
 

KNGF Geleidehonden 
 
De themamiddag van woensdag 16 november stond in het teken van de KNGF 
Geleidehonden. Het Koninklijk Nederlandsch Geleidehonden Fonds verzorgde een 
voorlichtingsmiddag over het opleiden van en het begeleiden door de blindengeleidehonden. 
Hiervoor was mevrouw Carien Elzenga, ambassadeur van het KNGF en haar 
blindengeleidehond Sofie naar Varsseveld gekomen. Carien is zelf slechtziend en Sofie is 
haar derde geleidehond. De twee zijn zeer aan elkaar gehecht. Uit eigen ervaring vertelde zij  
hoe het is om een visuele handicap te hebben en welke rol geleidehond Sofie in haar leven 
speelt. Daarnaast heeft zij allerlei informatie over het werk van KNGF Geleidehonden 
verstrekt. 

 
Sofie houdt Carien goed in de gaten 

 
KNGF Geleidehonden is een stichting zonder winstoogmerk en is voor haar werk 
grotendeels afhankelijk van donaties en nalatenschappen. Sinds onze oprichting in 1935 zijn 
ruim 5000 honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Daardoor is een 
schat aan kennis en ervaring op het gebied van hond en handicap aanwezig. Deze 
vakkennis wordt tegenwoordig ook ingezet voor mensen met andere handicaps: bijvoorbeeld 
mensen in een rolstoel of kinderen met autisme. 
Wat doet KNGF Geleidehonden:: 
 Fokken van toekomstige geleidehonden 
 Zorgen voor het socialiseren en opvoeden van jonge honden, samen met 

puppypleeggezinnen 
 Opleiden blindengeleidehonden, autismegeleidehonden, assistentiehonden 

en buddyhonden 
 Leveren deze honden aan mensen die ze nodig hebben 
 Bieden instructie, begeleiding, advies en nazorg aan de mensen die een geleidehond 

krijgen 
 Opleiden geleidehondeninstructeurs 
 Fondsenwerving en geven van voorlichting 
 Het kennis- en innovatiecentrum KNGF Campus houdt zich bezig met projecten op 

gebied van hond en handicap. 
 

https://www.geleidehond.nl/kngf-campus/


Het expertisecentrum KNGF Campus is een apart instituut voor hond en wetenschap onder 
de vlag van KNGF Geleidehonden. Het fungeert als loket voor kennis en innovatie op het 
gebied van hond en handicap. Er wordt onderzoek gedaan in het opleiden van medische 
detectiehonden. Hier loopt een proef om honden te trainen in het opsporen van de geur die 
kankercellen afgeven uit ontlasting. Hierdoor zou darmkanker in een vroegtijdig stadium 
kunnen worden gesignaleerd. 
 
De missie van het KNGF Geleidehonden 
De missie is zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven te geven met een 
speciaal opgeleide hond. Immers een (geleide)hond vergroot hun bewegingsvrijheid en 
zelfstandigheid. KNGF Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar 
honden en is expert op het gebied van hond en handicap. 
 
Opleiding geleidehond 
Een geleidehond, assistentiehond of buddyhond biedt vrijheid, zelfstandigheid en 
levensgeluk aan mensen met een beperking of stoornis. Een gedegen opleiding van de 
honden is hiervoor noodzakelijk. 
De opleiding tot geleidehond is een kostbare aangelegenheid en vraagt een flinke 
investering. Twee jaar intensieve verzorging en training door pleeggezinnen, verzorgers en 
trainers. Deze intensieve opleiding is ook nodig, want de geleidehond wacht een belangrijke 
taak: het vergroten van de bewegingsvrijheid van mensen met een visuele of andere 
beperking. 
Tot de leeftijd van ongeveer 14 maanden vindt de opleiding/opvoeding plaats in speciaal 
daarvoor geselecteerde pleeggezinnen. De volgen 4 tot 8 maanden vindt de opleiding plaats 
op het opleiding centrum door professionele, deskundige instructeurs.   
 
Na de opleiding vindt de koppeling van geleidehond en gebruik(st)er plaats. Ook dit vraagt 
een intensieve selectie en begeleiding. Past de koppeling, dan wordt de hond toegewezen. 
Een goede begeleiding en nazorg is altijd van toepassing. 
 
Er worden 4 soorten honden onderscheiden; 

1. De geleidehond; de hond voor het begeleiden van slechtzienden en blinden en die 
zijn baas veilig en soepel van A naar B brengt. 

2. De assistentie hond; de hond die binnens- en buitenshuis helpt bij handelingen die de 
baas niet zelf kan of die veel pijn, moeite en energie kosten. Met hulp van de hond 
wordt de baas zelfstandiger en minder afhankelijk van anderen.  

3. De autismehond; de hond die jonge kinderen met autisme buitenshuis begeleiden en 
angsten bij het kind wegneemt. 

4. De buddyhond; de buddyhond biedt sociale steun aan volwassenen en kinderen met 
een handicap, ziekte of stoornis. 

 
Om een en ander te financieren wordt veel aan fondsenwerving gedaan. Er worden ook 
diverse acties georganiseerd, b.v. het sparen van doppen, het inleveren van lege cartridge 
en oude mobieltjes. Op de website van het KNGF ( www.geleidehonden.nl) is hierover meer 
informatie te vinden. 

http://www.geleidehonden.nl/


 
Voorzitter Nijhof bedankt Carien voor de interessante presentatie. 

 
Het was een zeer leerzame en interessante middag voor de veertig aanwezigen. 
 

 


