ALS U EEN
GELEIDEHOND ONTMOET

Geleidehonden, assistentiehonden en buddyhonden bieden vrijheid,
zelfstandigheid en levensgeluk aan volwassenen en kinderen met
een beperking of stoornis. Steeds vaker schakelen mensen de hulp
in van een speciaal opgeleide hond. De kans wordt daarmee groter
dat u een hond met een speciale zorgtaak tegenkomt. Het is dan
goed te weten hoe u hier het beste mee om kunt gaan.

Voor de leesbaarheid wordt voornamelijk de term geleidehond gebruikt, maar de tips en
informatie in deze folder zijn op alle soorten honden met een zorgtaak van toepassing.

(ONGESCHREVEN) REGELS
Hoe verleidelijk ook, aai nooit een
geleidehond in tuig of met een rugdekje
om. Een hond in tuig of voorzien van een
dekje is aan het werk en mag daarbij niet
uit zijn concentratie gehaald worden. Dit
kan gevaarlijke en vervelende situaties
opleveren. Een slechtziende of blinde
baas kan bijvoorbeeld door de afleiding
zijn oriëntatie kwijtraken of ergens tegen
opbotsen. Praat daarom ook niet tegen een
geleidehond die aan het werk is en haal
hem niet met non-verbale communicatie
uit zijn concentratie. Is de hond niet met
zijn taak bezig, bijvoorbeeld omdat zijn
baas aan het wachten is, dan mag u gerust
aan de baas vragen of u de hond mag aaien.

om ze in optimale conditie en op gewicht
te houden. De honden worden op gezette
tijden door hun baas beloond met iets
lekkers. Zouden anderen de hond gaan
voeren dan kan deze te dik worden, gaan
bedelen of het kan een beloningsmoment
verstoren.

Voer nooit een geleidehond, mét of
zonder tuig of rugdekje. Deze honden
hebben een uitgekiend voedingsschema

Soms wordt een geleidehondgebruiker
aangesproken vanwege de hond en worden
vragen gesteld als ‘Wat heeft u dan?’ of

Het is misschien moeilijk te geloven,
maar het overkomt geleidehondenbazen
regelmatig dat anderen eerst het woord
tot de hond richten. Hele verhalen worden
er soms afgestoken, zonder dat men zich
bekommert om de (blinde) baas. Dit is niet
alleen afleidend voor de hond, maar ook
heel onprettig voor de baas.

‘Waarom heeft u een hond?’. De een wil
daar best over praten, een ander liever niet.
Houd hier rekening mee.
Wandelt u met uw eigen hond, dan
is het voor de geleidehondenbaas heel
prettig als u uw hond aangelijnd of onder
appèl houdt bij het passeren. Het is zelfs
voor een geleidehond bijna ondoenlijk om
geconcentreerd te blijven werken als een
soortgenoot aan z’n achterste snuffelt. Een
geleidehond die zonder tuig of dekje vrij
rondloopt, mag uiteraard wel met uw hond
spelen.
Veel mensen vinden het moeilijk
om (visueel) gehandicapten hulp aan
te bieden. Toch kunnen zich situaties
voordoen waarbij hulp welkom is.
Heeft u de indruk dat iemand met een

‘Ik ben mijn hele leven al slechtziend en kan prima lopen met een stok,
maar een hond geeft veel meer vrijheid’
Bart Krebaum, slechtziende geleidehondenbaas

Hilda Pruijs, doofblinde geleidehondgebruiker

geleidehond hulp nodig heeft, aarzel
dan niet dit te vragen. Honden kunnen
bijvoorbeeld nauwelijks kleuren
onderscheiden en slecht snelheid
inschatten. Daarom is het mogelijk dat een
geleidehondgebruiker uw hulp nodig heeft
bij het oversteken. Is uw hulp gewenst, bied
dan de linkerelleboog aan ter begeleiding
en meld dit even. Neem nooit de beugel
van het geleidetuig over en geeft u de hond
geen commando’s.
Assistentiehonden kunnen niet bij alle
producten in het supermarktschap. Als u
denkt dat uw hulp nodig is, bied dit dan
aan. Laat u vooral niet ontmoedigen als uw
hulp afgeslagen wordt. Een volgende keer
wordt uw hulp wel op prijs gesteld.

Het is wettelijk bepaald dat
geleidehonden in winkels, restaurants
en andere openbare gelegenheden
mogen komen. Ergert u zich aan hun
aanwezigheid, bedenk dan dat mensen met
een (visuele) beperking zonder hun hond
vaak moeilijk of niet op die plek kunnen
komen. Natuurlijk komen de honden niet
in de keuken van een restaurant of op
sommige afdelingen van ziekenhuizen.

Vuurwerk is voor veel
geleidehondenbazen een nachtmerrie.
Honden kunnen een trauma oplopen door
verdwaalde of moedwillig gemikte rotjes
tussen de poten. Een geleidehond kan dan
door de opgelopen angst zijn werk niet
meer doen. Zowel emotioneel als financieel
is dit een ramp.

FABELS
EEN GELEIDEHOND MOET ALTIJD WERKEN EN
FABEL
MAG NOOIT SPELEN. ZIELIG!

Niet waar! Een geleidehond is als hij niet
werkt (dus zonder tuig of rugdekje) een
gewone hond die mag spelen, snuffelen
en ravotten. Iedere dag krijgt hij volop
de gelegenheid om dit te doen. Ook als
zijn baas hem niet nodig heeft, is het een
gewone huishond. En zeg nou zelf, welke
huishond mag altijd met zijn baas mee en
is zelden alleen?

FABEL
EEN BLINDENGELEIDEHOND WEET ALTIJD
DE WEG.

Een geleidehond weet de weg niet. De
visueel gehandicapte weet de weg. Door
het geven van commando’s stuurt de baas
zijn hond. De hond helpt zijn baas met
het aangeven van oriëntatiepunten door
bijvoorbeeld iedere zijstraat een stukje in te

lopen of op commando links of rechtsaf te
gaan. Daarnaast omzeilt een geleidehond
alle obstakels op de grond en in de lucht
en kent hij een heel scala aan commando’s
zoals ‘zoek zitplaats’, ‘zoek trap’ of ‘zoek
deur’.

KINDEREN KUNNEN MET EEN
FABEL
AUTISMEGELEIDEHOND ALLEEN DE STRAAT OP.
Niet waar! Een autismegeleidehond kan
jonge kinderen met autisme buitenshuis
weliswaar begeleiden. Dat betekent niet
dat kinderen zelfstandig met de hond
naar buiten kunnen. Zij gaan altijd onder
begeleiding van een volwassene op pad.

DE BLINDENGELEIDEHOND BEPAALT WANNEER
FABEL
HIJ EN ZIJN BAAS OVERSTEKEN.

De geleidehond geeft op commando een
zebrapad aan. Hij kan niet zien of het

Nienke over haar zoon Joep en hun autismegeleidehond:

‘Joep wilde absoluut nooit naar buiten, maar sinds Bailey bij ons woont,
is dit geen probleem. We gaan naar het park en het bos, voor mij ook heerlijk’

stoplicht op rood of groen staat en de
snelheid van het verkeer inschatten. Het
moment van oversteken bepaalt zijn baas
op basis van gehoor en eventuele restvisus.

FABEL
EEN BLINDENGELEIDEHOND KAN OOK
DE WAS DOEN.

De assistentiehond kan dat! Deze hond
wordt getraind om zijn baas te helpen
met dagelijkse handelingen, zoals de
was uit de wasmachine halen. Maar ook
met boodschappen doen, lades openen dichtdoen en aan- en uitkleden. De
blindengeleidehond doet dit allemaal niet.
Die zorgt ervoor dat zijn baas veilig en
soepel van A naar B komt.

EEN GELEIDEHOND MOET OP DE ACHTERBANK
FABEL
VAN EEN AUTO.

Niet dus! Tenzij het écht niet anders kan.

Veteraan Edwin over zijn buddyhond:

Een geleidehond leert tijdens zijn opleiding
al dat hij voorin tussen de voeten van zijn
baas op de grond plaatsneemt. Ook in de
taxi. Helaas worden honden soms nog wel
geweigerd in de taxi. Jammer, want dat
beperkt de gehandicapte baas enorm in
zijn mobiliteit.

GELEIDEHONDEN MOETEN WERKEN
FABEL
TOT HET EINDE VAN HUN LEVEN.

Net als werkende mensen gaan ook
geleidehonden met pensioen. De leeftijd
hiervoor is rond de negen jaar. Per
hond kan de leeftijd echter verschillen.
Sommige honden krijgen eerder
ouderdomsverschijnselen dan andere.
Zodra de hond deze verschijnselen vertoont,
wordt een opvolger voor hem gezocht.
Op tijd, zodat hij nog enige tijd van zijn
welverdiende pensioen kan genieten.

‘Winke is mijn psychiater op vier pootjes. Dankzij haar kan ik weer leven’

GELEIDEHONDEN
OP HET WERK
OF OP SCHOOL
Veel mensen met een (visuele) beperking
hebben naast een gezin ook een
maatschappelijke loopbaan, gaan naar
school of volgen een studie. Het kan
dus gebeuren dat u een collega of een
medestudent met een geleidehond
tegenkomt. Ook hier is het voor alle partijen
prettig als een aantal ongeschreven regels
in acht genomen wordt.
Een geleidehond is een werkende hond
en geen mascotte voor de afdeling. Is de
hond in tuig of voorzien van een rugdekje,
dan is hij aan het werk en mag dus op
geen enkele manier afgeleid worden.

Is de hond niet aan het werk dan
verblijft hij onder of naast het bureau van
zijn baas. Het is de bedoeling dat de hond
zich als zijn baas aan het werk is, rustig en
netjes gedraagt. Nodig daarom de hond
niet uit tot spelletjes en lok hem niet van
zijn plaats. Wilt u de hond graag aaien
of even met hem spelen, vraag dan aan
zijn baas óf en wanneer dit schikt. Neem
het uw collega niet kwalijk als u niet mag
spelen of aaien. Vooral jonge honden
kunnen enorm opgewonden of druk
worden van te veel aandacht.
Ook op het werk mogen geleidehonden
niet gevoerd worden. Zijn baas zorgt ervoor
dat de hond gegeten heeft en water tot zijn
beschikking heeft. Houd voor de zekerheid
ook eigen meegebrachte etenswaren
buiten bereik van de hond.

Geleidehonden worden goed verzorgd.
U kunt er zeker van zijn dat hij geen vlooien
of andere parasieten heeft, schoon is en
regelmatig geborsteld wordt. Bovendien
worden geleidehonden tijdig ingeënt tegen
ziekten en regelmatig ontwormd.

GELEIDEHONDEN
IN OPLEIDING
Om verzekerd te zijn van voldoende honden
met een uitstekende gezondheid en het
juiste karakter, fokt KNGF Geleidehonden
vrijwel alle geleidehonden zelf. Als
geleidehond worden voornamelijk labrador
retrievers, golden retrievers, Duitse herders
en kruisingen van deze rassen gebruikt.
Zowel reuen als teven worden opgeleid
tot geleidehond. Omdat pups het eerste
levensjaar nog te jong zijn om aan de
opleiding te beginnen, verblijven ze vanaf
ruim zeven weken bij een puppypleeggezin.
Onder begeleiding van een instructeur
van KNGF Geleidehonden zorgen deze
gezinnen ervoor dat de geleidehonden
in spe goede hondenmanieren leren en

Brenda over haar assistentiehond:

de basis commando’s als ‘zit’, ‘af’ en
‘blijf’ beheersen. Daarnaast moeten deze
honden aan alles wennen waar ze later
als geleidehond mee te maken krijgen,
zoals openbaar vervoer, winkelcentra,
andere dieren en kinderen. Toekomstige
geleidehonden zijn herkenbaar aan een
KNGF Geleidehonden-rugdekje. Na ruim
een jaar worden de honden teruggebracht
naar het opleidingscentrum in Amstelveen
waar zij na uitvoerige medische en
gedragstests kunnen beginnen aan
hun opleiding. Omdat aankomende
geleidehonden een zo optimaal mogelijke
start moeten hebben voor het toekomstige
werk, is de omgang met hen aan een paar
regels gebonden.

Net als geleidehonden mogen pups en
jonge honden van KNGF Geleidehonden
niet geaaid worden als zij een herkenbaar
rugdekje dragen. Zo mogelijk is dit nog
moeilijker, want wie gaat er nu niet door
de knieën voor zo’n schattige pup. Toch is
het heel belangrijk dat de honden al in een
vroeg stadium leren geconcentreerd te zijn
en niet op iedereen af te gaan.
Het voeren van pups van KNGF
Geleidehonden is uit den boze. In de
eerste plaats wordt het voedingspatroon
verstoord, maar daarnaast leert een pup
heel snel bedelen en wordt hij uit z’n
concentratie gehaald.

‘Als ik aan het koken ben, is Zola altijd dicht bij me. Van de la, naar de koelkast
en weer terug. Het lijkt soms wel alsof we samen een dans aan het uitvoeren zijn’

Ziet u een pup van KNGF Geleidehonden,
roep of fluit dan niet. Een pup is toch al
snel afgeleid en leert zo op alles in zijn
omgeving te reageren.
Ook pups van KNGF Geleidehonden
hebben in veel winkels en openbare
gelegenheden ontheffing van het
hondenverbod. Het is heel belangrijk
dat zij aan deze gelegenheden wennen
en zich er goed leren gedragen.

PUPPYPLEEGGEZIN WORDEN IETS VOOR U?
Goede gezinnen voor de opvang van
aankomende geleidehonden hebben wij
nooit genoeg. Hebt u interesse?
Neemt u dan contact met ons op, of kijk
op www.geleidehond.nl/pleeggezin

DONATEUR WORDEN
Wilt u KNGF Geleidehonden financieel
steunen? U helpt enorm als u donateur
wordt, zodat de instructeurs geleidehonden
kunnen blijven opleiden voor volwassenen
en kinderen met een beperking of stoornis.
U kunt zich aanmelden als donateur via
www.geleidehond.nl/steunons
of adopteer symbolisch een pup op
www.adopteereenpup.nl
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