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Richard was twintig jaar docent Geweld- en gevaarbe-
heersing bij de politie. ‘Van die functie moest ik afscheid 
nemen. Ik stond vaak op de schietbaan en dat was te 
confronterend; dat ging niet meer na de diagnose PTSS. 
De eerste keer dat ik vastliep zat ik in de weerstand en 
had een kort lontje. Dat hoort bij PTSS, dat je glashard 
ontkent dat je hulp nodig hebt terwijl je heftige situaties 
blijft herbeleven die je klachten alleen maar verergeren. 
Daarom herstelde ik niet. De tweede keer viel ik nog 
harder om. Ik ging gericht hulp zoeken en kreeg een 
goede psycholoog en dito psychiater. Bij de Basis vond 
ik een zelfhulpgroep.’ Deze stichting biedt psychosociale 
hulpverlening en begeleiding aan (ex-)geüniformeerden 
die door hun beroep ingrijpende gebeurtenissen 
meemaakten.

‘Dankzij Eiko 
kan ik weer 
veel, en dat 
geeft anderen 
moed’
Richard is één en al lach als we hem spreken via een 
videoverbinding. Trots laat hij zijn zwarte labrador Eiko 
zien. Onder die brede glimlach gaat echter ook leed 
schuil. Want een posttraumatische stressstoornis 
(PTSS) maakte het leven van politieman Richard lange 
tijd erg moeilijk. Dankzij zijn buddyhond Eiko heeft 
Richard nu weer genoeg reden om gelukkiger te zijn. 

‘Eiko is zeer 
stemmings-
gevoelig. 
Hij voelt 
eerder dan 
ik wanneer 
iets te veel 
wordt.’
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‘We hebben veel vaste rituelen’
Het was ook bij de Basis dat Richard voor het eerst 
iemand met een buddyhond PTSS ontmoette. ‘Dat beest 
straalde zo’n rust uit; dat had effect op de hele groep. 
Dat wilde ik ook. Mijn aanvraag werd goedgekeurd en ik 
kwam op de wachtlijst. Na negen maanden stond 
KNGF-trainer Herman Pestman op de stoep met Eiko. Ik 
was heel zenuwachtig en dacht even dat Eiko niets van 
mij moest weten, maar toen liet hij zich door mij knuffe-
len en zat het goed. Eiko is heel speels, ongelooflijk 
vriendelijk. Hij kan je zo lief aankijken met zijn bruine 
ogen. Een hond houdt van regelmaat en dat is ook goed 
voor mij. We hebben veel vaste rituelen. Bij het naar bed 
gaan, zeg ik: “Naar boven.” Boven aan de trap wacht hij 
dan en krijgt daarna een lekkere beloning. Vervolgens 
gaan we even wild stoeien en dan slapen. Op bed liggen, 
dat ging mijn vrouw te ver, maar hij ligt wel vlak naast me 
op de grond. Als het nodig is, maakt hij me wakker bij 
een nachtmerrie. Maar sinds hij er is, slaap ik opvallend 
beter.’  

‘Met Eiko is mijn PTSS hanteerbaarder’
Twee jaar lang moest de vrouw van Richard overal mee 
naartoe. Nu met Eiko kan hij weer meer dingen zelfstan-
dig ondernemen, zoals naar de bouwmarkt of de 
huisarts. Richard: ‘In een drukke winkel creëert Eiko 
ruimte tussen mij en het winkelend publiek en vertraagt 
mijn tempo. Daarmee voorkomt hij dat ik te veel span-
ning opbouw. Daarbij is Eiko zeer stemmingsgevoelig. Hij 
voelt eerder dan ik wanneer iets te veel wordt. Als ik in 
gesprek ben met mijn behandelaar kan hij zomaar op 
schoot klimmen als hij voelt dat ik het moeilijk heb. Mijn 
klachten gaan nooit helemaal over. Ik heb nog restscha-

de, een angststoornis, waardoor 
ik altijd bang ben dat dingen fout 
kunnen gaan. Sowieso herinnert 
Eiko’s aanwezigheid me eraan dat ik 
PTSS heb. Maar het is allemaal veel 
beter hanteerbaar dan eerst. Veel 
mensen worden afgekeurd, maar ik kan 
nog werken. Ik werk als casemanager PTSS 
bij de politie; zo help ik collega’s die ook PTSS 
ontwikkeld hebben. Normaal gesproken werk 
ik in Utrecht, maar ik reis ook langs alle politie-
bureaus in de regio. Natuurlijk gaat Eiko mee. Zo 
laat ik zien dat ik dankzij Eiko nog heel veel kan, 
en dat geeft anderen weer moed.’

‘Elke dag maken we lange 
wandelingen’
Richard: ‘We zijn speciaal van Amersfoort ver-
huisd naar Apeldoorn, naar een rustige omge-
ving. Er is hier veel bos en elke dag maak ik een 
lange wandeling met Eiko. Zijn favoriete bezigheid 
is dan door de ondiepe sprengen heen rennen, 
waar het water omhoog borrelt’, zegt Richard met 
een stralende lach op zijn gezicht. ‘Eiko kan zich 
héél goed concentreren, maar hij kan zich ook 
heel goed ontspannen. Dat heeft hij gewoon 
nodig. Eiko is nog een jonge hond en hij houdt 
erg van rennen. Ik ben blij dat ik hem dat plezier 
kan geven, want Eiko heeft op zijn beurt zo veel 
bijgedragen aan mijn herstel.’ 

‘Als het nodig is, maakt hij me 
wakker bij een nachtmerrie. 
Maar sinds hij er is, slaap ik 
opvallend beter.’
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Geleidehonden toen en nu

Vroeger was er veel minder verkeer 
en geleidehonden waren echt een 
bezienswaardigheid. Kijk maar naar 
de fietser die op een afstandje staat 
toe te kijken op de Hoofdweg in 
Amsterdam. En wat je misschien ook 
opvalt op deze foto: beide heren 

lopen met een gewone wandelstok. 
De witte stok was in Nederland in 
die tijd nog niet in gebruik. De 
herkenbare witte stok werd in 1931 
uitgevonden door een mevrouw in 
Parijs. Er waren destijds ineens veel 
blinde voetgangers bijgekomen, 

veelal soldaten die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog hun zicht hadden 
verloren. Zij werden vaak aangere-
den omdat ze niet als zodanig 
opvielen in het verkeer.

Op de originele foto staat meneer Alberts met 
zijn geleidehond. Hij was beiaardier van de 
Westerkerk en incidenteel van de Munttoren. 
Begeleid door zijn geleidehond liep hij regel-
matig de route vanaf het Centraal Station naar 
een van beide locaties, maar ook van de een 
naar de ander. Overigens moest hij altijd een 
heel stabiele hond hebben. De hond moest 
namelijk vaak mee het trapje op, de toren in 
en aanwezig zijn bij het spelen op de beiaard. 
Dat zouden we vandaag de dag niet meer 
goed vinden.

85 jaar KNGF Geleidehonden! Dat betekent dat we al 85 jaar cliënten en 
instructeurs met geleidehonden in het straatbeeld zien. Maar zoals het verkeer nu 
drukker is, zo veranderen ook de eisen aan een geleidehond en komen er nieuwe 
trainingsinzichten bij. Kees Tinga, al meer dan 25 jaar verbonden aan KNGF 
Geleidehonden, vertelt over vroeger en nu aan de hand van oude en nieuwe foto’s.

Wandelende mensen blijken altijd 
lastige obstakels en zeker als men 
aan het winkelen is, zoals hier op de 
Amsterdamse Dappermarkt. Dan 
letten mensen doorgaans niet op 
een passerende geleidehond. Je kijkt 

namelijk over hem heen. Bovendien 
loopt iemand met een geleidehond 
meestal sneller dan het winkelend 
publiek. De geleidehondenbaas is 
immers niet aan het winkelen, kijkt 
niet om zich heen en laat zich niet 

afleiden door allerhande koopjes en 
aanbiedingen. In plaats daarvan kiest 
diegene voor de snelste weg van A 
naar B. Dat was vroeger niet anders 
dan nu.

In een klein land als Nederland, met zo’n goede infrastructuur, 
maakt nagenoeg iedere cliënt gebruik van het openbaar 
vervoer. In- en uitstappen is tegenwoordig een stuk makkelij-
ker en minder hoog en steil dan vroeger. Wel lastiger zijn de 
ov-poortjes die je op het station tegenkomt. Onze honden 
zagen die aanvankelijk als obstakels. Daar hebben we onze 
training op aangepast. In oude trams, zoals op deze foto, 
zaten draaipunten waar speling in zat en waar de hond met 
zijn staart of vacht tussen kon komen. Cliënten leerden we om 
hier niet te dicht bij te gaan zitten. Tramlijn 9 reed van Amster-
dam CS naar Oost en stopte onder andere bij Artis en voor de 
oude geleidehondenschool.

Rechten voor voetgangers waren er vroeger 
nagenoeg niet, zeker niet voor blinden. Je stak 
naar eigen goeddunken over. Met een beetje 
mazzel was er een verkeersagent in de buurt 
om te helpen bij het oversteken of om het ver-
keer tegen te houden. Oversteekplaatsen met 
een rateltikker deden hun intrede in de jaren 
zeventig. De eerste rateltikker in Amsterdam 
werd geplaatst op de hoek Middenweg-Kruis-
laan die je op deze foto ziet. Dit omdat het 
vlak bij de oude locatie van KNGF Geleidehon-
den was. De rateltikkers waren nog niet zo 
geavanceerd als tegenwoordig en piepten 
zeer luid en constant.
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Onze honden haalden we tot de jaren tachtig grotendeels uit het asiel. Het waren veelal hardere honden die naar 
de toenmalige inzichten harder aangepakt moesten worden. Bovendien kende men de voorgeschiedenis niet qua 
probleemgedrag. Met ons eigen fokprogramma, de liefdevolle opvoeding door de pleeggezinnen en de goede 
zorgen van de kennelmedewerkers is er in de loop der jaren ontzettend veel veranderd. Gelukkig ten goede!’ 

Traplopen met een 
geleidehond doe je 
meestal aan de rechterzij-
de van de trap, omdat de 
hond links van de cliënt 
loopt. Met de rechterhand 
kun je zo contact met de 
leuning houden. Omdat 
de leuning synchroon 

loopt met de trap, weet je 
altijd wanneer de trap 
eindigt. Ook leren we 
geleidehonden bovenaan 
de trap te eindigen, zodat 
hun bazen de gelegenheid 
hebben om de leuning te 
pakken en hun positie te 
bepalen.

Vroeger hadden mensen over het algemeen minder 
begrip voor werkhonden. Dierenwelzijn was nog niet 
echt een issue. De hond “had het maar te doen”, was 
een veelgehoorde term. Dit zag je ook terug in de 
trainingsmethodes. Pas in de jaren zeventig werd er – 
voorzichtig – een begin gemaakt met een positievere 
training. Hierbij speelde de veranderende publieke 
opinie ook een rol: de hond wordt nu veel meer als 
“gelijke” gezien.

Actieplatform vernieuwd
Dankzij ons vernieuwd platform actievoorgeleidehonden.nl kan 
iedereen nu in een handomdraai een actie starten. De site is 
overzichtelijker en gebruiksvriendelijker door meer structuur 
en minder tekst. Ook kun je er actiematerialen downloaden of 
aanvragen, zoals informatiepakketten, afbeeldingen en logo’s. 
Daarnaast vind je er een stappenplan en template voor een 
persbericht. Kortom, alles om van jouw actie een succes te maken! 
Actievoorgeleidehonden.nl

85 jaar KNGF 
Geleidehonden 
30 september van dit jaar bestaat 
KNGF Geleidehonden 85 jaar. Sinds 
onze oprichting in 1935 hebben we 
duizenden mensen geholpen hun 
wereld te vergroten, met behulp 
van onze honden. We zijn er trots 
op dat we dit samen met iedereen 
die ons een warm hart toedraagt 
hebben bereikt. En we doen er 
alles aan om in de toekomst nog 
meer mensen te helpen met een 
van onze slimme honden.

Hello, ID’s me! 
Je denkt er liever niet aan, maar als je hond wegloopt of je overkomt zelf wat met 
je (hulp)hond onderweg, dan kan je beter goed voorbereid zijn. Bijvoorbeeld met 
de Id’s me, een siliconen label dat je aan de halsband van jouw viervoeter bevestigt. 
Stil, dus geen hinderlijk gerammel. De Id’s me bevat belangrijke contactinformatie, 
zoals telefoon- of adresgegevens, maar je kunt ook vermelden dat jouw hulphond niet 
van jou gescheiden mag worden of welke medicijnen je gebruikt. Verkrijgbaar voor aan de 
hondenhalsband of als armband om je eigen pols via idsme.nl

Slim & leuk! 
De Hide N ’Slide van Nina Ottosson houdt jouw hond op een 

slimme manier bezig. Met zijn neus signaleert hij 
dat er ergens iets lekkers verstopt is, waarna 

hij gaat ontdekken en onderzoeken hoe 
hij dit kan bemachtigen. Deze spelletjes 

trainen op een speelse manier de 
vaardigheden van je hond en zorgen 
ervoor dat hij zich geen seconde 
meer verveelt. De Hide N ’Slide ziet 
eruit alsof hij gemaakt is van echt 
hout, maar is van composiet. Dat 

is duurzamer dan hout, makkelijk 
te reinigen en zal niet versplinteren. 

Verkrijgbaar via petfooddiscount.nl

geleidehond.nl uitgelaten10 11
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Lisa: ‘Ik vind het verschrikkelijk om met een stok te lopen. Als tiener wilde ik 
niet toegeven dat mijn zicht zo slecht was geworden. Ik wilde maar moeilijk 
aan die lange witte taststok. Het kost zo veel energie. Met een taststok loop 
je zoekend van obstakel naar obstakel. Ik voelde mij onzeker tijdens het 
lopen en was bang om de weg kwijt te raken. Niet dat Boyka de weg weet, 
maar met hem erbij maak ik me geen zorgen als we even verkeerd lopen.’

‘Ik dacht: waar ben ik aan begonnen?’
Lisa moest lang op Boyka wachten en was blij toen de instructieperiode 
met de KNGF-instructeur begon. Lisa: ‘Dan komt er ineens veel op je af in 
een korte tijd. Daar kun je je niet echt op voorbereiden. Je moet meteen de 
verzorging van je hond op je nemen en leren samenwerken. Ik werd in het 
diepe gegooid en dat was vermoeiend. Er kwam veel nieuwe informatie op 
me af en ik deed in korte tijd veel ervaring op. Je weet daardoor wel waar je 
aan toe bent.  

‘Door Boyka 
voel ik me niet 
gehinderd door 
mijn beperking’

Lisa Kuppen had niet kunnen bedenken dat ze ooit 
met een blindengeleidehond zou lopen. Ze verloor 
haar zicht op haar twaalfde en ziet nu alleen nog 
licht en donker. Na een revalidatieperiode in haar 
tienerjaren zette Lisa haar zinnen op een hond. Die 
kwam, in de vorm van de altijd vrolijke golden 
retriever Boyka.

PERSOONLIJK
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Boyka kreeg ik begin december. 
Het regende de hele week erg hard. 

Dus ik heb momenten gehad dat ik 
dacht: waar ben ik aan begonnen?’

Toch wist Lisa al na de eerste dag instruc-
tie dat ze nooit meer zonder wilde. ‘Je krijgt 

er zo onnoemlijk veel voor terug. We hebben 
zo veel plezier samen. Boyka is een heerlijke 

hond. Hij blijft me verrassen en laat me elke dag 
lachen. Dan komt hij op een grappig moment op 

me aflopen met zijn knuffelolifant. Of hij begint 
opeens keihard te snurken terwijl ik een serieus 

gesprek voor mijn werk aan het voeren ben. Als ik boos 
ben of verdrietig, komt hij naar me toe of likt hij zomaar 
even aan mijn hand.’

‘Met een stok had ik dit niet gedurfd’
Inmiddels zijn Lisa en Boyka een geolied duo. Met de 
beugel van het geleidetuig in haar hand kan Lisa haar 
eigen looptempo aanhouden. ‘De vrijheid die ik nu met 
Boyka ervaar is geweldig. Ik doe allerlei dingen die ik 
met een stok niet had gedurfd of gekund. Er is in mijn 
omgeving een route met een spoorwegovergang die 
met een stok heel gevaarlijk is. Zonder Boyka kan ik 
daar niet lopen. Voor je het weet steek je daar schuin 
over, waardoor ik naast de stoep op het spoor beland. 
Boyka brengt me gewoon recht naar de overkant en 
geeft dan ook nog de stoep aan.’

Boyka is echte ijsbreker
Met haar eigen bedrijf adviseert Lisa bedrijven op 
het gebied van toegankelijkheid voor mensen met 
een visuele beperking. Boyka gaat dan mee. ‘De 
eerste keer dat ik Boyka meenam, was naar een 
groot hotel’, vertelt Lisa. ‘We werden hartelijk 
ontvangen; er stond al een hondenmand voor ons 
klaar. Boyka wist op zijn beurt na één rondje al de 
weg. Dat maakte dat ik goed kon letten op andere 
zaken die me opvielen, waardoor ik een goed 
advies kon uitbrengen. Verder geef ik lezingen en 
dan is Boyka een echte ijsbreker. Je hebt gelijk de 
aandacht van mensen te pakken. Je hoort het 
vooraf zoemen: “Kijk dan, wat schattig, moet je die 
hond zien.”’

Genieten van de omgeving
‘Mijn omgeving ziet ook hoe Boyka mijn zelfstandig-
heid vergroot en hoeveel zekerder ik de straat op 
ga. Waar ik vroeger met moeite naar buiten ging 
met een stok, geniet ik nu van mijn wandelingen 
met Boyka. De vreugde die ik dan ervaar is gewel-
dig. Ik hoor de vogeltjes en ruik de bloemen die we 
passeren. Met een stok kon ik daar helemaal geen 
aandacht voor hebben. Nu loop ik er met een 
grote glimlach langs, in een lekker tempo, en voel 
ik me niet gehinderd door mijn beperking.’ 

‘De vrijheid die ik nu met Boyka 
ervaar is geweldig. Ik doe allerlei 

dingen die ik met een stok niet had 
gedurfd of gekund.’

geleidehond.nl uitgelaten14 15

PERSOONLIJK

geleidehond.nl14



BIJZONDER LEGAAT
Onlangs is er op een bijzon-
dere manier een legaat van 
20.000 euro overgemaakt 
naar onze organisatie. 
Een trouwe donateur was 
overleden en ze had in haar 
testament de wens opgeno-
men om KNGF te steunen. 
Haar man was als executeur 
verantwoordelijk voor het 
overmaken van het geld 
en wilde dat graag op een 
symbolische manier doen. Een goede vriendin van het echtpaar is 
ook cliënt bij KNGF Geleidehonden: Agathe Leeuw-van Hell. Mijnheer 
Van de Kemp wilde graag in het bijzijn van een KNGF-ambassadeur 
(Astrid Racké), hun goede vriendin Agathe met haar geleidehond 

Wuulya en zijn kleindochter het bedrag gezamenlijk 
online overmaken. Er is met warmte gesproken 

over het leven van mevrouw Van de Kemp en 
haar steun voor KNGF Geleidehonden.

AAN DEZE EN  
ANDERE GULLE GEVERS: 

BEDANKT!

Ook een actie 
opzetten voor KNGF 

Geleidehonden? 

Kijk op  
actievoorgeleidehonden.nl!

Van april tot oktober 2021 loopt Martin Kombrink de Continental Divide Trail: een tocht van 
5000 kilometer door de Rocky Mountains van Mexico naar Canada. Met deze voettocht 
zamelt hij geld in voor de buddyhonden van KNGF Geleidehonden. Martin weet door zijn 
werk bij politie en Defensie hoe verwoestend PTSS kan zijn. Een buddyhond haalt mensen 

met PTSS uit hun sociale isolement en helpt bij praktische zaken, 
zoals zijn baas wekken bij een nachtmerrie.

Martin over zijn actie: ‘Mijn band met KNGF gaat ver terug. Jaren 
geleden werkte ik op het politiebureau in Amsterdam Oud-West. 
De KNGF-trainers mochten destijds hun trainersbussen parkeren 
op ons terrein. Zo zag ik vaak geleidehonden en raakte ik met 
instructeurs aan de praat. Dat een hond zo veel voor iemand kan 
betekenen, vind ik reuze-interessant. Daarbij ben ik werkzaam bij 
politie en Defensie, en zo heb ik genoeg collega’s meegemaakt die 
zijn getroffen door PTSS. Ik heb gezien hoeveel moeite ze hebben 
gedaan om via therapieën en medicatie van hun PTSS af te komen 
en hoe een buddyhond ze dan uiteindelijk verder helpt in het leven.’

I LOVE ARMBANDEN
Isa van 7 jaar maakt en verkoopt haar eigen armbanden via 
ilovearmbanden.nl. Van elk verkocht armbandje gaat er €0,50 
naar KNGF Geleidehonden. Lisa heeft autisme en armbanden 
maken helpt haar ook om te ontspannen.

IN ACTIE

Laat u inspireren door deze acties voor onze 
honden in opleiding en start zelf ook een actie. 
Alvast bedankt voor uw inzet en betrokkenheid!

Afstand: 

5000 KM

Kom in de benen voor geleidehonden
Martin nodigt iedereen uit om ook een actie te starten en in Nederland 5000 kilome-
ter te lopen. Dat mag in één keer, in delen, alleen of met meerdere mensen tegelijk. 
Verschillende teams kunnen verschillende afstanden afleggen. Het maakt niet uit of 
je 5 of 25 kilometer loopt; als we samen maar op 5000 kilometer uitkomen. Ga naar  
actievoorgeleidehonden.nl/actie/martin-kombrink om de tocht van Martin te steunen.

ANNABEL LOOPT DE 
ALTERNATIEVE 
VIERDAAGSE

Annabel heeft uitgezwaaid door haar 
pleegpup Fransie De Alternatieve 
Vierdaagse gelopen. Thuis werd ze 
in stijl onthaald op haar eigen ‘Via 
Gladiola’. Deze pittige wandeltocht 
heeft maar liefst 400 euro opgebracht 
voor KNGF Geleidehonden.

40 KILOMETER VOOR KNGF

Opa Henk en kleinzoon Guus (11 
jaar) uit Gemert hebben dezelfde 
oogaandoening. Om geld in te zamelen 
voor KNGF wilden ze een wandeltocht 
van 40 kilometer lopen. Helaas ging dit 
evenement niet door. Maar ze lieten zich niet 
kisten en hebben alsnog 40 kilometer gelopen, met support 
onderweg van de familie. Met een opbrengst van 733 euro als 
klinkend resultaat!

Opbrengst: 

€ 400,-

Opbrengst: 

€ 733,-

Opbrengst: 

€ 20.000,-

Opbrengst: 

€ 0,50
PER  ARMBANDJE

geleidehond.nl uitgelaten16 17



Pieter van der Linden van Sprankhuizen heeft de 
spierziekte Limb-girdle. Daardoor wordt de spier-
kracht in zijn armen, handen, schouders en boven- 
benen steeds slechter en is hij rolstoelgebonden. 

Pieter laat zich niet beperken door zijn ziekte. Hij staat 
aan het roer van een familiebedrijf met negen 
vestigingen – een drietal Opel-dealerbedrijven, een 
vijftal Volvo- en Renault-truckbedrijven en een 
autoschadebedrijf – en hij is trotse vader van een 
volwassen dochter. 

Op zijn verjaardag in september 2019 kreeg hij van 
zijn vriendin Siebrig een folder over assistentiehon-
den. Pieter: ‘Ik moest er lang over nadenken. Een 
hulphond erbij leek me weer een stap terug in 
zelfstandigheid. Ik vind het moeilijk om hulp te 
aanvaarden. Ik doe het liefst alles zoveel mogelijk zelf, 
totdat het echt niet meer gaat. Maar langzaamaan 
dacht ik: waarom niet? Ik ben gek op honden en een 
hulphond kan zo veel voor je betekenen.’‘Guinness 

geeft een 
extra 

dimensie 
aan mijn 

leven’
Nog meer hulp aanvaarden in de vorm van 
een assistentiehond, zag Pieter aanvankelijk 
niet zitten. Nu wil hij niet meer zonder: ‘Wat 
een avontuur en wat een meerwaarde.’ 

‘Guinness is leuk 
en superhandig 
- een aanwinst 

voor ons bedrijf.’

Wennen aan truckgeluiden
Niet veel later startten de instructieweken en gingen 
Pieter en Guinness samen in training. Guinness werd op 
maat getraind om Pieter niet alleen thuis, maar ook op 
het werk te kunnen bijstaan. ‘Op kantoor gebruik ik een 
kleine lift waarvan je de deur moet opentrekken. Daar 
hangt nu een koord aan voor Guinness. Hij moest de 
verschillende geluiden bij de truckbedrijven leren 
kennen, zoals die van luchtgereedschap. En hij moest 
wennen aan de smeerkuilen en leren dat hij daar niet in 
moest vallen. Verder hebben we van de instructeur 
geleerd hoe Guinness het beste bij mij in de auto 
springt. We zijn nu een aantal maanden verder en het 
gaat hartstikke goed. Guinness raapt dingen voor me 
van de grond, pakt de telefoon, helpt met sokken en 
schoenen aan- en uitdoen, en doet deuren voor me 
open.’ 

Helpen, spelen en knuffelen
Pieter raakt niet uitgepraat over zijn assistentiehond: 
‘Het mooie aan Guinness is: hij wil altijd helpen. Natuur-
lijk ook spelen en knuffelen, maar hij staat altijd in de 
hulpmodus. Ik noem hem weleens mijn wandelende 
stofzuiger, want zodra hij iets op de grond ziet liggen, wil 
hij het oppakken. Het is fantastisch dat een hond je op 
deze manier zo goed kan helpen. Alleen dat al geeft je 
zo veel energie. Guinness geeft echt een extra dimensie 
aan mijn leven. Hij is leuk en superhandig én een 
aanwinst voor het bedrijf. Hij mag weleens een tijdje bij 
de administratie liggen en dan is hij heerlijk tussen de 
mensen. Als iemand mijn kantoor binnenkomt, wordt 
eerst Guinness uitgebreid begroet en dan ben ik pas 
aan de beurt.’

‘Alle mensen smelten als ze 
Guinness zien’
Als er klanten komen, zegt Pieter vooraf niet dat er een 
assistentiehond rondloopt. ‘Ik confronteer ze er gewoon 
mee. Maar alle mensen smelten zodra ze Guinness zien. 
Hij steelt in no time ieders hart. Maar je bent weleens 
wat beperkter. Ik moet bijvoorbeeld goed zoeken naar 
een parkeerplekje waar Guinness veilig kan uitstappen. 
Maar dat valt in het niet in vergelijking met wat hij voor 
me doet. Een assistentiehond hebben, is een ongeloof-
lijk avontuur. Maar het heeft ook een geweldige meer-
waarde. Ik kijk ernaar uit om met Guinness te gaan 
reizen. We hopen dat het snel weer kan.’ 

Diep onder de indruk van prachthond
Pieter besloot toch een aanvraag in te dienen. Na een 
telefonische intake kwam Marlouke, KNGF-instruc-
teur, bij hem thuis om te bekijken of een hulphond in 
zijn leven zou passen. ‘Zij had een hond mee en liet 
hem allerlei dingetjes doen, zoals spullen oprapen, 
deuren openen. Het was een prachtige golden 
retriever en mijn vriendin en ik waren diep onder de 
indruk.’ 
Pieters aanvraag werd goedgekeurd en na een korte 
tijd op de wachtlijst werd hij tot zijn grote verrassing al 
gebeld: er was een match! De instructeur had 
Guinness in gedachten voor Pieter, de prachthond 
waar hij eerder al mee had kennisgemaakt. 
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Na hun tijd bij het fokgastgezin, 
waarbij KNGF-pups ter wereld 
komen in een huiselijke omgeving 
en ze naar hartenlust kunnen 
spelen met hun broertjes en zusjes, 
gaan de kleine hummels naar een 
puppypleeggezin. Deze vrijwilligers 
leren ze de basisvaardigheden en 
bezorgen ze een fijne jeugd. Hoe 
jong ze ook zijn: hun karaktertjes 
zitten er al in. Om de juiste match 
te maken tussen een pleeggezin en 
een KNGF-pup ondergaan de pups, 
vlak voordat ze het fokgastgezin 
verlaten, een puptest.

Bij een puptest is er een tester en 
een schrijver. Terwijl de tester zich 
met de pup bezighoudt, noteert de 
schrijver alle bevindingen. Puptester 

Carolien Grijpma: ‘We onderzoeken 
hoe de pup reageert als hij alleen in 
een ruimte is. Hoe de pup reageert 
op een onbekend voorwerp of 
geluidje. En wat de pup doet als 
we hem vasthouden. We zorgen er 
altijd voor dat elk testonderdeel op 
een positieve manier eindigt voor de 
pup. Zo proberen we te voorkomen 
dat de test stress oplevert.’

De test is uitermate zorgvuldig 
opgebouwd. Carolien: ‘We laten de 
pup weliswaar kort alleen. Maar de 
ruimte is bekend voor ze en het 
fokgastgezin heeft dit onderdeel 
al een keertje met ze geoefend. 
Zonder die voorbereiding zou het 
te heftig zijn voor de kleintjes. Is de 
pup nieuwsgierig en ondernemend, 

dan kan deze naar een gezin waar 
best wat reuring is. Bijvoorbeeld 
doordat er kinderen, katten of an-
dere honden zijn. Vindt de pup alles 
erg spannend, dan kiezen we voor 
een rustige omgeving om in op te 
groeien.’ 

Wil jij ook zo’n lieve pup opvoe-
den? Kijk voor de mogelijkheden 
op geleidehond.nl/pleeggezin 

‘Hoe jong ze ook 
zijn: hun 

karaktertjes 
zitten er al in.’

AAN HET WERK

Hoeveel pit heeft een pup?

Gefelici
teerd

Gefelici
teerd

Gefelici
teerd

Gefelici
teerd

DE HULP- EN GELEIDE-
HONDEN VAN KNGF
MAKEN JUIST NÚ
HET VERSCHIL IN
HET DAGELIJKS LEVEN
VAN MENSEN MET
EEN BEPERKING.

ALS MAATSCHAPPELIJK
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FELICITEERT STICHTING 
GOEDE DOELEN NH1816
KNGF VAN HARTE MET
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Kijktip: 
De Nalatenschap
Het tv-programma De Nalaten-
schap vertelt het levensverhaal 
van mensen die de wens hebben 
om na hun dood iets te beteke-
nen voor een ander door na te 
laten aan een goed doel. Daarbij 
komt het persoonlijke verhaal van 
de nalater aan bod en het goede 
doel uit de nalatenschap. KNGF Geleidehonden komt dit seizoen ook weer terug 
in een van de afleveringen; kijk op zaterdag 12 december om 16.30 op SBS6. 

Ga voor oude 
afleveringen naar 
geleidehond.nl/nalatenschap. 

Voetzooltjes
Is het onhygiënisch om 
een hond mee te 
nemen naar een 
restaurant of zieken-
huis? Student Dierge-
neeskunde Jasmijn Vos 

onderzocht de voorpoten en schoenzolen van honden en hun baasjes. 
Hondenpoten bleken net iets schoner te zijn. Dit onderzoek werd 
uitgevoerd aan de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, 
onder begeleiding van dierenarts dr. Joris Wijnker. Mogelijk zijn de 
hondenpoten schoner doordat honden zichzelf regelmatig schoonlik-
ken. In hun speeksel zitten bepaalde stoffen die bacteriedodend zijn. 

Frans & Fransie? 
Een bijzondere mijlpaal voor KNGF- 
instructeur Frans Heitz: in juni was hij 
maar liefst 45 jaar in dienst. En toeval-
lig werd rond die tijd ook het zoge-
naamde F-nest geboren. Om Frans te 
eren, vernoemden we een pup naar 
hem: Fransie! Frans startte zijn 
loopbaan in 1975 als leerlingtrainer 
bij KNGF Geleidehonden. Frans: ‘De 
hond is eigenlijk een soort verleng-
stuk van mijn lichaam geworden in al 
die jaren. Links heb ik de beugel vast 
en in het tuig dat eraan vastzit, zit de 
hond. Zoals een racket hoort bij een 
tennisser, zo hoort die geleidehond 
bij mij. Ik weet niet beter.’

Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Dit jaar bestaat de Doppenactie  
vijf jaar en in die tijd is er ruim 183.000 euro ingezameld voor KNGF 
Geleidehonden. Een fantastisch resultaat waar we meer dan blij mee zijn.  
Kijk op geleidehond.nl/doppen voor meer informatie over het verzamelen  
en inleveren van plastic doppen.

Doppenactie 5 jaar!

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief op geleidehond.nl/nieuwsbrief

  Volg KNGF Geleidehonden 
  op instagram voor meer 
  leuke weetjes: 
instagram.com/KNGFGeleidehonden

De Nalatenschap - uitzending 2020:
Zaterdag 12 december 16.30 uur
Zondag 20 december 12.00 uur herhaling

1. Je bent nu ruim twee jaar directeur 
bij KNGF Geleidehonden. Waar ben je 
trots op?
Allereerst ben ik iedere dag trots op 
het prachtige werk dat we doen. Ik 
ben nog dagelijks onder de indruk van 
de impact die onze honden hebben, 
in het leven van onze cliënten en 
hun omgeving. Ik ben trots op de 
veerkracht en daadkracht van onze 
medewerkers en vrijwilligers, juist ook 
in moeilijke tijden. Ook ben ik trots op 
het feit dat we onze plannen gereed 
hebben om in de toekomst te groeien, 
om zo méér honden te kunnen trainen 
en daardoor méér mensen te helpen.

3. Hoe ga je dat bereiken?
Door goed vooruit te denken en te plannen, samen met 
alle collega’s en iedereen om ons heen. En het kan 
natuurlijk alleen maar met de steun van onze dona-
teurs. Zonder hen kunnen wij niets. Het bouwen aan de 
band met onze huidige en nieuwe donateurs is dan ook 
een heel erg belangrijke pijler onder het groeiplan.

2. Waar ligt de ambitie 
van KNGF voor de komen-
de vijf jaar?
Er ligt een mooi groeiplan, 
waar we met elkaar aan 
gaan werken. Stapsgewijs 
gaan we meer personeel 
aannemen om zo meer 
honden te kunnen leveren 
aan cliënten. Opvallend 
aan het groeiplan is dat we 
veel honden willen gaan 
trainen voor cliënten met 
PTSS of als hulphond ‘naast 
de rolstoel’. We doen dat 
nu ook al, naast onze blin-
dengeleidehonden, maar 
nog maar mondjesmaat. 
Terwijl de vraag naar deze 
honden juist erg groot is.

4. De afgelopen maanden hebben 
ongetwijfeld ook hun weerslag 
gehad op KNGF. Hoe pakken jullie 
de draad weer op?
Zodra de nood aan de man is, slaan 
we bij KNGF de handen ineen om het 
probleem op te lossen – dat hebben 
we ook bij de coronacrisis gezien. 
Onze honden kregen liefdevolle op-
vang thuis bij collega’s en pleeggezin-
nen, van waaruit de training (zo goed 
en kwaad als dat ging) voortgezet kon 
worden. Tijdens de intelligente lock-
down konden we geen honden aan 
cliënten leveren, en geen cliënten en 
pleeggezinnen bezoeken. Dat was 
vervelend, maar we hebben heel veel 
digitaal kunnen oplossen. Inmiddels 
zijn we weer volop aan de slag, vol-
gens het anderhalvemeterprincipe en 
allerlei hygiënemaatregelen. Dat gaat 
prima. Ik ben heel erg trots op hoe 
we het gedaan hebben met elkaar 
en hoe we het nu doen. Natuurlijk 
hebben we wat achterstanden opge-
lopen, maar we werken hard om dat 
weer in te halen.

6. Binnenkort start de nieuwe campagne van 
KNGF. Een tipje van de sluier… Waarmee wordt 
KNGF op de kaart gezet?
Met een professioneel getrainde hond van KNGF 
ontstaan nieuwe mogelijkheden. Je kunt weer voor-
uit, je raakt uit je isolement, kunt meer zelfstandig 
door het leven. Je wereld wordt groter en mooier. 
Dát gaan we laten zien!
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NIEUWS
Directeur KNGF Geleidehonden: ‘Ik ben nog da-
gelijks onder de indruk van de impact die onze 
honden hebben, in het leven van onze cliënten 

en hun omgeving. Ik ben trots op de veerkracht 
en daadkracht van onze medewerkers en vrij-

willigers, juist ook in moeilijke tijden.’

VRAAG HET AAN… META



Honden-
welzijn 
De advocaat van de hond 
Dieren zijn goed voor mensen, zoveel is inmiddels wel 
duidelijk. De vertedering op het gezicht van de zieke 
die een konijntje op de dekens krijgt, de blije lach van 
een kleuter in de kinderboerderij en de talloze 
indrukwekkende getuigenissen van mensen die een 
hond van KNGF Geleidehonden hebben, laten geen 
twijfel bestaan. De toegevoegde waarde van dieren 
voor het welzijn van de mens is groot. Dieren, en 
vooral professioneel getrainde honden, hebben vaak 
een verbluffend effect op de kwaliteit van het leven 
van mensen. 

Voor wat, hoort wat
Net als mensen zijn honden voelende wezens. Ook zij 
ervaren pijn, welbehagen, blijdschap, angst, onzeker-
heid, honger en dorst. En ook zij hebben behoefte aan 
rust, respect, liefde en steun. Niets menselijks is ze dus 
eigenlijk vreemd. Assistentiehonden (parapluterm voor 
alle werkende honden in een een-op-eenrelatie met 
een baas) verdienen een leven met zorg, aandacht, 
begrip voor hun natuurlijke gedragingen en respect 
voor hun intrinsieke waarde, de eigen waarde die 
losstaat van het nut dat zij hebben voor de mens. Op 
KNGF Geleidehonden rust de verantwoordelijkheid 
voor een juiste inzet van de honden, de borging van 
hun welzijn en het voorkomen van onkunde bij ieder-
een die zich professioneel, vrijwillig of als cliënt bezig-
houdt met haar honden. Hondenwelzijn is dan ook een 
continu en belangrijk aandachtspunt. 

Borgen van welzijn
Hondenwelzijn is de mate waarin de individuele hond 
zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt. Ieder-
een die werkt met onze honden wordt opgeleid en 
begeleid in wat honden nodig hebben om goed te 
kunnen functioneren als werkhond én om ‘gewoon’ 

hond te kunnen zijn. Die behoef-
ten en daarmee de rechten van 
de hond zijn vastgelegd in een 
welzijnsvisiedocument. Alle voorzie-
ningen en maatregelen die KNGF 
Geleidehonden neemt om in iedere 
levensfase in deze behoeften van haar 
honden te (laten) voorzien van geboorte 
tot na het pensioen zijn in dit document 
vastgelegd. 
Voorzitter van de werkgroep Welzijn Hond, 
Irma Metzger: ‘Het welzijn van onze honden is 
zeker zo belangrijk als dat van onze cliënten. 
Respect en begrip voor de hond is een must. 
Zonder dat is een goede samenwerking tussen 
hond en baas niet mogelijk. Je hoort mensen 
weleens zeggen: “Dat mag een geleidehond toch 
niet doen!” Maar een hond is op de eerste plaats 
hond, en pas daarna geleidehond. Hij heeft het 
recht om hond te zijn met alles wat daarbij 
hoort, zoals loslopen, snuffelen, spelen en ruim 
voldoende rust. Het doel van het welzijnsvisiedo-
cument is om het welzijn in iedere fase van een 
hondenleven te borgen. Het is een “levend” 
document dat we regelmatig aanpassen aan 
nieuwe inzichten. Hoe wij als mensen aankijken 
tegen dierenwelzijn verandert. Waar twintig jaar 
geleden niemand een wenkbrauw van optrok, 
kan nu absoluut niet meer. Een mooi voorbeeld 
hiervan vind ik het inzetten van circusdieren of 
het dragen van bont. Ook in geleidehondenland 
veranderen de inzichten. Blijven leren en 
verbeteren op het gebied van ethische trainings-
methoden, verzorging, huisvesting en het 
werken met honden is essentieel om “onze 
viervoetige partners” stabiel, gezond en gelukkig 
te houden.’ 
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ACTUEEL‘Het welzijn 
van onze honden 
is zeker zo 
 belangrijk als dat 
van onze cliënten.’

Advantix spot-on solution voor honden. Actieve bestanddelen: imidacloprid en permethrine - niet receptplichtig. Kanalisatie vrij. 
REG NL 106415 / 106417 / 106418 / 121926. Verdere informatie is verkrijgbaar bij Bayer BV, Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht.

NE PAS UTILISER 
CHEZ LE CHATNIET GESCHIKT

VOOR KATTEN
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Meer informatie
geleidehond.nl
communicatie@geleidehond.nl
@KNGFGeleidehond
@KNGFGeleidehonden 
@KNGFGeleidehond 
@KNGFGeleidehonden 

Wilt u een bijdrage  
  leveren aan  
  deze rubriek? 

Mail uw reactie naar  
communicatie@ 

geleidehond.nl

 TWEET VAN IRIS
Gaia met haar knappe broer 
Gino, wat hebben ze heerlijk gespeeld   
@KNGFGeleidehond #germanshepherd
@irisphilippo

 TWEET VAN 
ALICE
Buddyhond Patser 
@KNGFGeleidehond 
al 7 jaar, maar nog 
steeds een pup in 
uiterlijk, doen en 
laten.
@wonderland72

 TWEET VAN KEES
Ik parkeer met bedrijfsauto op 
de Middenweg in Amsterdam, 
komt er een bejaarde meneer 
naar mij toe en die zegt: ‘Wist 
u dat er hier vroeger ook een 
geleidehondenschool heeft 
gezeten?’ #gehoordopstraat 
#KNGF85jaar #historie 
#geleidehond @KNGFGeleidehond
@KeesTingeling

MARLOUKE ROOS, 
ASSISTENTIEHONDENTRAINER KNGF:
‘Helaas heeft Brenda 
Mandjes, een van de eerste 
assistentiehondgebruikers, afscheid 
genomen van haar man 
Paul, haar familie en 
vrienden en het 
leven. Het gemis 
is groot, we 
hebben veel van 
Brenda mogen 
leren en deze 
kennis zal ik als 
instructeur altijd bij me 
blijven dragen. Haar hond Zola is met 
pensioen gegaan en is nu de trouwe 
metgezel aan de zijde van Paul.’

Wij worden maatjes
Dit is Razzle! Deze kitten en zijn broertje Dazzle vormen het nieuwe kennelkattenteam. Samen gaan ze ervoor 
zorgen dat onze geleidehonden niet meer op of om kijken van een rondrennende kat. Maar eerst mogen de 
kittens rustig wennen aan hun nieuwe omgeving. Deze kennismaking verloopt alvast prima. 

COLOFON
Uitgelaten is een uitgave van KNGF Geleidehonden | postbus 544, 1180 AM Amstelveen | 020 – 496 93 33 |  
geleidehond.nl | NL81INGB0000275400 | Redactie afdeling Communicatie info@geleidehond.nl | Vormgeving 
Engine, Amsterdam | Druk Rijser |Fotografie Ron Baltus, KNGF Geleidehonden

 REACTIE OP...
artikel ‘Hoe is het om een pup 
voor ons op te voeden?’

 REACTIE OP...
artikel ‘Dit is waarom Martin 
duizenden kilometers loopt 
voor buddyhonden’
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Wie: Lara Weller
Waar: Amstelveen
Wat: Samen honden trainen en het vak leren

Samen: Lara Weller over haar begeleider Marlouke Roos
Lara: ‘Van KNGF-instructeur Marlouke leer ik het vak van basistrainer. Daar komt veel 
bij kijken. Marlouke wil bijvoorbeeld dat ik, bij alles wat ik doe, me van tevoren afvraag 
op welke manier ik het ga doen en waarom. Elke hond of situatie vraagt om een andere 
benadering. Marlouke is zelf echt goed in communiceren, met honden én met mensen. Ze 
neemt de rust om dingen uit te leggen en zegt op het juiste moment de juiste dingen. Op dat 
gebied is ze echt een voorbeeld. Zij stelt vragen aan mij en omgekeerd - onze communicatie 
is heel open. Ik zie dat ik daardoor de afgelopen maanden enorm ben gegroeid.’

SAMEN


