
 
 
Stichting Contacthond en de Martin Gaus Academie gaan samenwerken 
 
Juli 2017. De therapeutische inzet van honden is aan een enorme opmars bezig in 
Nederland. Honden die worden ingezet in voorleestrajecten op scholen, als aaibare 
maatjes in verzorgingstehuizen of als therapeutisch hulpmiddel bij kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand. De groeiende vraag naar de inzet van therapie- of 
bezoekhonden maakt dat adequate kennis over effectieve inzet van deze honden 
noodzakelijk is. En dat is precies waar Stichting Contacthond en de MGA hun krachten 
gaan bundelen. 
 
De twee organisaties met ieder hun eigen expertise op het gebied van honden slaan de 
handen ineen om een vierdaagse basiscursus hondenbegeleider AAI (animal assisted 
interventions) aan te bieden vanaf november 2017. Stichting Contacthond levert de 
docenten, die zelf ruime ervaring uit het werkveld van de AAI hebben. Daardoor wordt 
theorie steeds afgewisseld met de laatste inzichten uit de praktijk. Gefaciliteerd door de MGA 
dus de cursus wordt gegeven in Lelystad en cursisten kunnen makkelijk doorstromen naar 
andere, voor hen eveneens interessante cursussen en workshops van de MGA, zoals 
bijvoorbeeld EHBO voor honden. 
 
Stichting Contacthond zet al tien jaar succesvol en op grote schaal haar therapiehonden in 
als hulpmiddel voor mensen, jong en oud met een hulpvraag. Er wordt gewerkt met diverse 
zorginstellingen, praktijken en scholen voor bijzonder onderwijs samen en sinds kort ook 
vanuit een eigen therapiecentrum in Vijfhuizen (NH). Contacthond biedt een groot scala aan 
diensten met de door haar opgeleide therapiehonden voor mensen met een verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking. Een van die diensten is kennisoverdracht in de vorm van 
workshops. “De samenwerking met de MGA maakt mogelijk dat we op grote schaal 
geïnteresseerde hondenbezitters een pakket basiskennis kunnen meegeven alvorens zij zich 
met hun hond gaan begeven op het gebied van AAI”, aldus Nikki Rethmeier, directeur van 
Contacthond.  
 
De Martin Gaus organisatie verzorgt al sinds 1987 instructeurscursussen. Na de oprichting 
van de Martin Gaus Academie in 2002 is dit verder uitgebreid met workshops en 
beroepsopleidingen op het gebied van honden- en kattengedrag, gericht op de (semi-) 
professional. Daarnaast verzorgt de Academie presentaties, lezingen en publicaties.  De 
opleidingen hebben tot doel kennis te delen en zo een bijdrage te leveren aan een beter 
leven voor huisdieren en hun eigenaren. “Daarom past een opleiding op het gebied van de 
begeleiding van therapie- en bezoekhonden goed binnen de Academie”, zegt Sacha Gaus, 
directeur van de MGA. “Bij honden die worden ingezet om het welzijn van mensen te 
verhogen is het juist belangrijk het welzijn van de honden zelf te waarborgen”.  
 
De eerste cursus zal van start gaan in november 2017. Informatie over de cursus of 
inschrijven kan via de website van de Martin Gaus Academie. 
  
 
 
Meer informatie:  
www.contacthond.nl en www.facebook.com/Contacthond/ 
www.martingausacademie.nl en www.facebook.com/MartinGausAcademie/ 
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