond Kan De Was Doen heeft een 
ANBI-status en CBF keurmerk. Voor meer info kan 

je kijken op https://goededoelen.nl/doel/de-hond-
kan-de-was-doen. Momenteel vergoedt de stichting 
een 7-tal teams door heel Nederland in opleiding, 
waardoor zowel bij kinderen als bij volwassenen met 
een beperking het leven zal veranderen. 

Wilt u ons werk voor kinderen en volwassenen met 
een beperking die anders buiten de boot vallen on-
dersteunen? We hebben een wachtlijst. De wacht-
lijst kan korter worden door uw donatie! Elke hulp is 
welkom!

WIJ KUNNEN ZONDER UW HULP NIET 
VERDER!

Meer weten?
Kijk op www.dehondkandewasdoen.nl  
IBAN NL35INGB 0000070006 Rotterdam
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