
Instructeurs van BMA begeleiden 
mensen intensief in de training van 
hun hond tot assistentiehond.  
BMA werkt in alle delen van Nederland 
en Vlaanderen. BMA is geaccrediteerd 
door Assistance Dogs Europe (ADEu) en 
door Assistance Dogs International (ADI). 

Tevens is BMA gemachtigd door de 
Belgische ‘cel machtiging assistentie-
hondenscholen’. Honden opgeleid via 
het programma van BMA worden voor de 
Nederlandse wet erkend als officiële 
assistentiehond, en hebben daarmee recht 
op toegang tot publieke ruimten.

Landelijk netwerk instructeurs – internationaal geaccrediteerd 

Zelf je
assistentiehond
opleiden

www.bultersmekke.nl

  ‘‘Het motto ‘denken in 
  mogelijkheden’ heeft mij 
 intern veel ruimte gegeven.” 

   “Samen met Sanne durf ik weer   
  op pad te gaan, op onze eigen 
     manier, in ons eigen tempo.” 

info@bultersmekke.nl
075 6150139
www.bultersmekke.nl
www.facebook.com/bultersmekke

Hoe kunt u helpen?
Ondanks diverse mogelijkheden is de bekostiging van een 
assistentiehond niet voor iedereen te regelen. Daar is de hulp van donateurs 
voor nodig. Ook u kunt helpen door te doneren via Stichting Bultersmekke 
Assistancedogs voor de opleiding van assistentiehonden. Giften zijn fiscaal 
aftrekbaar want de Stichting heeft de ANBI-status. 
Daarnaast is een grote groep sympathisanten actief in het verzamelen van 
plastic doppen en metalen kroonkurken. Recycling levert geld op voor de 
opleiding van assistentiehonden.

Meer informatie en films
Bezoek voor meer informatie en filmpjes van ervaringen van 
mensen met hun assistentiehond: www.bultersmekke.nl

Ga voor het doen van giften of voor nadere informatie over doneren naar:
 www.bultersmekke.nl/donatie

Giften voor de opleiding van assistentiehonden zijn zeer welkom op 
IBAN NL 18 INGB 0004 7598 74 t.n.v. Stichting Bultersmekke te Hilversum.



Met het programma teamcoaching  
begeleiden wij volwassenen en  
kinderen om de eigen hond 

  in de thuisomgeving 
   onder intensieve begeleiding van een 
instructeur

   zelf te trainen en op te leiden 
   tot een officieel erkende  
assistentiehond

   die toegang heeft tot  
publieke ruimten.

Wij gaan uit van de kracht van mensen en 
van wat zij zelf kunnen doen. Het is onze 
missie om zoveel mogelijk mensen met 
een fysieke en/of psychische beperking de 
eigen assistentiehond op te laten leiden.

Een assistentiehond vergroot aanmerkelijk 
de zelfredzaamheid van mensen met een 
beperking. Het maakt dat zij meer en beter 
kunnen mee doen met de eigen omgeving 
en in de samenleving. 
Het gevoel van eigenwaarde wordt 
sterker. Dit biedt een kwalitatief beter leven.

  

Elke assistentiehond bezit een aantal  
basisvaardigheden. BMA vindt het  
belangrijk deze aan te vullen met specifieke 
vaardigheden die aansluiten op de  
beperkingen en behoeften van de persoon.  
Een assistentiehond is ook belangrijk op 
sociaal-emotioneel vlak. Daar zetten wij 
in ons opleidingsprogramma zeer bewust 
op in.

BMA verzorgt de opleiding van  
assistentiehonden voor volwassenen en 
kinderen met

  fysieke beperkingen
  autisme
  epilepsie
  auditieve beperkingen
   psychische problematiek, waaronder 
PTSS, zowel beroepsgerelateerd als 
niet-beroepsgerelateerd

   of combinaties van deze  
beperkingen.

Verschillende soorten  
assistentiehonden

Voor mensen met fysieke beperkingen 
leidt BMA samen met de cursist een 
zogenaamde ADL-hond op. Een hond die 
assisteert bij allerlei handelingen in het 
algemeen dagelijks leven. Bijvoorbeeld 
het openen van deuren, licht- en liftknop-
pen bedienen, kledingstukken uittrekken, 
helpen de was doen, helpen bij het doen 
van boodschappen, dingen van de grond 
rapen. 

Voor mensen met een vorm van autisme 
biedt de assistentiehond binnens- en 
buitenshuis rust, stabiliteit en veiligheid. 
Deze honden zorgen ervoor dat makkelijker 
stappen gezet kunnen worden buiten de 
veilige grenzen.

Een epilepsie-assistentiehond kan van 
groot belang zijn voor mensen met  
epilepsie. De werkzaamheden van deze 
hond is gericht op het voorkomen van  
onveilige situaties en het alarmeren voor, 
tijdens en na een aanval.

Bij een auditieve beperking geeft de hond 
veiligheid door te attenderen op belangrijke 
geluiden. 

Assistentiehonden voor psychische  
problematiek bieden hulp bij stress, her-
belevingen, nachtmerries en dissociaties. 
Daarnaast geven zij structuur aan het 
dagelijkse leven, zorgen voor beweging, 
sociaal contact en helpen eenzaamheid te 
verminderen. De honden versterken het 
gevoel van eigenwaarde en veiligheid. 

     “Omdat je je hond al van 
     jongs af aan hebt is er al een   
 band en dat is een van de 
     belangrijke basis onderdelen  
  van je hond zelf opleiden.” 

BMA is opgebouwd uit twee organisaties. 
Een organisatie die verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van het programma van de 
teamcoaching en een Stichting die mensen 
ondersteunt in het bekostigen van de  
opleiding van de assistentiehond. 

De Stichting ondersteunt mensen bij hun 
aanvraag bij de gemeente. Daarnaast heeft 
de Stichting een programma ontwikkeld 
dat mensen in staat stelt de opleiding van 
hun assistentiehond te bekostigen door zelf 
fondsen te werven en te crowdfunden, het 
programma fund-coaching. 

Bultersmekke Assistancedogs (BMA) is een middelgrote opleider van  
assistentiehonden in Nederland en Vlaanderen. Al tien jaar voeren wij met  
veel plezier en succes het programma teamcoaching uit.

Een assistentiehond is een hond die 
geleerd heeft een persoon met een 
beperking te helpen met het uitvoeren 
van dagelijkse bezigheden, of in 
staat is bij bepaalde beperkingen de 
persoon vooraf te waarschuwen of 
hulpdiensten te alarmeren. 

Wat is een assistentiehond?

          “Bayko is niet alleen  
        mijn assistentiehond  
            maar ook mijn maatje.” 

Hoe worden assistentiehonden bekostigd?

Bekostiging van de opleiding van assistentiehonden is niet altijd even  
makkelijk. Voor een klein aantal volwassenen is bekostiging door de  
zorgverzekeraar mogelijk. Assistentiehonden voor kinderen vergoedt de  
zorgverzekeraar vrijwel niet. Evenmin voor mensen met autisme, epilepsie of  
met psychische problematiek. Voor deze groep kunnen de Jeugdwet en de Wet  
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitkomst bieden. 

     ‘‘Trainingen op maat, dus kun 
      je er daadwerkelijk altijd het 
              maximale uit halen.” 

Eigen kracht


