
ALS JE EEN GELEIDEHOND 
TEGENKOMT

Kinderfolder



Een geleidehond helpt
Je kunt je voorstellen dat het moeilijk is om 
nergens tegenop te botsen als je blind of zeer 
slechtziend bent. Een geleidehond zorgt dat 
dit niet gebeurt. Hij loopt overal netjes 
omheen en leidt zijn baas veilig over straat.

In deze folder lees je wat je beter wel en niet 
kunt doen als je een geleidehond en zijn 
blinde baas tegenkomt.

STEL JE EENS VOOR
DAT JE ZELF BLIND BENT

Iemand die blind is kan helemaal niets zien. 
Als je een blinddoek voor je ogen doet, krijg 
je een idee hoe dat voelt. Probeer zo maar 
eens een rondje door je klaslokaal te lopen. 
Je merkt hoe lastig het is om te weten waar je 
bent en hoe eng het is om ergens naartoe te 
lopen. Soms zien mensen nog een heel klein 
beetje. Dit noem je ‘zeer slechtziend’. Dan is 
bijvoorbeeld alles vaag. Een rode auto ziet er 
dan uit als een grote rode vlek.
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Deze geleidehond leidt zijn baas door het drukke verkeer.



Waarom mag je een geleidehond 
in tuig niet aaien?

Roos: ‘Mijn geleidehond draagt haar tuig 
alleen als we ergens naartoe gaan. Naar mijn 
werk bijvoorbeeld, of als we boodschappen 
doen. Noah is dan echt aan het werk voor 
mij. Ze moet opletten dat ik nergens tegen 
aan bots. Als kinderen (of grote mensen) dan 
tegen haar praten of haar aaien, dan vindt 
Noah dat best fi jn, maar kan ze niet meer 
goed opletten. Je leidt haar dan af en het zou 
kunnen dat ik daardoor tegen een paaltje 
oploop of struikel! Niet zo leuk voor mij 
natuurlijk en soms zelfs gevaarlijk. Daarom 
is het belangrijk dat je een geleidehond in 
tuig geen aandacht geeft. Je kunt uiteraard 
wel iets tegen mij zeggen, misschien heb ik 
tijd voor een praatje.’

Wanneer mag ik een geleidehond 
wel aaien? 

Roos: ‘Noah werkt een paar uur per dag, 
de rest van de tijd heeft ze vrij en is ze een 
‘gewone’ hond. Elke dag neem ik Noah 
lekker mee naar het park. Ze mag dan spelen 
met andere honden, snuffelen en andere 
leuke hondendingen doen. Ze heeft dan geen 
tuig om. Als je haar in het park tegenkomt 
zonder tuig, mag je wel tegen haar praten 
en haar ook aaien. Iedereen die bij mij thuis 
op bezoek komt, mag haar natuurlijk ook 
knuffelen.’

Mag mijn eigen hond snuffelen 
aan een geleidehond?

Roos: ‘Ook hierbij geldt de regel; als een 
geleidehond aan het werk is, laat hem 
dan met rust, anders kan hij zich niet 
concentreren. Het is dus fi jn als je je eigen 
hond vasthoudt als ik eraan kom met Noah 
in tuig. Misschien kunnen ze wel een keer 
samen spelen in het park.’

Mag ik een geleidehond iets 
te eten geven?

Roos: ‘Stel je voor dat iedereen Noah zomaar 
iets lekkers zou geven. Dan wordt ze veel te 
dik en is ze niet meer fi t genoeg om haar 
werk te kunnen doen. Of stel je voor dat 
iemand Noah iets geeft waar ze ziek van 
wordt… Ik moet er niet aan denken. Daarom 
is het handig dat er maar één iemand is die 
haar eten geeft en dat ben ik. Noah is dat 
zo gewend. Dus ook niet stiekem toch iets 
geven hè! Noah krijgt genoeg lekkers van 
mij, dus ze komt niks tekort.’

ROOS
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Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, 
Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je 
het beste met geleidehond en zijn baas kunt omgaan als 
je ze tegenkomt op straat.   



Heeft iemand die met een 
geleidehond loopt mijn hulp nodig?

Roos: ‘Noah leidt mij soepel om 
fi etsenrekken en vuilnisbakken heen. Maar 
ze kan niet zien of het stoplicht op rood 
staat. Ook begrijpt zij niet hoe hard een 
auto of fi ets rijdt en hoe snel deze dichterbij 
komt. Ik moet daarom zelf goed opletten 
bij het oversteken en luisteren of er verkeer 
aankomt. Best lastig, vooral als het erg 
druk is. Dan kan ik soms wel wat extra hulp 
gebruiken.’

Hoe kan ik het beste helpen?
Roos: ‘Soms pakken mensen me zomaar 
vast omdat ze me willen helpen oversteken. 
Dan schrik ik me rot! Maar als je denkt dat 
ik hulp nodig heb, omdat het bijvoorbeeld 
erg druk is, kun je natuurlijk gewoon vragen: 
‘Hallo, kan ik u helpen?’ Als ik “ja” zeg, is het 
voor mij fi jn als je hardop zegt of we naar 
links, rechts of rechtdoor gaan. Ook is het 
superhandig als je duidelijk zegt waar dingen 
staan. Bijvoorbeeld: ‘Rechts van u staat 
de bus’. Het heeft geen zin om te wijzen of 
te zeggen: ‘Daar staat de bus’, want ik zie 
natuurlijk niet waar “daar” is hè. Noah let 
ondertussen wel op dat ik nergens tegenaan 
knal, dus je hoeft mij of het tuig van Noah 
niet vast te pakken om ons te sturen.’ 

In de bus
Roos: ‘Ik ga vaak met het openbaar 

vervoer, want ik kan geen autorijden (dûh). 
Noah heeft geleerd om voor mij een lege 
zitplaats te zoeken in de bus, trein of metro. 
Maar soms is het tjokvol en moeten we in 
het gangpad staan. Voor niemand leuk, maar 
eerlijk gezegd voor mij extra lastig. Ik kan 
niet zien waar ik me vast kan houden en vaak 
trappen andere passagiers per ongeluk op 
Noahs poten of staart. Ik ben dus erg blij als 
je mij jouw zitplaats aanbiedt. Dan kan ik 
Noah tussen mijn knieën parkeren en heeft 
niemand last van ons (en andersom).’ 

Waarom heb je op straat trouwens 
een witte stok bij je?

Roos: ‘Die stok is handig in het verkeer. Als 
ik die naar voren steek, betekent dit dat ik 
graag wil oversteken. Fietsers, voetgangers 
en auto’s zijn dan verplicht om te stoppen 
en mij voor te laten gaan. Wist je dat niet? 
Nee, veel mensen weten dat niet, dus 
helaas schrikken Noah en ik ons vaak een 
ongeluk omdat een fi etser nog even snel 
voor onze neus langs scheurt. Vertel maar 
aan iedereen dat die uitgestoken witte stok 
betekent: stoppen!’
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Stel je vraag maar aan mij
Roos: ‘De meeste grote mensen en kinderen 
vinden het wel interessant om een blinde tegen 
te komen en willen er van alles van weten. Als 
ik dan samen met een vriendin ben die wel kan 
zien, stellen sommige mensen de vragen aan 
haar. Alsof ik er niet bij ben! Dat vind ik echt 
stom.  Het is een beetje alsof iemand bij jullie 
thuis aan jouw ouders vraagt: “In welke klas zit 
hij?” Terwijl je er zelf naast zit. Dus dan roep 
ik wel eens; ik bijt niet, dus stel je vraag maar 
gewoon aan mij!’, lacht Roos.

Houd vuurwerk ver uit de buurt 
van een geleidehond

Roos: ‘Ik heb nog één tip. Vuurwerk is mooi (als 
je het tenminste kunt zien!), maar gevaarlijk. 
Dieren houden er meestal niet van. Als het 
vlakbij een geleidehond ontploft, kan de 
hond door de harde klap erg bang worden. 
Zelfs zo bang dat hij zijn bijzondere werk als 
geleidehond niet meer kan doen. Dat zou 
een ramp zijn voor zijn baas. Dan is zijn dure 
opleiding ook helemaal voor niks geweest. 
Dus ga even in een andere straat knallen als je 
iemand met een geleidehond ziet lopen. Noah 
en ik zijn dan echt heel blij met je!’

Heb je alles gelezen? Dan weet je nu hoe je op 
een prettige manier contact kunt maken met 
blinde of zeer slechtziende mensen. En als je 
zo’n knappe geleidehond tegenkomt, weet je 
precies wat je wel en niet moet doen. Succes 
ermee! Roos schrijft ook een blog op de website 
van KNGF Geleidehonden. Kijk maar eens op 
www.geleidehond.nl/blog. 

NOG EEN PAAR HANDIGE TIPS


