Hulphond Autisme
Hulphond Autisme biedt u
verschillende mogelijkheden.
Wij kunnen samen met u, uw
eigen hond (vanaf pup) opleiden
tot autisme hulphond. Het opleiden
van uw eigen hulphond is
maatwerk. Tijdens een vrijblijvend
gesprek vertellen wij u graag
meer over de werkwijze en
mogelijkheden die er voor u en uw
hond zijn.
U kunt er ook voor kiezen om met
onze speciaal opgeleide honden
ons therapieprogramma te volgen.
De begeleiding vindt 1x per week
plaats. We trainen individueel en in
groepsverband. Deze begeleiding
wordt gegeven op de
hondenschool in Heerhugowaard.
Wij beschikken daar over een
verwarmde binnenlocatie. In het
therapieprogramma werken wij
aan doelen die wij vooraf
samen met u voor uw kind gesteld
hebben. Tijdens onze trainingen
leggen wij bij zowel het kind als
bij de hond absoluut geen druk.
Kinderen ervaren de begeleiding
als prettig en ontspannen.

Hulphond Autisme heeft een team van
Gediplomeerd Kynologisch Instructeurs en
specialisten op gebied van ASS en
angststoornissen.
Onze grootste passie is honden en kinderen.
Hulphond Autisme is een professioneel bedrijf
van Hondentrainingen Yvonne van der Meer.

Hulphond Autisme
Jan Glijnisweg 18 A

Kind en autisme

1703 RL Heerhugowaard

www.hulphondautisme.nl

“Ieder kind verdient een
maatje, kameraadje en
onvoorwaardelijke liefde”

Kind en hond
Ons therapie programma is ontwikkeld
voor kinderen met ASS en/of angststoornissen. Wij kijken tijdens dit programma niet naar etiketten maar naar de
kwaliteiten van uw kind.
Ons programma is ontwikkeld om de
fysieke, cognitieve en sociale vaardigheden te
ondersteunen. Het kan hierbij gaan om
ondersteuning in taal, het ondersteunen
van sociale interactie, het reguleren van
sensorische problemen, steun geven bij
angsten, het controle krijgen over uitdagend gedrag of een invulling geven aan
vrije tijd.

De interactie tussen de hond en het kind is
bijzonder, de hond kan deuren openen die voor
hulpverleners gesloten bleven.
Vanuit de prettige ontspannen sfeer werken
wij met behulp van de interactie die plaatsvindt
tussen hond en kind aan de vooraf gestelde
doelen.

Wat kunt u verwachten?

Ieder kind en iedere hond is uniek. Ons speciaal ontwikkeld therapieprogramma is dat ook.
Samenwerken is belangrijk tijdens de begeleiding van Hulphond Autisme. Wij zijn ervan
overtuigd dat alleen bij een transparante, eerlijke en duidelijke samenwerking de gestelde
doelen behaald kunnen worden.

Een goede relatie tussen hond en kind begint
met wederzijds respect en begrip, verkeerd
gedrag voorkomen en goed gedrag belonen
wordt vanaf de eerste training op spelende
wijze aangeleerd.
Of u nu kiest voor het opleiden van een eigen
autisme hulphond of kiest voor het
therapieprogramma met onze honden, samen
zullen we een team vormen, een team met als
doel een maatje kameraadje op maat te trainen
voor uw speciale zoon of dochter.
Een maatje kameraadje die uw kind
onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen gaat
geven en gaat helpen waar de hulp nodig is.

Ieder kind is bij ons uniek

Een lief maatje, voor jullie dierbare kameraadje!
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