
Waarom dit onderzoek? 

Wij zoeken professionals 

die interventies met 

honden aanbieden aan 

kinderen met Autisme 

en/of Downsyndroom! 

Zoeken wij jou? 

Opzet onderzoek 

Interventies met honden worden steeds 

populairder. Maar hoe werken ze precies? 

Wat maakt het inzetten van een hond 

anders dan een robothond? 

Dat gaan wij de komende jaren 

onderzoeken! We zoeken hiervoor 

enthousiaste professionals die kinderen 

met Downsyndroom en/of kinderen met 

Autisme in 5 sessies willen begeleiden. 

We matchen in dit onderzoek 

professionals aan kinderen in dezelfde 

omgeving. Hoeveel kinderen je begeleidt, 

hangt af van jouw eigen beschikbaarheid 

en of er deelnemende kinderen zijn in 

jouw regio. 

Meld je snel aan via de website! 

 

 

Kinderen (8-15 jaar) volgen vijf 

wekelijkse sessies met een hond, of met 

een robothond, onder begeleiding van 

een professional. De sessies worden in 

overleg gepland en richten zich op de 

sociaal/communicatieve vaardigheden 

van het kind. Dit wordt geoefend in 

opdrachten met de hond, zoals het 

geven van commando’s.  

De structuur van de sessies is 

aangegeven in een draaiboek. Kind en 

hond dragen tijdens de sessies een 

smartwatch om hun bewegingen te 

meten. De gegevens uit de smartwatch 

stuur je na elke sessie naar ons.  

 

 Je biedt per kind 5 sessies aan in je eigen 
omgeving 

 Je werkt met een draaiboek, gericht op het 
stimuleren van sociale vaardigheden   

 Je krijgt voor elke sessie een vergoeding 
van € 70 (€ 350 voor 5 sessies) 

 Tijdens de sessies meten we de 
bewegingen van kind en hond met een 
smartwatch 

Je beschikt over relevante diploma’s voor 

het werken met de doelgroep en 

honden. De hond waar je mee gaat 

werken is gecertificeerd om dit werk te 

doen. Bij voorkeur werk je met je eigen 

hond en heb je een binnenruimte 

beschikbaar voor de sessies. Het zou 

leuk zijn als je bereid bent om ook 

sessies met een robothond uit te voeren.  

Op onze website vind je een intake-

formulier voor professionals. Na het 

invullen hiervan gaan we kijken of je 

aanmerking komt en geven we je meer 

informatie.  

In het kort… 
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