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Samenvatting 
 

Beleidsplan voor de periode van 2018 tot en met 2021 van de Stichting Kibō Medical 
Detection Dogs. 

Kibō Medical Detection Dogs is in 2015 opgericht door algemeen directeur Mieke de 
Boer met als doel het opleiden van op lichaamsgeur getrainde hulphonden. In het 
Japans staat Kibō voor hoop en hoop biedt perspectief. Hoop is wat Kibō mensen wil 
geven, hoop op een beter en vrijer bestaan.  Hulphonden worden ingezet voor mensen 
met fysieke of psychiatrische stoornissen, waarbij wisselende hormoonspiegels de 
oorzaak kunnen zijn van (levens)bedreigende situaties.  

In 2017 is de Stichting Kibō Medical Detection Dogs opgericht. De werkzaamheden van 
de stichting richten zich op het verwerven van fondsen en vrijwilligers, het bewaken van 
kwaliteit en het trainen en leveren van zoveel mogelijk hulphonden. Verder houdt Kibō 
een database bij voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.  
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Inleiding 

 

Kibō Medical Detection Dogs is opgericht in het jaar 2015 door Mieke de Boer. Mieke 
begon met het opleiden van hulphonden1 voor mensen met diabetes en mensen met een 
autisme spectrum stoornis (ASS) (Zie Bijlage I voor informatie over de functie van de 
verschillende soorten hulphonden).  
  Na enige tijd werden de doelgroepen uitgebreid en worden nu ook hulphonden opgeleid 
voor mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en voor mensen met de 
ziekte van Addison. 
  Kibō heeft in de afgelopen jaren haar eigen methode ontwikkeld en traint de honden met 
behulp van het detecteren van afwijkende lichaamsgeuren. Het aantal door Kibō opgeleide 
honden neemt gestaag toe.  
  Om kwaliteit en continuïteit te kunnen waarborgen is in 2017 Stichting Kibō Medical 
Detection Dogs opgericht. Deze stichting, zonder winstoogmerk, heeft als doelstelling de 
kwaliteit van leven, het welzijn, de mobiliteit en de zelfstandigheid van mensen met een 
functiebeperking te bevorderen.  
  Om haar doel te kunnen bereiken ligt de focus van de stichting de komende drie jaar op 
het verwerven van fondsen, dit om haar activiteiten te kunnen bekostigen. Deze activiteiten 
zijn: het verwerven van meer vrijwilligers en het vergroten van de naamsbekendheid. Evenals 
het opleiden van trainers en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar de 
toegevoegde waarde van hulphonden op de reeds bestaande hulpmiddelen. 

Op dit moment zijn er nog geen wettelijke normen waar hulphondenscholen aan moeten 
voldoen. Door het Technical Committee Assistance Dog & Guide Dog Teams van de CEN-
NEN te Delft (Kenniscentrum Normalisatie) wordt nu voor de hulphondenscholen in 
Nederland gewerkt aan normen en exameneisen. Vervolgens worden deze nieuwe 
afspraken afgestemd met de CEN, het op Europees niveau functionerend normalisatie-
instituut. Deze normen zullen in Europa over 6 jaar worden ingevoerd. Stichting Kibō 
Medical Detection Dogs is bij monde van haar algemeen directeur, deelnemer aan dit 
overleg. 
 Wegens gebrek aan voldoende wetenschappelijk onderzoek worden de benoemde 
hulphonden niet door ziektekostenverzekeraars vergoed. Doordat de 
ziektekostenverzekeraars niet overgaan tot het vergoeden van de hulphond, moeten de 
cliënten de hond zelf bekostigen. Dit is echter wegens gebrek aan financiële draagkracht 
                                                
1'Hulphond' is de benaming van een assistentiehond die getraind is om mensen met een beperking te helpen als deze 

beperking niet visueel of auditief is. In het laatste geval spreekt men respectievelijk over een 'Geleidehond' of een 
'Signaalhond'. 
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dikwijls niet mogelijk. Zij zijn dan aangewezen op crowdfunding of de goedwillendheid van 
een WMO-loket. 

Deze notitie is opgesteld met als doel het beleid van de stichting voor de komende drie jaar 
te bepalen. Tevens stelt de stichting zich het algemeen belang ten doel en beoogt derhalve 
in 2018 de ANBI-status te verkrijgen. 
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Missie en Visie 
 
Stichting Kibō Medical Detection Dogs vergroot het algemeen welzijn, de zelfredzaamheid 
en de autonomie van mensen die ten gevolge van lichamelijke en/of psychische stoornissen 
aan sterk wisselende hormoonspiegels lijden. Deze wisselende hormoonspiegels kunnen 
leiden tot disfunctioneren en in sommige situaties tot levensbedreigende situaties.  
De stichting wil deze groep mensen hulp bieden door het beschikbaar stellen van een 
hulphond. Hierbij wordt niet uit het oog verloren dat een hond een levend wezen is dat 
liefdevol, met erkenning van zijn emoties en met respect voor zijn grenzen behandeld dient 
te worden. 
 
 
 

Doelstellingen voor de komende 3 jaar 
 

De stichting heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van leven, welzijn, mobiliteit en 
zelfstandigheid van mensen met een functiebeperking. De komende drie jaar beoogt de 
stichting door middel van naamsbekendheid en fondsenwerving een toename van het op te 
leiden hulphonden van 10 naar 18 hulphonden per jaar.   

Om de kwaliteit van de hulphonden opleiding te waarborgen en vergroten van erkenning 
door derden (zoals zorgverzekeraars, gemeentes en donateurs) werkt de stichting aan de 
voorbereiding van een wetenschappelijk promotieonderzoek.  
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Activiteiten de komende 3 jaar 
Het werkplan voor de komende tijd omvat de volgende activiteiten: 
1. Het creëren van een gezonde organisatie door: 

- Het vergroten van financiële draagkracht door het aanvragen van subsidies en het 
verwerven van fondsen om de primaire taken te kunnen vervullen en onderzoek te 
kunnen financieren. 

- Het aantrekken van voldoende vrijwilligers voor onder andere het organiseren van 
evenementen, het uitvoeren van administratieve taken en het tijdelijk opvangen van 
potentiële hulphonden. 

- Scholing van extra trainers. 
- De groei van het aantal op te leiden hulphonden. 

2. Het vergroten van het draagvlak en het creëren van naamsbekendheid door: 
- Het zoeken van publiciteit door contacten te leggen en te onderhouden met diverse 

patiëntverenigingen en samenwerkende partijen. 
- Het onderhouden van contacten met (toekomstige) cliënten en belangstellenden. 
- Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het houden van lezingen. 
- Het vervaardigen en verspreiden van promotiemateriaal. 
- Het vergroten van de aanwezigheid op social media. 

3. Het waarborgen van kwaliteit door: 
- Het beschikbaar maken van de app voor het bijhouden van de logboekgegevens. 
- Het voldoen aan wet- en regelgeving. 
- De deelname aan het overleg van het Technical Committee Assistance Dog & Guide 

Dog Teams CEN- NEN te Delft over de normen/richtlijnen en exameneisen voor 
hulphonden. 

- Het doen van een klanttevredenheidsonderzoek. 
4. Het verrichten van voorbereidingen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in 

samenwerking met de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van de 
universiteit Groningen. 
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Bijlage I 
 

Zes soorten hulphonden 
 
De diabetes hulphond 
Ruikt verandering in lichaamsgeur, namelijk schommelingen in de bloedsuikerspiegel. De 
hond meldt vroegtijdig een daling of stijging van de bloedsuikerspiegel om 
(levens)gevaarlijke bloedsuikerwaardes te voorkomen. 

De hyperinsulinisme hulphond 
Ruikt verandering in lichaamsgeur, namelijk een dalende bloedsuikerspiegel door een 
hyperactieve alvleesklier die voor een overproductie insuline zorgt. De hond meldt vroegtijdig 
een sterk dalende bloedsuikerspiegel om een comateuze hypoglycaemie te voorkomen. 

De ASS-hulphond 
Begeleidt zowel jonge kinderen als volwassen met een autisme spectrum stoornis waarbij 
angst op de voorgrond staat. De hond ruikt verandering in lichaamsgeur, namelijk een 
toenemende stresshormoon. Hij heeft specifieke handelingen geleerd waarmee hij de 
spanning van zijn begeleider kan reduceren.  

De PTSS-hulphond 
Signaleert toename van spanning bij de geleider met een Posttraumatische Stressstoornis. 
De hond ruikt verandering in lichaamsgeur, die gepaard gaan met de schommelingen van 
de stresshormonen welke voor stress en uiteindelijk tot een angstaanval of paniekaanval 
kunnen leiden. De geleider voelt deze lichamelijke spanningen zelf niet meer aan, wat kan 
leiden tot een dissociatie. De hond meldt deze schommelingen vroegtijdig, waardoor de 
belastbaarheid van de geleider toeneemt en een dissociatie of paniekaanval kan worden 
voorkomen. 

De Addison hulphond 
Ruikt de verandering in lichaamsgeur die gepaard gaat met de daling van het 
stresshormoon cortisol. De hond meldt deze daling vroegtijdig waardoor een 
levensgevaarlijke Addison crisis voorkomen kan worden. 

De Combi hulphond 
Is een hulphond die ondersteuning biedt aan een geleider met meerdere bovenstaande 
beperkingen. Hierbij staat een van de beperkingen bij de training op de voorgrond. 
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Bijlage II 
Organisatie 
Gegevens 
Naam:    Stichting Kibō Medical Detection Dogs 
Adres:    Ampèrestraat 18L, 3861NC te Nijkerk 
Email:    Info@kibomdd.nl 
Telefoonnummer:  0321 750429 
KvK-nummer:   70223149 
IBAN-nr:   NL74INGB0008278123 
ANBI-status:   In afwachting van lopende aanvraag 

 
Algemeen directeur 
De algemeen directeur van de stichting is Mieke de Boer.  
 
Bestuur 

Voorzitter - Evan Kroon 

Secretaris - Corrien Otte 
 
Penningmeester - Petra Chabot 

Algemeen bestuurslid - Gerrit Sterrenburg 
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Handelingsbevoegdheid en beloning van het bestuur 
Voor zover in de statuten niet uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten 
genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering 
waarin tenminste de helft van het aantal fungerende bestuursleden tegenwoordig of 
vertegenwoordigd is. Blanco stemmen worden hierbij niet meegeteld. 

Buiten de vergadering kunnen besluiten slechts worden genomen met algemene stemmen 
van de fungerende bestuursleden nadat alle bestuursleden vooraf in de gelegenheid zijn 
gesteld schriftelijk hun mening te uiten.    

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende 
bestuursleden. 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden maar hebben wel recht 
op vergoeding van de gemaakte kosten. 

 
Werknemers 
De stichting heeft geen mensen in loondienst. De werknemers zijn allen vrijwilligers. 
 

 


