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Een geleidehond opent de weg naar meer vrijheid en zelfstandigheid. Is een kind met
een (visuele) beperking nog niet toe aan een echte geleidehond, dan kan hij of zij toch
baat hebben bij een hond in huis. Op jonge leeftijd kan het kind namelijk veel sociale
steun hebben aan een goed opgevoede en opgeleide huishond.

STRUCTUUR, VERTROUWEN EN PLEZIER
Dit type bijzondere huishonden noemen wij buddyhonden.
Zij zijn speciaal getraind op wenselijk sociaal gedrag en
hebben een betrouwbaar, stabiel karakter. Een buddyhond
geeft structuur, vertrouwen en plezier. Uit onderzoek
blijkt dat kinderen met visuele of fysieke beperkingen
dankzij een buddyhond meer zelfvertrouwen krijgen en
zich beter voelen. Ook raken ze spelenderwijs gewend
aan het verzorgen van en omgaan met een hond. Dit kan
een prima voorbereiding zijn op een leven later met een
blindengeleide- of assistentiehond. Een buddyhond is
een welopgevoede, gehoorzame hond. Hij is baasgericht
en draagt door een zorgvuldige matching vanuit KNGF
Geleidehonden bij aan de kwaliteit van leven van zijn
baas(je). De honden zijn door ervaren instructeurs
geselecteerd op de juiste eigenschappen. Zo nodig krijgen
ze extra training, gericht op een bepaalde inzet.

‘Fleur was vaak wat depressief en angstig
vanwege haar slechtzien. Sinds buddyhond
Nando er is, is ze veel vrolijker en heeft ze
geen last meer van angsten.’ (Heidi, moeder van Fleur)
BELANGRIJKE ROL VOOR OUDERS EN PROFESSIONALS
Met een buddyhond leert het kind (onder
verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers) om voor de
hond te zorgen. Voeren, borstelen, uitlaten, spelen met de
gezinsleden en met andere honden; het hoort er allemaal
bij. Een instructeur van KNGF Geleidehonden bezoekt het
gezin regelmatig voor ondersteuning en advies.

ENKELE VOORWAARDEN
Honden die zijn opgeleid door KNGF Geleidehonden,
zijn kostbaar. De opleiding is specialistisch en duurt
- afhankelijk van de taak van de hond - twee tot acht
maanden. Uiteraard is aan de plaatsing van een buddyhond
een zorgvuldig intaketracject verbonden. Wij wegen
zorgvuldig af wie in aanmerking komt voor een buddyhond
en hebben enkele voorwaarden gesteld:
• Het betrokken kind heeft een fysieke of visuele beperking
die zijn (of haar) dagelijks leven ingrijpend beïnvloedt.
Het kind is bijvoorbeeld blind, heeft een oogziekte
of zit in een rolstoel.
• Het kind is niet bang voor honden.
• De hond wordt als nieuw gezinslid van harte verwelkomd
door alle gezinsgenoten.
• De ouders/verzorgers en het kind zorgen samen
goed voor de hond, volgens de richtlijnen van KNGF
Geleidehonden.

MEER INFORMATIE?

Er is uitgebreide informatie beschikbaar voor ouders, scholen en O&M instructeurs.
Neemt u daarvoor contact op met de Helpdesk Opleiding via 020 - 496 9330 of
opleiding@geleidehond.nl.

BLINDENGELEIDEHOND
v oor jou
KNGF Geleidehonden leidt sinds 1935 geleidehonden
op. Dankzij de blindengeleidehond kunnen veel blinde
en slechtziende mensen een vrij en onafhankelijk leven
leiden. Op basis van onze ruime kennis en ervaring
kunnen wij ook aan kinderen een geleidehond ter
beschikking stellen.

EEN GOEDE VOORBEREIDING
In principe stellen we geen minimumleeftijd voor de
plaatsing van een geleidehond. Wel kan het zijn dat
we eerst extra training adviseren op het gebied van
oriëntatie en mobiliteit. Daarvoor verwijzen we graag
naar revalidatie-instellingen als Visio of Bartiméus.
Belangrijk is dat de blindengeleidehond werkelijk de
mobiliteit en zelfstandigheid van het kind zal vergroten.
Een geleidehond vraagt veel betrokkenheid van ouders/
verzorgers en professionals die het kind bijstaan. Ook door
het plaatsen van een buddyhond in het gezin, kunnen
we het kind voorbereiden op de (latere) geleidehond.
Een blindengeleidehond inzetten voor kinderen is alleen
zinvol als zij ruim voldoende zelfstandig met de hond
op pad zullen gaan. Vaak zal een kind de voordelen van
een geleidehond meer benutten als hij/zij de middelbare
schoolleeftijd heeft bereikt.
PERSOONLIJK EN OP MAAT
De aandacht die we besteden aan het zoeken van een
hond die past bij het kind, de instructieperiode en de
nazorg, wijken niet af van onze werkwijze bij volwassen
geleidehondgebruikers. We bepalen het juiste programma
altijd op individuele basis. Bij kinderen jonger dan 16 jaar
zijn de ouders wettelijk verantwoordelijk en aansprakelijk
voor de hond.

Voor de instructieperiode proberen we waar mogelijk
rekening te houden met het school- en leerprogramma
van het kind. Het is natuurlijk mooi als de instructie
samenvalt met de schoolvakantie. Maar om planmatige
redenen en door de beschikbaarheid van afgestudeerde
geleidehonden, is dit niet altijd mogelijk. Onze ervaring is
dat wij hier meestal wel uitkomen in overleg met de school.
We betrekken ouders, docenten en eventuele professionals
bij de aanvraagprocedure en het verdere traject. Zij zijn een
onmisbare steun voor de jonge geleidehondgebruiker.
GELEIDEHOND OP SCHOOL
Een geleidehond gaat in tuig mee naar school en hij
gaat mee de klas in. Mensen vragen zich soms af of
de hond leerlingen aﬂeidt. Vaak is het tegendeel waar
en zorgt de hond in de klas voor rust en regelmaat.
KNGF Geleidehonden is van harte bereid om met
schoolvertegenwoordigers en leerlingen te spreken over
de komst van een geleidehond op school. De geleidehond
moet tijdens de lesdag de kans krijgen om te drinken
en uitgelaten te worden. School, kind en ouders kunnen
samen afspraken maken over de hond in de klas, het
uitlaten, de plaats waar de hond zijn behoefte kan doen en
de verantwoordelijkheid voor hygiëne en schoonmaak.

‘Nyla en ik vliegen samen overal naar toe: school, sport en mijn
ambassadeurswerk. In razend tempo, niemand kan ons bijhouden.
Zo fijn dat ik dit nu zonder taststok kan. Het ontroert me nog
elke dag wat Nyla voor me doet.’ (Larissa, geleidehondenbaas)

