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Als dierenspecialist is Horta
gefascineerd door de chemie die er
soms is tussen mens en dier.
In onze folders belichten we een aantal
terreinen waarop dieren ingezet
worden bij een therapie.
Zo willen we de mensen en dieren
die met dit werk bezig zijn even voor
het voetlicht halen, en hen een forum
geven om hun passie met jullie te delen.

Ann en ik
passen samen op de kleine

Hachiko vzw
Jagen, hoeden, waken, gezelschap…de hond is door de eeuwen heen ingezet voor zeer uiteenlopende taken. Hachiko voegt daar een nieuwe
taak aan toe: honden inzetten om mensen met een handicap een grotere autonomie te geven. De honden helpen bij moeilijke of onmogelijke
taken, zijn steun en toeverlaat en openen, soms letterlijk, de deur naar meer onafhankelijkheid. Naast hulphonden die mensen met een
fysieke beperking helpen leidt Hachiko ook, als enige vereniging in België, meldhonden op.
Meldhonden?
We kennen de blindengeleidehond, of de hulphond die hun mensen meer bewegingsvrijheid geven. Maar wist
je dat vandaag ook honden ingezet worden voor mensen met een auditieve beperking (hoorhonden) of met
een aandoening als diabetes of epilepsie? (meldhonden).
In het eerste geval is de hond letterlijk de oren van zijn baas, en waarschuwt hem voor bv de bel. Meldhonden
staan hun baasjes bij na een aanval. Ze verwittigen iemand, drukken een alarmknop in, halen medicatie of
gaan op hun baasjes liggen tot ze weer helder zijn. Anderen zijn zelfs in staat te onderscheiden of er een aanval
aankomt. Ze verwittigen zodat hun baasjes voorzorgen kunnen nemen: gaan liggen, zitten, medicatie nemen
of hulp zoeken. Het klinkt ongelooflijk en voorlopig weet niemand welke signalen de honden opvangen die
zo’n aanval voorafgaan. Maar het is mogelijk, en het maakt voor de persoon in kwestie een wereld van verschil.
Caroline Thienpont, drijvende kracht achter Hachiko vzw: Wat de honden voor hun baasjes betekenen is enorm, en toch soms moeilijk in te beelden. Een voorbeeld: Ann, een vrouw met twee
kinderen, heeft epilepsie. Het risico op een plotse aanval, waarbij ze ter plaatse neervalt, is groot.
Daarom kon ze haar eigen kinderen alleen vasthouden als ze in een zetel zat, met twee personen
naast zich. Dan is Zappa in haar leven gekomen. Hij detecteert feilloos een nakende aanval. Ann kan
zich dan in veiligheid brengen en Zappa brengt haar medicatie die de aanval onderdrukt. Vandaag
is het voor Ann mogelijk helemaal alleen haar kleindochter in de armen te houden, want Zappa is er.
Meer weten over positieve effecten van dieren op de mens?
Surf zeker eens naar www.therapiemetdieren.be
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