1. Selectie van de hond








Leeftijd:
 Honden zouden minstens 2 jaar oud moeten zijn, wat de leeftijd van sociale
maturiteit bij honden is (Lefebvre et al, 2008). Goede werkhonden hebben tijd nodig
om emotionele controle te ontwikkelen.
 Aan minder veeleisende sessies kunnen ook jongere honden deelnemen. Zulke
sessies kunnen bijvoorbeeld een onderdeel vormen van de socialisatie van pups.
 Honden hebben nood aan een welverdiende rust rond 8-jarige leeftijd of van zodra
ze de eerste tekenen van AAI-vermoeidheid vertonen. Oudere honden kunnen
namelijk minder goed omgaan met sociale stressoren (Horváth et al., 2008).
 Enerzijds zou het ideaal zijn om te stoppen met alle oudere honden in AAI in te
schakelen, anderzijds kan het ook stresserend zijn als de hond altijd gewend
geweest is deel te nemen aan AAI en hij opeens een radicale verandering in zijn
tijdschema of activiteiten ervaart. Indien een hond te oud wordt om verder deel te
nemen aan AAI-sessies, is het dan ook aangeraden om zijn deelname progressief
af te bouwen vooraleer men er uiteindelijk mee stopt.
Ras:
 De selectie van een AAI-hond rust voornamelijk op het temperament en de ervaring
van de hond, gedeeltelijk op de training, en weinig op het ras.
 Voor assistentiehonden wordt er vaak gekozen voor een Labrador of een Golden
Retriever. Dit omdat deze dieren van natuur zeer sociaal, vriendelijk en open zijn.
Ze zijn intelligent en leergierig en scoren hoog bij gehoorzaamheidwedstrijden. Ze
hebben een grote tolerantie, een evenwichtige aard en worden zeer graag
betrokken bij alledaagse bezigheden. Dit betekent echter zeker niet dat alle
Labradors en Golden Retrievers zo lief en stabiel zijn, noch dat andere rassen niet
geschikt zijn.
Grootte:
 Geef de voorkeur aan een combinatie van grote honden en kleine honden want ze
vervullen alle twee een andere rol binnen het werk. Grote honden zijn bijvoorbeeld
wat robuuster en hieraan kan de voorkeur gegeven worden wanneer men werkt
met groepen van kinderen.
Temperament:
 Het ideale temperament voor een AAI-hond is:
o kalm, vriendelijk en sociaal, kan genieten van de aanwezigheid van
mensen;
o gehoorzaam en volgt de aanwijzingen van de begeleider;
o alert naar zijn begeleider toe;
o bekwaam om terug kalm te worden na spel en opwinding;
o bekwaam om rustig te blijven liggen voor vrij lange periodes;
o bekwaam om rustig rond te lopen in een drukke omgeving;
o bekwaam om een neutrale hond te negeren.
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Sommige van deze eigenschappen kunnen aangeleerd worden, maar het blijft
hierbij belangrijk de eigenheid van de hond zelf (zijn temperament) te respecteren.
 Gedragstesten kunnen een hulp zijn om het temperament van een hond te
bepalen. Laat deze uitvoeren door een dierengedragsspecialist. Ideaal zou een
test in de setting afgenomen moeten worden waar de hond in de toekomst zal gaan
werken.
Ervaring en opleiding
 Tijdens de socialisatieperiode van de hond (tot ongeveer 12 weken oud) is het
belangrijk dat de hond regelmatig positief contact heeft met mensen, andere
honden, andere dieren en verschillende omgevingen ervaart (ESAAT 2010:
Principles for animal-assisted work with domestic animals and pets). Hierbij
primeert kwaliteit over kwantiteit: een paar ervaringen van goede kwaliteit is
belangrijker dan vele ervaringen van mogelijk slechte kwaliteit.
 De hond moet correct gesocialiseerd worden zonder overprikkeld te worden.
 Gehoorzaamheidstraining moet een onderdeel zijn van de voorbereiding van AAIhonden (vooral voor therapie-honden) (Coppinger, Coppinger & Skillings, 1998).
De hond zou minstens de volgende vaardigheden aangeleerd moeten hebben:
o uitvoeren van basis commando’s zoals ‘zit’, ‘blijf’, ... (Delta Society
Evaluation Procedure);
o alert zijn naar de begeleider toe (Delta Society Evaluation Procedure);
o geïnteresseerd zijn in (vreemde) mensen zonder overenthousiast te
worden
(Delta Society Evaluation Procedure);
o geen angstig-opgewonden gedrag vertonen zoals proberen te ontsnappen,
agressief worden, opspringen tegen mensen of geagiteerd blaffen (Delta
Society Evaluation Procedure);
o rustig blijven in een grote groep mensen (Delta Society Evaluation
Procedure);
o blijven zitten of staan zonder zenuwachtig te worden (Delta Society
Evaluation Procedure).
 Het is niet omdat een hond goed opgeleid is en aan veel situaties gewend is dat
hij nooit stress ervaart. In dat geval is het belangrijk dat de hond zijn emoties durft
te tonen en dat zijn begeleider de stress-signalen zo snel mogelijk oppikt om de
hond uit de stress-situatie te halen.
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