
Misverstand 1
Een geleidehond moet altijd werken
Nee hoor, alleen als hij zijn tuigje draagt,  
is de hond aan het werk. Een paar keer  
per dag wordt hij heerlijk uitgelaten.  
Zodra het tuigje uit is, wordt hij een gewone 
‘huishond’ die heerlijk mag ravotten en 
slapen. En mag worden geknuffeld.

Het is verleidelijk om zo’n mooie en lieve 
geleidehond in zijn tuigje een aai over zijn 
bol te geven. Toch adviseren wij om dat niet 

te doen. De hond is aan het werk en mag daarbij 
niet uit zijn concentratie worden gehaald. Dit kan 
vervelende of zelfs gevaarlijke situaties opleveren. 
Een blinde of slechtziende baas kan zijn oriëntatie 
kwijtraken of ergens tegenaan lopen. Als de hond 
geen tuigje draagt, kunt u altijd aan de baas 
vragen of u de hond aandacht mag geven.

 Niet voeren 
Het is niet toegestaan om geleidehonden iets 
lekkers toe te stoppen. De honden volgen een 

Omgaan met een geleidehond

Hond over de vloer

uitgekiend voedingsschema om ze in optimale 
conditie en op gewicht te houden. Daarnaast 
beloont de baas de opgevolgde commando’s met 
lekkers. Als anderen de hond gaan voeren, kan dat 
de band tussen hond en baas verstoren. 

U komt ze vast wel 
eens tegen, op straat of 
op kantoor. Een 
geleidehond met zijn 
baas. Als de hond zijn 
tuigje draagt, is hij aan 
het werk. Hij biedt zijn 
baas steun, brengt hem 
zo veilig mogelijk van  
A naar B, of assisteert 
hem bij dagelijkse 
bezigheden. Hoe kunt u 
zich het beste gedragen 
in de nabijheid van een 
geleidehond?

>

‘Het is verleidelijk om zo'n lieve geleidehond 
een aai over de bol te geven’ 6-
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Misverstand 3
Geleidehonden moeten hun hele 
leven werken
Gelukkig niet. De meeste honden gaan 
zo rond hun negende jaar genieten van 
hun welverdiende pensioen.

 Praat met de baas  
Als u graag in contact komt met de baas 
en zijn hond, richt u zich dan eerst tot de 
baas. Vraag of het een geschikt moment is 
om de hond aan te halen. Als u nieuws- 
gierig bent waarom iemand zo’n speciaal 
opgeleide hond heeft, wees er dan op 
voorbereid dat iemand daar misschien 
liever niet over praat.

‘Een baan 
dankzij Zion!’

‘Dankzij Zion kon ik een baan 
accepteren als manager  
revalidatie en advies bij  

Koninklijk Visio. Mijn werk is ver weg en dat 
betekent een ingewikkelde reis met trein, 
bus en taxi. Zonder Zion had ik dat nooit 
aangedurfd.’

 Lijn uw eigen hond aan  
Bent u zelf hondenbezitter en komt u een geleidehond tegen? 
Lijn uw hond dan aan of zorg dat hij goed onder appèl staat.  
Het is voor een geleidehond bijna ondoenlijk om zijn werk te 
doen terwijl een soortgenoot aan z’n achterste snuffelt. Als de 
geleidehond vrij losloopt, mag uw hond natuurlijk wel spelen.

Misverstand 2
Een geleidehond weet zelf de weg
Nee helaas, de baas moet de weg kennen en de hond sturen 
met commando’s. De hond omzeilt wel obstakels en zoekt 
oriëntatiepunten voor de baas.

 Geleidehond mag mee 
Het is wettelijk bepaald dat geleidehonden worden toegestaan 
in winkels, taxi’s, restaurants en andere openbare gelegenheden. 
Ervaart u de aanwezigheid van de hond als vervelend, realiseert 
u zich dan dat de hond de vrijheid en zelfstandigheid van zijn 
baas vertegenwoordigt.  

 Onze ambassadeurs 
Zou u meer willen weten over de omgang 
met mensen met een beperking en hun 
geleidehond? U kunt dan een van onze 
ambassadeurs uitnodigen, die allemaal 
ervaringsdeskundigen zijn. Zij vertellen 
graag hun persoonlijke verhaal, bijvoor-
beeld tijdens een lezing of een inspiratie-
sessie. Meer informatie vindt u op 
geleidehond.nl/ambassadeur.

 Geleidehond op 
 de werkvloer  
De honden van 
KNGF Geleidehon-
den hebben een 
kantoortraining 
gehad. Op de 
werkvloer gedragen 
zij zich keurig. De 
baas is zelf verant-
woordelijk voor het 
uitlaten tussen de 
middag. Onderzoek 
heeft uitgewezen 
dat de aanwezigheid 
van een hond over 
het algemeen de 
werksfeer ten goede 
komt. Wel is het 
belangrijk dat er met 
de werkgever en 
collega’s afspraken 
gemaakt worden 
over de aanwezig-
heid van de hond.

Nathalie met 
blindengeleidehond Zion
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