Algemene bedrijfsinformatie
KNGF Geleidehonden leidt honden op tot geleidehond voor mensen met een visuele beperking,
maar ook als autismegeleidehond voor kinderen met autisme, assistentiehonden voor mensen
met in een rolstoel en buddyhonden voor personen met een posttraumatische stressstoornis.
Opgericht in 1935 en inmiddels zijn er duizenden honden afgeleverd als geleidehond aan hun
hulpbehoevende baas.
Onze organisatie is lid van de International Guide Dog Federation, welke de standaard uitzet voor
alle aangesloten organisaties. KNGF Geleidehonden is de oudste, grootste en bekendste
geleidehondenschool in Nederland. Er werken ongeveer negentig medewerkers en honderden
vrijwilligers. Daarnaast zijn we in de gelukkige positie dat we meer dan vijftigduizend donateurs
hebben en verschillende vaste sponsors. Naast onze hoofdzaak van het trainen van
blindengeleidehonden, gebruiken we onze expertise inmiddels ook om andere hulpbehoevende
personen te helpen met een speciaal getrainde hond.
Train de trainer
Al onze instructeurs worden intern opgeleid in een periode van drie jaar. Zij leren niet alleen een
geleidehond te trainen, maar tevens hoe zij visueel gehandicapten veilig en efficiënt met een
geleidehond kunnen leren werken.
Dit betekent dat onze instructeurs verschillende disciplines moeten beheersen. Zoals hoe blinden
zich oriënteren en bewegen, wat de gevolgen zijn van de verschillende oogziekten, een stukje
psychologie en eerste hulp. Uiteraard is uitgebreide kennis van hondengedrag en -training een
belangrijk onderdeel.
Niet zomaar een pup
De meeste honden komen uit ons eigen fokprogramma. Dit programma is er op gericht honden
voort te brengen die geschikt zijn als geleidehond. Wij fokken honden speciaal op gezondheid en
relevante karaktereigenschappen voor een carrière als geleidehond.
Onze honden moeten intelligent zijn, over een gezonde werklust beschikken en zeer sociaal zijn,
naar soortgenoten en mensen. Wij gebruiken voornamelijk labradors, golden retrievers en Duitse
herders of combinaties daarvan.
Om de gezondheid en juiste karaktereigenschappen van onze honden te waarborgen, werken we
nauw samen met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en buitenlandse
geleidehondenscholen. Samen met hen bestuderen wij de beste fokmethodes en creëren we
bloedlijnen speciaal voor geleidehonden.
Diezelfde universiteit begeleidt ons ook bij onze drachtige moederhonden en hun pups. Daarbij
verstrekken zij de beste medische zorg voor onze honden in opleiding. Al onze honden worden
getest op erfelijke ziektes als heupdysplasie, elleboogdysplasie en verschillende oogziekten.
De meerderheid van onze pups wordt gefokt om later als geleidehond voor mensen met een visuele
beperking te werken. Onze moederhonden geven ons jaarlijks gemiddeld zo’n tweehonderd pups en
er worden verschillende pups uit het buitenland aangekocht.
Alle pups worden geboren in de huiselijke omgeving van onze fokgastgezinnen. In samenwerking
met de instructeurs dragen zij de zorg voor de moederhond met haar pups. Als de pups ruim zeven
weken oud zijn, verlaten zij het nest.
Puppypleeggezinnen
Het eerste jaar brengen onze pups door bij de zorgvuldig geselecteerde puppypleeggezinnen. Deze
vrijwilligers voeden de pups op, socialiseren ze en geven ze veel liefde en aandacht. Tijdens deze
periode wordt een stabiele fundering gelegd voor hun toekomst als geleidehond.
In het eerste jaar is het heel belangrijk dat de honden worden gesocialiseerd. Ze moeten gewend
zijn aan mensen, kinderen, andere dieren, drukke winkels, het openbaar vervoer en lawaaierig
verkeer. KNGF Geleidehonden houdt de jonge honden gedurende dit proces nauwlettend in de gaten
met behulp van speciale puppyinstructeurs. Zij begeleiden de puppypleeggezinnen ook bij de
opvoeding.
Na ongeveer veertien maanden, als de honden er geestelijk en lichamelijk aan toe zijn, komen de
honden naar Amstelveen voor hun opleiding tot geleidehond.
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Naar school
De honden die geschikt zijn als geleidehond voor visueel gehandicapten, worden gedurende zes tot
acht maanden bij ons in Amstelveen getraind door ervaren trainers. Zij leren obstakels te vermijden
en oriëntatiepunten te herkennen zoals stoepranden en zijstraten. Daarnaast leren ze zaken te
herkennen zoals een zebrapad, een brievenbus, deuren, trappen of een lege stoel in de bus.
Een blindengeleidehond onderscheidt zich van de andere geleidehonden doordat zij op eigen
initiatief handelen. Zij moeten namelijk zelf beslissen of een bepaalde route is veilig is voor hen en
de baas en of de route überhaupt mogelijk is. Als zij bijvoorbeeld een obstakel tegenkomen, moet de
hond zijn baas blokkeren om verder te lopen en een alternatieve route bedenken. Hij zal het
commando ‘vooruit’ blijven weigeren als dit niet kan of niet veilig is.
Ook leert de hond dat hij een meter breed is en circa twee meter hoog. Binnen dit kader dient hij
obstakels te vermijden. Dit zorgt ervoor dat de blindengeleidehond zijn baas veilig langs obstakels
kan leiden; lage zoals geparkeerde fietsen en hoge zoals laaghangende takken.
Uniek team
Als een hond eenmaal voldoende is opgeleid, kan de training bijna worden afgerond. Hij is nu klaar
zijn geleerde vaardigheden in praktijk te brengen met zijn specifieke gebruiker, maar de laatste
puntjes moeten nog op de i worden gezet. Als de nieuwe eigenaar bijvoorbeeld in een drukke stad
woont, besteedt de instructeur nog extra aandacht aan openbaar vervoer en ingewikkelde
oversteekplaatsen. Als de baas op het platteland woont, krijgt de hond extra training in het veilig
geleiden zonder stoep.
Gespecialiseerde instructeurs worden ingeschakeld als we te maken hebben met een cliënt die
zowel doof als blind is of andere meerdere handicaps heeft. Desondanks is een geleidehond niet
altijd geschikt voor mensen met meerdere handicaps. Uiteraard doet KNGF Geleidehonden altijd
haar uiterste best toch een geschikte hond voor een cliënt te vinden.
Een perfecte match van een hond met zijn toekomstige gebruiker is essentieel. Uiteindelijk moeten
zij namelijk voor vele jaren als een goed geolied team samenwerken. Het is een zorgvuldig proces
welke hond het beste bij welke cliënt past. Daarbij wordt onder meer gelet op de
karaktereigenschappen van de hond en de persoonlijkheid van de baas. Heeft de toekomstige baas
bijvoorbeeld een actief leven, dan zal een hond met een grote werklust aan hem of haar gekoppeld
worden.
Tijdens onze instructieperiode leert de beginnende geleidehondenbaas hoe hij of zij met de
geleidehond kan werken. Onder begeleiding van een instructeur krijgen de cliënt en hond gedurende
maximaal twee weken een training op maat. De cliënt verblijft dan meestal bij ons in het
trainingscentrum. We hebben comfortabele privékamers beschikbaar waar zowel de
geleidehondenbaas als hond samen verblijven. Indien de (thuis-)situatie een verblijf in Amstelveen
niet toelaat, volgt er een instructieperiode aan huis.
Als de instructieperiode succesvol is afgerond, gaat de nieuwe eigenaar met zijn hond naar huis. Hier
gaat de training nog even door, zodat het koppel soepel kan samenwerken in de thuisomgeving.
Zelfs na deze instructie blijft KNGF Geleidehonden altijd beschikbaar voor ondersteuning van hond
en baas.
Speciale honden voor speciale behoeften
Naast blindengeleidehonden trainen we tevens honden voor mensen en kinderen met andere
handicaps.
Autismegeleidehonden helpen jonge kinderen met een autismestoornis. Hiervoor wordt maar een
beperkt aantal honden opgeleid. Het is bewezen dat zij een positieve uitwerking hebben op het
sociale en communicatieve vermogen van deze kinderen. De aanwezigheid van een
autismegeleidehond brengt het hele gezin vaak meer bewegingsvrijheid.
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Assistentiehonden assisteren mensen in een rolstoel. Er zijn verschillende trainingsmethodes om
deze honden op te leiden, afhankelijk van de behoefte van de cliënt. De training en de instructie
vinden plaats in samenwerking met de cliënt om de toegevoegde waarde van de hond zo groot
mogelijk te laten zijn.
Buddyhonden PTSS zijn er om (oud-)geüniformeerden met een posttraumatische stressstoornis te
ondersteunen. Deze honden worden specifiek op de behoeften van zijn toekomstige gebruiker
getraind. Zoals het wakker maken van de baas als deze een nachtmerrie heeft en het creëren van
afstand tussen vreemden en de baas in drukke situaties. Daarbij zorgt de aanwezigheid van een
maatje in de vorm van een hond vaak al tot veel geruststelling.
Als ervaren opleider van geleidehonden zien wij het als onze taak om ook mensen met andere
handicaps dan alleen visueel beperkten te helpen.
Voor nu en altijd
Wij geloven dat een goede training en de juiste ondersteuning op lange termijn het juiste doel is.
Onze nazorg bestaat uit een jaarlijks huisbezoek en een helpdesk waar onze experts alle vragen
beantwoorden.
Ervaring leert dat de meeste cliënten die ooit met een geleidehond hebben gewerkt, graag daarmee
doorgaan. Continuïteit in onze organisatie is daarom van essentieel belang.
Onze service over de grens
Wij leveren geen honden buiten Nederland (België uitgezonderd). Als je overweegt een geleidehond
aan te vragen, neem dan contact op met de geleidhonden school in je eigen land. Deze website zou
je daarin kunnen assisteren, hierop staan alle grote geleidehondenorganisatie van de hele wereld.
Jouw persoonlijke geleidehondenschool kan al je vragen beantwoorden die je mogelijk kunt hebben
met betrekking tot voordelen, het proces en praktische vragen over het werken met een
geleidehond.
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