PUPPYPLEEGGEZIN
IETS VOOR U?

KNGF GELEIDEHONDEN
HEEFT UW HULP NODIG
KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen met een
beperking een beter leven geven met een speciaal opgeleide hond.
Naast blindengeleidehonden leiden we sinds een aantal jaren ook
assistentiehonden, autismegeleidehonden en PTSS buddyhonden op.
Jaarlijks worden er bij ons zo’n 200 pups geboren en voor al deze pups
zoeken we fijne gezinnen die de jonge honden de ideale omstandigheden
kunnen bieden om op te groeien, zodat ze later hun werk als geleidehond
kunnen doen. Heeft u plaats in uw gezin, uw huis, uw tijdschema
én in uw hart voor een geleidehond in opleiding? Meld u dan aan als
pleeggezin voor KNGF Geleidehonden.

Om visueel gehandicapten de onafhan
kelijkheid en mobiliteit te bieden waar ieder
mens recht op heeft, leidt het Koninklijk
Nederlands Geleidehonden Fonds
(KNGF Geleidehonden) sinds 1935
geleidehonden op. Een geleidehond of
buddyhond vergroot de bewegingsvrijheid
van zijn baas. Meer dan welk mobiliteits
middel ook, biedt een blindengeleidehond
zijn blinde of zeer slechtziende baas zelf
standigheid. Een assistentiehond wordt
speciaal getraind om binnens- en buitenshuis te helpen bij handelingen die de
baas met een handicap niet zelf kan of die
veel pijn, moeite en energie kosten. Een
buddyhond biedt steun aan kinderen met
een handicap, ook zijn er buddyhonden
voor (oud-) geüniformeerden met PTSS:
een posttraumatische stressstoornis. Een
autismegeleidehond kan jonge kinderen

met autisme buitenshuis begeleiden.
Dankzij dit maatje krijgt het hele gezin
meer bewegingsvrijheid.

EERSTE LEVENSFASE
Om als aspirant-geleidehond aan de
6 tot 8 maanden durende opleiding te
beginnen, moet de hond 14 tot 16 maanden
oud zijn. Juist in die eerste levensfase, als
de hond nog te jong is voor de opleiding,
heeft KNGF Geleidehonden de hulp hard
nodig van mensen die een puppy die eerste
belangrijke periode een veilig thuis willen
geven. Pleeggezinnen, die energie en tijd
willen steken in de verzorging en opvoeding
omdat een geleidehond in spe bij uitstek in
een gezin kan uitgroeien tot een stabiele,
betrouwbare hond. Straks moet hij immers
garant staan voor de onafhankelijkheid en
bewegingsvrijheid van zijn baas.

‘Het is niet iets dat je zomaar even doet, het is een gezinsproject,
iedereen moet erachter staan.’

Puppypleeggezin familie Klein Nulent

Hilda Pruijs, doofblinde geleidehondgebruiker

‘Toen we twee jaar geleden begonnen
als puppypleeggezin, wisten we van niks.
Gelukkig word je heel goed begeleid door
de afdeling Puppy- en Pleeggezinnenzorg,
dus je hoeft het niet alleen te doen. En als je
dan ziet wat we in die tijd geleerd hebben!
Het is zo leuk om te doen. Het levert altijd
gespreksstof op met andere mensen. Ook
op ons eigen gezinsleven heeft de komst
van de KNGF-pups grote invloed gehad. We
zijn meer één geworden en doen veel meer
samen. De kinderen willen nu dolgraag
mee als we een boswandeling gaan maken,
bijvoorbeeld. Daarvoor had iedereen toch zo
z’n eigen bezigheden. We hebben een heel
ander leven gekregen. We zeggen wel eens
tegen elkaar: wat spijtig dat we hier niet al
jaren eerder mee begonnen zijn!’
Familie Vossen uit Maastricht,
puppypleegezin

ZELF FOKKEN, EEN GOED BEGIN
Sinds de oprichting van KNGF Geleide
honden zijn er zo’n 10.000 geleidehonden
opgeleid en de belangstelling voor geleide
honden neemt nog steeds toe. Om aan die
stijgende vraag te voldoen en om verzekerd
te zijn van de allerbeste honden, fokken wij
sinds 1985 de meeste geleidehonden zelf.
Het zijn vooral labradors en golden retrie
vers, Duitse herders en kruisingen van deze
rassen. De ouderdieren worden met grote
zorg geselecteerd op gedrag en gezondheid.
Uit onderzoek blijkt dat honden die vanaf de
puppyleeftijd onder de mensen zijn, in de
opleiding en later tijdens het geleidewerk
een enorme voorsprong hebben op honden
die in kennels opgroeien. Daarom worden
de moederhonden ondergebracht bij gast
gezinnen waar de pups onder huiselijke
omstandigheden ter wereld komen.

HET PUPPYPLEEGGEZIN, DE RUGGENGRAAT
VAN DE OPLEIDING
Wanneer de pup ruim zeven weken oud is,
verlaat hij zijn moeder en nestgenoten om
naar het puppypleeggezin te gaan. Daar
wordt hij het eerste jaar verzorgd, opgevoed
en gesocialiseerd. Zeven weken is nog
jong, maar toch is dat een goede leeftijd
om het nest te verlaten. De pup staat nu
het meest openvoor zijn omgeving en alles
wat daarin gebeurt. Daarom wordt direct,
zij het rustig aan, een begin gemaakt met
de opvoeding en de socialisatie. De pup
moet goede hondenmanieren leren, basis
commando’s als ‘zit’, ‘af’ en ‘mand’ en hij
moet wennen aan alles waarmee hij straks
als geleidehond ook te maken krijgt.
Kinderen, katten en andere honden,
treinen, drukke winkelcentra en onweer,
hij mag in letterlijke zin nergens meer van

staan te kijken als zijn opleiding begint.
Wanneer een hond niet aan al deze zaken
in zijn eerste levensjaar went, went hij er
nooit meer aan. In dit jaar wordt de
blauwdruk van zijn gedrag gevormd.
Onnodig te zeggen dat de puppypleeg
gezinnen de ruggengraat vormen voor de
opleiding tot geleidehond en daarmee in
het totale opleidingsplan onvervangbaar
en van onschatbare waarde zijn.

EEN PUP MET GEBRUIKSAANWIJZING
Natuurlijk rust er een verantwoordelijke
taak op de schouders van het pleeggezin.
Maar zij staan er niet alleen voor.
De instructeurs van de afdeling Puppy- en
Pleeggezinnenzorg bezoeken de pup en
het pleeggezin regelmatig om de stand
van zaken door te nemen en eventuele
vragen te beantwoorden. Daarnaast is
er voor ieder pleeggezin een uitgebreide
handleiding in de vorm van e-learning
beschikbaar over de verzorging en
opvoeding van een aspirant-geleidehond.
KNGF Geleidehonden volgt de ontwikkeling
van de hond op de voet. Tijdens de
bezoeken van de instructeur aan de
pleeggezinnen ontstaat een totaalbeeld
van de pup. Dit speelt later een belangrijke
rol in de overdracht aan de instructeur
die de opleiding van de hond voor zijn

rekening neemt. Natuurlijk gaat een pup
niet alleen met een e-learning handleiding
naar zijn nieuwe baas. Hij krijgt ook een
mand mee (met een stukje nestdeken voor
de moeilijke, eerste momenten zonder zijn
moeder), een kam en borstel, een riem en
voldoende voer voor de eerste maanden.
Ook het voer voor de rest van het jaar en
de dierenartskosten worden door KNGF
Geleidehonden vergoed. Eventuele schade
aan derden veroorzaakt door de pup wordt
gedekt door de eigen gezins-WA-verzekering.

“Als Sanne voorheen iets hoorde en
schrok, rende ze weg. Of ze bleef
stokstijf stilstaan, op bijvoorbeeld
een drukke kruising. Dan kan ik haar
niet optillen, omdat ze haar lichaam
zo aanspant en niet aangeraakt wil
worden. Sinds Tessel er is, heeft ze
nooit meer geprobeerd om weg te
rennen. Ook had ze voorheen
’s nachts paniekaanvallen. Die
heeft ze ook niet meer gehad.”
Dunja Engelen over hoe haar dochter
Sanne (met een vorm van autisme)
is veranderd sinds de komst van
autismegeleidehond Tessel.

PROFIEL VAN EEN PUPPYPLEEGGEZIN
Om een optimaal eerste levensjaar van
de aspirant-geleidehonden te garanderen
is er een aantal voorwaarden waaraan
puppypleeggezinnen moeten voldoen:
Voor een goede begeleiding moet er
altijd een volwassene uit het gezin bij de
pup aanwezig zijn. (Het is toegestaan dat
er maximaal 2 uur per dag, maximaal 2
dagen per week geen volwassene aanwezig
is bij de pup.)
U moet bereid zijn volgens de
richtlijnen van KNGF Geleidehonden te
werk te gaan. Zo besteedt het gezin veel
tijd en aandacht aan de pup en neemt hem
overal mee naar toe, zoals bijvoorbeeld
winkelcentra, stations en de markt.

U moet bereid zijn periodiek tijd
vrij te maken voor de bezoeken van de
instructeur van de afdeling Puppy- en
Pleeggezinnenzorg, thuis of elders.
Er mogen geen kinderen in het gezin
jonger zijn dan vier jaar.
Het pleeggezin neemt de pupverzorging
belangeloos op zich. Voedings- en dieren
artskosten worden vergoed.
Bovendien wordt de voorkeur gegeven aan:
• Een gezin dat in de bebouwde kom woont.
•E
 en gezin wonend op de begane grond of
in een flatgebouw met lift.
• Een gezin dat in het bezit is van een auto.
•E
 en gezin dat uit meer dan één persoon
bestaat.

LIEFDE, GEZOND VERSTAND EN GOEDE WIL
Het hebben van andere huisdieren hoeft
geen bezwaar te zijn. Ook een andere
hond in huis is geen probleem, zolang
deze een goed karakter heeft en degelijk
is opgevoed. Veel hondenkennis of
jarenlange ervaring met honden is niet
noodzakelijk. Liefde voor honden, gezond
verstand en een heleboel motivatie wèl!
Het puppypleeggezin heeft een heel leuke
en dankbare taak, maar zoals aan iedere
medaille is er ook de keerzijde. Het zindelijk
maken, de grote hoeveelheid tijd die het
kost, de eventuele schade die de pup kan
veroorzaken, maar vooral het afscheid na
een jaar, zijn zaken waar u goed over na
moet denken.

‘Winke is mijn psychiater op vier pootjes met een staart.’
Edwin Zegel durft weer te leven dankzij PTSS buddyhond Winke.

BENT U ER KLAAR VOOR?
Duizenden pups zijn inmiddels door
pleeggezinnen grootgebracht en begeleid.
Dat voor hen de voordelen de nadelen
ruimschoots overtreffen, mag blijken uit
het feit dat vele pleeggezinnen het niet bij
één hondje laten maar soms wel 5, 10 of
zelfs 25 pups voor KNGF Geleidehonden
opgevoed hebben. De ervaring leert dat de
voldoening van het grootbrengen en vooral
ook de trots als één van ‘hun’ honden
wordt afgeleverd aan hun nieuwe baas een
belangrijke drijfveer vormen om door te
gaan met dit belangrijke werk.
Is het zindelijk maken, de tijd die het kost,
het afscheid en eventuele schade ook voor
u geen probleem? Ziet u het wel zitten om
zo’n aandoenlijke puppy te begeleiden tot
een stabiele, betrouwbare jonge hond,

klaar om aan zijn studie te beginnen?
Wilt u ook een bijdrage leveren aan de
zelfstandigheid, de mobiliteit en de vrijheid
van iemand met een beperking? Neem
dan contact met ons op! Wij sturen u dan
een aanmeldingsformulier. Ook via onze
website www.geleidehond.nl kunt u zich
aanmelden.

kennen. Wanneer de bezoeken tot ieders
tevredenheid verlopen, wordt u op de
wachtlijst geplaatst voor een pup uit één
van de toekomstige nesten.

Komt u in eerste instantie in aanmerking
voor het puppypleeggezin-schap, dan volgt
een kennismakingsbezoek van één van
de instructeurs van de afdeling Puppy- en
Pleeggezinnenzorg bij u thuis. Tijdens
de kennismaking wordt nader ingegaan
op wat het betekent een pup van KNGF
Geleidehonden in huis te hebben en
ook de socialisatie en opvoedkundige
aspecten komen aan bod. Tevens is het
een goede gelegenheid elkaar te leren

‘Ik heb een beperking. Ik bèn niet die beperking.
Met mijn hond ben ik eigenlijk ook niet meer beperkt.’

Bastiaan Doedee, ambassadeur van KNGF Geleidehonden

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over
KNGF Geleidehonden en haar
puppypleeggezinnen kunt u kijken
op www.geleidehond.nl of telefonisch
contact met ons opnemen. Wilt u zich
aanmelden, dan nodigen wij u van harte
uit om via www.geleidehond.nl het
digitale aanmeldformulier in te vullen.
KNGF Geleidehonden
Postbus 544
1180 AM Amstelveen
Amsteldijk Noord 42
1184 TD Amstelveen
T. 0800-0236020
E. ppz@geleidehond.nl
I. www.geleidehond.nl

‘Babbe kroop meteen bij
me op schoot, er was direct
een klik. Ze helpt me bij
allerlei kleine dingen, zoals
het uitdoen van mijn braces,
lades openen. Ook helpt
ze me omdraaien in bed
waardoor ik minder pijn heb
en minder pijnmedicatie
nodig heb. Maar bovenal is
ze mijn soulmate.’
Sandra van Rosmalen over
haar assistentiehond Babbe.
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