
 
 

De buddyhond voor veteranen met PTSS: speciale informatiemiddag op 17 
januari 2014 
 
KNGF Geleidehonden en Stichting de Basis werken sinds 2012 samen aan de 
opleiding en inzet van speciaal opgeleide buddyhonden die de mobiliteit, de 
zelfstandigheid en de kwaliteit van leven van Nederlandse veteranen en andere 
(oud-)geüniformeerden met PTSS verhogen. Zoals KNGF Geleidehonden de 
toegevoegde waarde van de buddyhond kent, zo kent de Basis de serieuze 
hulpvraag van de toekomstige baas. (Oud-)geüniformeerden die baat kunnen 
hebben bij een buddyhond, worden onder begeleiding van de Basis geselecteerd. 
Rustige, stabiele en sociale honden worden door KNGF Geleidehonden opgeleid. 
Deze honden zijn goed opgevoed, gehoorzaam en getraind in het omgaan met 
situaties die voor hun baas moeilijk zijn. De training is grotendeels maatwerk en 
wordt afgestemd op de specifieke behoeften van de cliënt. De buddyhond wordt 
kosteloos verstrekt. 
 
Wereld van verschil 

Deze speciaal getrainde honden geven hun bazen hun vrijheid terug, bieden hen 

meer zelfstandigheid. De buddyhond is een maatje en meer. Hij betekent een wereld 

van verschil. Dat willen wij de doelgroep van veteranen graag laten weten. Daarom 

organiseert KNGF Geleidehonden een speciale informatiemiddag:   

 

Informatiemiddag 

´de buddyhond: een hond met een missie´ 

vrijdag 17 januari 2014 (van 13.00 tot 16.00 uur) 

KNGF Geleidehonden, Amstelveen  

 



De informatiemiddag is speciaal bedoeld voor veteranen met PTSS-klachten ten 

gevolge van hun dienst of uitzending en die willen weten of een buddyhond iets voor 

hen kan betekenen. Ervaren hondeninstructeurs van KNGF Geleidehonden en 

PTSS-deskundigen van de Basis lichten toe wat de buddyhond kan betekenen, wat 

er bij komt kijken en hoe de ervaringen in de praktijk zijn. Uiteraard is er ook 

gelegenheid om de KNGF-honden te ontmoeten.  

 
Aanmelden 

De inschrijving voor deze middag verloopt uitsluitend via 

www.geleidehond.nl/buddyhondptss. Om geïnteresseerden zo goed mogelijk te 

informeren en persoonlijk te woord te staan, zijn er beperkt plaatsen beschikbaar. 

Bezoekers kunnen een partner of begeleider meenemen. Bij grote interesse wordt 

later dit jaar een tweede dag georganiseerd. 

 

Wilt u meer weten over de buddyhond of de informatiemiddag? Bel of mail ons dan 

gerust: tel 020-4969333 of info@geleidehond.nl. Contact opnemen met de Basis kan 

natuurlijk ook altijd. Wij informeren u graag. 
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