




Hallo, ik ben de geleide-
hond van een blinde en ik 
wil je tonen hoe je moet 

reageren als je me 
ontmoet in het 

gezelschap van mijn 
blinde meester. 



Laat me er eerst en 
vooral op wijzen dat 
ik een hond ben die 
werkt, en dus geen 

huis- of gezelschaps- 
dier. Hoe meer je 

doet alsof je me niet 
ziet, des te beter 

voor mijn meester en 
voor mij. 



Ik ben eigenlijk een 
buitenbeentje, want ik 

gedraag me totaal 
anders dan andere 

honden en daar moet 
rekening mee gehouden 
worden in mijn dubbele 
rol van gids en trouwe 
gezel voor mijn blinde 

meester.  



Raak me dus niet aan, 
ook niet om me te strelen 

als je me « opgetuigd » 
ziet tijdens mijn werk.  

Als je dat doet, zou je 
mijn aandacht kunnen 
afleiden en die heb ik 

voor de volle 100% nodig 
tijdens mijn werk.  



Het beste is nog te 
doen alsof ik er niet ben. 
Maar je mag vooral geen 
schrik hebben voor me. 

Blinden-geleidehonden 
zijn speciaal opgeleid en 
zouden nooit in staat zijn 

je zonder reden enig 
kwaad te doen.  



En alsjeblieft, hou 
rekening met het 

volgende: als je nadert 
met jouw hond, zorg er 

dan voor dat je hem 
onder controle hebt, om 

incidenten of ongelukken 
te vermijden als je dicht 

bij mij of mijn blinde 
meester voorbij komt. 



En presenteer me ook 
geen snoepje of 

voedsel. Mijn meester 
is wel blind, maar 

verantwoordelijk en me 
helemaal toegewijd.  

Ik heb het goed bij hem 
en er is een vooraf 

geregeld uurschema 
voor mijn maaltijden. 



Als je toegaat naar 
een blinde die 

vergezeld is door een 
geleidehond zoals ik, 

spreek dan 
rechtstreeks met hem 

en niet met mij.  



En als een blind 
persoon met een 

geleidehond je 
vraagt hem met een 
of ander te helpen, 
benader hem dan 

aan zijn rechterkant, 
zodat ik aan zijn 
linkerkant blijf. 



Hij zal me dan 
opdragen je te volgen 
of hij zal je vragen hem 

je linkerelleboog te 
geven.  

In dat geval zal hij een 
teken geven om me 

duidelijk te maken dat ik 
tijdelijk buiten dienst 

ben.  



Als een blinde met 
een geleidehond jou 

een richting vraagt aan 
te geven, geef dan 

duidelijke aanwijzingen 
over hoe hij zich moet 

draaien of verder moet 
om de plaats te 

localiseren waar hij 
heen wil. 



Loop niet of neem niet 
de arm vast van een 

blinde met een 
geleidehond, zonder hem 

dat eerst gezegd te 
hebben, en raak ook niet 
aan mijn riemen, want dat 

mag alleen mijn blinde 
meester die me vergezelt. 



Geleidehonden hebben 
vooraf plaats en uur bepaald 

voor hun ontlasting. 



Als geleidehond ben ik 
het gewoon met alle 
vervoermiddelen te 

reizen, gelegen aan de 
voeten van mijn blinde 
meester, zonder hinder 

te veroorzaken  voor 
medepassagiers, en dit 
zowel in binnen- als in 

buitenland. 



Door hun strikte opleiding zijn de geleidehonden gewoon gemaakt en getraind om samen met hun eigen 
meester in alle plaatsen en gebouwen te gaan en bij hem te blijven, of dat nu gezondheidscentra zijn of 
winkel, restaurants, supermarkten, cafés, bioscopen, theaters, onderzoekscentra of werkplaatsen enz., 
zonder de normale werking daar te verstoren of ongemak te veroorzaken voor personeel of publiek. 



In een werkomgeving zijn de gebruikers van geleidehonden gevormd om hun functies uit 
te oefenen met hun hond naast hen. Naargelang van de training die ze krijgen, gaan 
geleidehonden nooit buiten de ruimte waar hun meester verblijft, maar blijven zij dicht bij 
hun blinde meester zitten. 



De geleidhonden hebben 
hetzelfde recht op vrije 
toegang tot alle openbare 
plaatsen, net als iedereen. 



Help me om dit 
algemeen bekend 
te maken, 



 Alvast een ferm 
Dank-je-wel, mijn 

Vriend! 


