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De hond van Roger en Barbara waarschuwt bij aanvallen

“Xinix blijft bij Barbara tot de
aanval voorbij is”
TEKST: CORRY VAN DALEN / FOTO: PRIVÉFOTO ROGER EN BARBARA

“Barbara en ik zijn waarschijnlijk een van de eerste
internetliefdes. We hebben elkaar in 1998 leren kennen
via een chatbox. Barbara had toen nog geen epilepti
sche aanvallen, die kwamen een paar jaar later. Ze
kreeg aanvallen waarbij het bewustzijn verminderd is
en ze niet weet wat ze doet. Als mensen haar wilden
helpen, kon ze agressief reageren. Dagelijkse bezighe
den zoals boodschappen doen, waren daardoor lastig.
Tegenwoordig weet Barbara precies wanneer ze een
aanval krijgt. Sinds een paar jaar hebben we namelijk
een lieve hond ‘Xinix’. Die voelt het aan. Van tevoren
kijkt hij heel strak en strekt zijn pootjes op een be
paalde manier. Barbara weet dan dat ze een aanval
krijgt. Xinix is heel trouw en blijft bij haar tot de
aanval voorbij is. Hij neemt zijn taak heel serieus.
Als Barbara met hem naar buiten gaat, krijgt hij een
felgroen jasje aan. Hij is dan meteen ‘in functie’ en

maakt geen contact met andere honden. Als ik hem
zonder jasje uitlaat, gaat hij wel op andere honden af.
Een tijdje terug had Barbara vrij veel aanvallen. Voor
Xinix was het een zware tijd, hij was erg vermoeid.
Gelukkig kan hij nu bijkomen, want de laatste maanden
zijn er minder aanvallen.
We kunnen niet verklaren waarom Xinix voelt wanneer
er een aanval komt. We hebben hem nooit getraind,
maar we zijn er heel blij mee. Hij maakt het dagelijks
leven voor Barbara een stuk makkelijker. Als zij de be
kende signalen van Xinix ziet, zoekt ze een veilige plek
om te zitten. Hij gaat voor haar staan en bewaakt haar
waardoor Barbara rustig blijft zitten. En doordat hij zijn
jasje aan heeft, snappen mensen blijkbaar dat hij haar
beschermt. Ze laten haar dan met rust totdat de a anval
over is. Dankzij Xinix heeft Barbara nu veel meer be
wegingsvrijheid.”
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