Geleidehondenopleiding Ans L'abee
Geleidehondenopleiding Ans L’abee is opgericht in 1981. De doelstelling van de school is
het opleiden van blindengeleidehonden. Deze honden worden geplaatst bij mensen met
een visuele beperking of een combinatie van een visuele en auditieve beperking. Door
gebruik te maken van een geleidehond kan de mobiliteit en de maatschappelijke
onafhankelijkheid worden vergroot.

Samenwerking
Geleidehondenopleiding Ans Lábee heeft een uniek samenwerkingsverband met
Kngf Geleidehonden in Amstelveen.
Kennis en knowhow worden professioneel gebundeld om de opleiding van de geleidehond
in al zijn disciplines te optimaliseren. Beide scholen vullen elkaar aan, terwijl elk zijn
identiteit en zelfstandigheid behoudt!

De geleidehondenschool is modern en doelbewust kleinschalig van opzet
Het volgende ligt hieraan ten grondslag:
a. Wij menen dat we op deze manier de beste ‘zorg op maat’ kunnen leveren, volledig
afgestemd op de behoefte van de toekomstige cliënt;
b. De aspirant geleidehonden worden door ons niet in kennels gehouden maar verblijven in
de huiselijke kring. Daarbij hebben de honden hun eigen ‘kamers’. Wij vinden dit de
mooiste manier om de honden te kunnen observeren en verder voor te bereiden op hun
taak als geleidehond. Het aantal honden dat gelijktijdig in opleiding komt, mag daarom
ook niet te groot worden.
Hoe komen wij aan onze honden
De aspirant geleidehonden komen uit het fokbestand van KNGF Geleidehonden. Deze
aspiranten zijn door KNGF met de grootste zorg gefokt en geselecteerd.
De rassen waarmee gewerkt wordt zijn : Labrador- en Golden Retriever - Duitse Herder.
Kruisingen worden gemaakt van Labr X Golden retriever of x Duitse Herder.
Alle pups die geselecteerd zijn gaan gedurende een jaar naar een KNGF gastgezin. In dat
jaar worden de pups opgevoed en daar waar mogelijk voorbereid op hun toekomstige
taak. De pups moeten vertrouwd worden gemaakt met onze maatschappij. Habituatie en
socialisatie spelen hierin een grote rol.
Al deze levenservaringen vormen hen tot stabiele honden, wat een eerste vereiste is bij de
definitieve opleidingsselectie. Voordat de aspiranten in aanmerking komen voor de
opleiding worden zij volledig medisch gekeurd.
Uiteraard vindt er een eind-keuring plaats op gedrag. De hond moet niet alleen goed
opgevoed zijn, maar moet ook beschikken over de juiste aanleg en eigenschappen om een
goede geleidehond te kunnen worden. Elke hond die in opleiding komt voldoet aan alle
criteria.
De betekenis van een geleidehond
Het begrip 'geleidehond' wordt omschreven als een mobiliteits-hulpmiddel voor blinden.
Dat is een witte taststok ook. Maar wie een geleidehond heeft zien werken of meer nog er
zelf mee heeft leren werken, beseft het grote verschil in bewegingsvrijheid en manier van
werken tussen beide hulpmiddelen. Met een taststok komt u steeds obstakels tegen; met
een geleidehond worden obstakels juist vermeden.
Het ondernemen van de dagelijkse taken zoals naar het werk gaan en/of boodschappen
doen is met een geleidehond plezieriger en veiliger als met een taststok. Omdat mobiliteit

op een meer ontspannen manier plaats vindt, komt men er sneller toe er zo maar op uit te
trekken, puur om het plezier van het onbelemmerd lopen.
Uiteraard brengt de geleidehond ook verplichtingen met zich mee. In weer en wind zal de
hond uitgelaten moeten worden en voldoende beweging moeten hebben.
Ook kan de hond wel eens ziek zijn! Voor elke echte hondenliefhebber is dit geen
belasting, maar iets wat erbij hoort. Als baas en hond goed op elkaar ingewerkt zijn,
ontstaat er een hechte vriendschapsband wat zeker niet vergeten mag worden!
De opleiding van de geleidehond
De gemiddelde duur van de opleiding tot geleidehond ligt rond de 6 maanden. Soms blijft
de hond enkele maanden langer op school. Dit heeft niets te maken met het leervermogen
van de hond, maar wel met het feit of de hond al dan niet volwassen genoeg is om zijn
taak als geleidehond in praktijk te brengen.
De voorbereiding van de jonge hond op zijn opleiding is zo uitgebalanceerd dat de periode
van puppytraining en de uiteindelijke geleidehondenopleiding naadloos op elkaar
aansluiten.
Het opleiden van de honden gebeurt op straat; daar ligt namelijk de praktijksituatie. De
honden worden dagelijks getraind. Het werkgebied van de geleidehond kan overal zijn,
vandaar dat de training zowel in de rust van een dorp als in een grote stad waar dan ook
in Nederland plaats vindt. De honden moeten in elke situatie leren werken. Het openbaar
vervoer is ook een belangrijk onderdeel van de training. We maken uiteraard gebruik van
de nieuwste trainingsmethoden. Bij het trainen wordt ingespeeld op het plezier dat de
honden beleven aan het samen werken met de baas. De motivatie van de hond hoog
houden, is van het grootste belang. Leren moet leuk zijn, is dan ook ons uitgangspunt.
Ook ontspanning hoort erbij. Het is erg belangrijk( contractuele verplichting) dat een
geleidehond die in de praktijk werkt de gelegenheid krijgt om elke dag een halfuurtje los
te mogen rennen en spelen. Toegeven aan alle hondse gedragingen is heel belangrijk voor
het psychisch welzijn van elke hond.
Hoe werkt een geleidehond en wat kan dat voor u betekenen
Een geleidehond die aan het werk is, heeft geleerd allerlei soorten obstakels te vermijden
die hij op zijn route tegenkomt. Bij het passeren van obstakels laat de hond voldoende
ruimte over voor u, om te voorkomen dat u er tegenaan loopt, erover struikelt of valt.
Moet u door een smallere doorgang, dan waarschuwt de hond u hiervoor door het tempo
in te houden.
De moeilijkste obstakels zijn de hoogte-obstakels ter hoogte van uw gezicht.
Geleidehonden die hier dagelijks mee te maken krijgen omdat u lang bent, behouden deze
vaardigheid. Geleidehonden die hier weinig mee te maken krijgen omdat hoogte-obstakels
sporadisch voorkomen verliezen deze vaardigheid. Honden zijn immers meer gericht op
grondobstakels en vergeten soms om omhoog te kijken.
Stratenplan lopen is een uitdrukking die gebruikt wordt door mobiliteitstrainers en
geleidehondentrainers. Hiermee wordt bedoeld dat de hond de zijstraten die hij tegenkomt
aangeeft door er in te lopen. Dit leren wij de honden aan omdat dit gemakkelijk is voor uw
oriëntatie en omdat het veiliger is een straat niet direct op de hoek over te steken.
Wanneer u over moet steken doet u dat door even de zijstraat in te gaan en vervolgens de
hond de opdracht te geven om over te gaan steken: de zogenaamde U-boog.
Soms wordt er gekozen om zijstraten niet in te lopen; bijvoorbeeld wanneer de zijstraat te
smal is of wanneer u weet dat in een bepaalde straat de auto’s altijd bumper aan bumper
tot op de hoek geparkeerd staan, waardoor het uitvoeren van die U-boog ondoenlijk
wordt.

Het oversteken van wegen met een visuele beperking
Een oversteekplaats dient altijd veilig te zijn. U moet zelf de verkeerssituatie kunnen
beoordelen (auditief) zodat u de juiste beslissing kunt nemen om op een verantwoorde
manier over te steken.
In die situatie komt de witte stok als wettelijk erkend hulpmiddel tot zijn recht. Men is
verplicht te stoppen voor de witte stok en de gebruiker hiervan voorrang te verlenen.
Mede daarom werken onze honden in een wit geleidehondentuig wat zorgt voor
herkenbaarheid. Dit is helaas niet wettelijk erkend maar het valt andere weggebruikers
wel op! En dat komt uw veiligheid ten goede. U blijft zelf verantwoordelijk voor de
oversteek. De verantwoording kan niet op de schouders van de hond gelegd worden. Dit
omdat een hond de snelheden van de naderende voertuigen niet goed kan inschatten.
Oversteken blijft een samenwerking tussen baas en hond.
Het oversteken van wegen met een visuele en auditieve beperking
Dit vergt extra concentratie van u als cliënt maar ook van de geleidehond. Het auditief
kunnen waarnemen valt immers weg zodat goed kunnen analyseren meestal niet mogelijk
is. Vandaar dat extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Bij drukke wegen waar harder
wordt gereden dan 50 km p/u is het niet verantwoord om een oversteek te maken. Op de
meeste oversteekplaatsen is een hulpmiddel zoals zebrapad met daarbij paal met
drukknop absoluut noodzakelijk. De rateltikker gaat hierbij uiteraard verloren. Hiervoor in
de plaats kan K.Visio u helpen met de aanvraag van een knop met trilfunctie bij uw
gemeente.
Rustige wegen in de woonwijk kunnen wel worden overgestoken op het vertrouwen en
inzicht van de hond. Wij willen extra benadrukken dat de oversteekplaats veilig genoeg
moet zijn. Er mogen geen onnodige risico’s worden genomen.
Het leren werken met en verzorgen van een geleidehond is, als u visueel en auditief
beperkt bent, heel complex. U moet zich hierop erg goed voorbereiden. Dit kunt u niet
alleen, dit kunt u doen met hulp van een mobiliteitsinstructeur en met hulp van de
geleidehondenschool. Wij bespreken dit graag met u in een persoonlijk gesprek waarbij
een doventolk aanwezig moet zijn. Wanneer u instructie krijgt in het leren werken met de
hond is ook een doventolk noodzakelijk.
Randen, op- en afstapjes
Stoepranden, op- en afstapjes, hoogteverschil in wegdek e.d. worden door de hond
aangegeven door met zijn voorpoten een paar seconden stil te staan op betreffende rand.
Een team wat heel goed op elkaar is ingewerkt, heeft soms al voldoende aan het
verminderen van het tempo.
Het aangeven van trappen gebeurt op commando. De hond gaat bij een opgaande trap,
net als bij de stoepranden met zijn voorpoten op de eerste traptrede staan en bij een
neergaande trap, blijft de hond voor de eerste trede staan. In beide gevallen zoveel
mogelijk aan de kant van de leuning.

Zoekopdrachten
Heel handig voor de gebruiker is het op commando uitvoeren van ‘zoekopdrachten’.
Hiermee wordt bedoeld het vinden van bijvoorbeeld: oversteekplaats zoals zebra of witte
blokken met daarbij de paal met drukknop, stoepen, deuren waarvan u gebruik wilt
maken, de brievenbus, in en uitgang van winkels, balie in winkels, pinautomaat, in- en
uitgang van een station, de trap of lift op station, in- en uitgang van bus of trein.
Het nemen van de roltrap is verboden omdat het erg gevaarlijk is voor de nagels
van de hond

Uiteraard moet de hond alles wat gezocht moet worden wel eerst visueel kunnen
waarnemen. Voor u als gebruiker is een gedegen kennis van de omgeving vereist (lees
criteria voor gebruikers).
Samenwerking baas en hond
Door zijn opleiding is de hond klaar voor het geleidewerk. De hond voldoet aan het
criterium dat is vastgelegd door de Internationale Federatie van Geleidehondenscholen. De
volgende stap in het totale geleidewerk is dat de hond leert werken voor u. Tevens leert u
te werken met de hond. U krijgt informatie van de hond via zijn gedrag en via het
geleidetuig. Dit tuig is voorzien van een beugel die vast zit aan het tuig. U houdt de beugel
vast in uw linkerhand en voelt daardoor de bewegingen van de hond. U leert via de trainer
wat de hond hiermee bedoelt. Zo leert u deze informatie om te zetten tot bruikbare
informatie. Om dit te leren is een goede motivatie met daarbij een goed
doorzettingsvermogen noodzakelijk. U begrijpt dat een goed oriëntatievermogen
onontbeerlijk is om de hond de juiste opdrachten te kunnen geven. Niettemin moet de
hond een grote mate van zelfstandigheid aan de dag leggen in het beoordelen van de
uitvoerbaarheid van sommige opdrachten en zo nodig een commando negeren of pas
opvolgen wanneer dat wel kan.
Denk niet dat alles vanzelf gaat, het goed leren werken met een geleidehond is zeker niet
eenvoudig, maar wel heel leuk om te doen. Wij zijn er om u dit aan te leren en u hierin
met raad en daad bij te staan.
Ook voor de hond valt het niet altijd mee. De hond moet zich concentreren op het
geleidewerk, maar wordt nogal eens afgeleid door mensen die hem willen aaien.
Loslopende honden kunnen het uw geleidehond ook heel lastig maken. Zeker voor jonge
geleidehonden is dit erg moeilijk. Een goede samenwerking tussen u en hond is dan ook
van het grootse belang.
Het leren werken met de geleidehond en wat u mag verwachten van de school
Als de opleiding van de hond op school voltooid is, vindt de kennismaking plaats tussen u
(de nieuwe baas) en de hond. Dit gebeurt bij u thuis. Het is belangrijk dat er een juiste
combinatie gemaakt wordt. Dit wordt door ons zeer zorgvuldig gedaan. De training
gebeurt in uw thuissituatie. Alles wordt stap voor stap opgebouwd. Alle zaken komen aan
de orde.
De eerste stap is het uitleggen van hoe u het beste om kunt gaan met uw geleidehond; de
hond uitlaten, borstelen, eten geven enzovoort. Als u de hond goed kunt verzorgen mag
de hond bij u blijven. Wij komen dan expres een paar dagen niet om u en de hond rustig
aan elkaar te laten wennen. U moet er rekening mee houden dat het ook voor de hond een
enorme omschakeling en aanpassing is. De hond is immers gewend aan de trainer en niet
aan zijn nieuwe baas en kan zijn vriendjes op school missen!
Na de ‘gewenning’ wordt, er begonnen met uw opleiding. De volgende stap is basisappèl,
o.a. riemvoering/lichaamstaal. Pas als dit begrepen wordt, gaan we beginnen met het
geleidewerk op straat in een rustige omgeving. Als dit goed gaat, wordt er gekozen voor
een drukker gebied. Wij komen elke dag bij u thuis om met u en de hond te trainen. De
training neemt gemiddeld 3 weken in beslag, afhankelijk van uw individuele behoefte.
Alles, maar dan ook alles komt in de thuissituatie aan de orde. Elke route wordt met u en
de hond doorgenomen, net zolang tot u dit zelfstandig kunt. Openbaar vervoer doen we in
de regel als laatste onderdeel. Dit omdat er nogal wat vaardigheid voor nodig is. Wij willen
elke training opnieuw individueel bekijken en daarop de instructie aanpassen. Wij streven
naar ‘instructie op maat’. Niet alleen praktijktraining is belangrijk, maar ook theorie
komt aan de orde. We hebben daarom ook een theoretische uitleg van allerlei zaken die bij
het hebben en houden van een geleidehond horen. Deze theorie (grondlegger Ans Labee
1991) krijgt u aangeboden in een modern door KNGF doorontwikkeld digitaal e.learning
program!

Ervaring opdoen
U moet ervan uitgaan dat het ruim een jaar in beslag neemt voordat er sprake is van
routine tussen u en de hond. Het kost tijd om een optimale samenwerking op te bouwen
en elkaar volledig te durven vertrouwen. Dit geldt ook voor de hond! Ook hij moet de tijd
krijgen om aan u en de nieuwe omstandigheden te wennen. Alle routes moeten vertrouwd
worden. Ook zullen er misverstanden plaatsvinden tussen u en de hond; een teken dat u
nog aan elkaar moet wennen. Geef de hond veel aandacht en werk elke dag met hem in
het tuig. Verzorg de hond zelf, laat dit niet over aan iemand anders. Vergeet ook het
spelelement niet! Juist een bos- of parkwandeling met de hond, waarbij deze ook los mag
rennen, zorgt voor de nodige ontspanning. Na de instructieperiode komt het er op aan al
het geleerde op eigen kracht in praktijk te brengen. Indien nodig kunt u altijd een beroep
op ons doen.
De nazorg
Na voltooiing van de thuistraining volgen er een aantal ‘nazorgbezoeken’. Dit is
respectievelijk één week, twee weken en vier weken na afsluiting van uw instructieperiode.
Daarna drie en zes maanden later. Vervolgens bezoeken wij elk jaar elke combinatie.
Nazorg betekent voor ons het in raad en daad bijstaan van u en de geleidehond indien
daar behoefte aan is.
Hoe gaat een aanvraag bij de geleidehondenschool in zijn werk
Een ieder die voor een geleidehond in aanmerking wil komen, dient zich aan te melden bij
een van de opleidingsscholen. U kunt zich uiteraard eerst op de diverse scholen oriënteren.
Als u ervoor kiest met ons verder te gaan dient u het aanmeldingsformulier ingevuld aan
ons te retourneren. Hierna volgt er een intakegesprek bij u thuis. Bij dit bezoek wordt
bekeken of u voldoet aan het door ons opgestelde criterium voor aspirant geleidehond
gebruiker en komt alles aan de orde wat hoort bij het hebben en houden van een
geleidehond.
Criteria
Om een goed werkende geleidehond te kunnen garanderen moet niet alleen de hond,
maar ook u voldoen aan bepaalde criteria. Dit om teleurstellingen voor alle partijen te
voorkomen.
De criteria van onze school zijn de volgende:

Basisvoorwaarden
•
Het spreekt voor zich dat u visueel beperkt moet zijn. Dit kan zijn volledig blind of
zeer slechtziend eventueel gecombineerd met een auditieve of andere beperking.
•
Uiteraard moet u hondenliefhebber zijn. De verplichtingen aankunnen die horen bij
het hebben en houden van een hond zodat een goed geleidehondenleven
gegarandeerd kan worden.
Denk daarbij aan dagelijkse verzorging, 5x per dag uitlaten in weer en wind, op
tijd opstaan, e.d.
•
U moet zich kunnen verplaatsen in de psychologische behoefte van een hond.
Denk hierbij aan de losloop-mogelijkheden voor de hond. Dit spelen-loslopen moet
liefst elke dag, minstens 20 minuten per keer gebeuren op een veilige plek.
•
De hond moet geaccepteerd worden door alle gezinsleden, de hond moet echt
welkom zijn.
•
U moet de volwassen leeftijd bereikt hebben.

Oriëntatie en Mobiliteit
•
U dient te beschikken over een goed ruimtelijk oriëntatievermogen met daarbij een
goede mobiliteit.
•
De route naar het uitlaat- en losloop- of speelgebied van de hond moet bekend
zijn.
•
Er moet voldoende voor de hond te werken zijn. Denk daarbij aan 3-4 kilometer
per dag aan wisselende routes met een minimaal aantal van 3 routes. Hierbij
willen we graag dat er een route tussen zit van minimaal 20 minuten.
•
Het is belangrijk dat u van betreffende routes (heen en terug) een beschrijving
kunt geven van het vertrek- en eindpunt en van belangrijke oriëntatie-en
oversteekpunten die u onderweg tegenkomt.
•
Bij opbrekingen, afsluitingen, of andere problemen onderweg, is het heel handig
als u kunt kiezen voor een alternatieve route.
•
De routes moet u ‘zelfstandig’ kunnen lopen, met daarbij een taststok als
hulpmiddel.
•
U moet verantwoord met verkeerssituaties om kunnen gaan, zodat u veilig over
kunt steken.
Mochten uw oriëntatie en mobiliteit nog niet voldoende zijn, dan kunt u samen met ons en
een mobiliteitstrainer uit uw regio een stappenplan maken om uw oriëntatie en mobiliteit
verder te trainen zodat u wel gaat voldoen aan de criteria die door ons worden gesteld.
Aanpassingen hierin zijn mogelijk mits het welzijn van de hond niet in het geding komt.
Heeft u meerdere beperkingen dan beoordelen we samen met u wat de mogelijkheden
zijn.
Verder nemen we een vragenlijst met u door, dit om een juiste indruk te krijgen wat uw
verwachtingen zijn van de geleidehond. Wij willen ons ervan overtuigen dat een
geleidehond de juiste oplossing voor u is en dat de hond op een goede plaats terechtkomt.
Op grond van deze gegevens kunnen wij ons een beeld vormen van het type hond dat het
beste bij u past. Tijdens de training van de honden maken wij in gedachten al bepaalde
combinaties, die uiteindelijk steeds meer vaste vorm gaan krijgen.
De officiële aanvraag
De aanvraag van de geleidehond, wordt door ons voor u verder geregeld door middel van
een praktische indicatie die wij voor u gaan maken. De medische indicatie moet komen
van K.Visio- Bartimeus of Kentalis
Beide indicaties worden door de administratie van KNGF geleidehonden doorgestuurd naar
uw zorgverzekeraar. Hieruit volgt een machtiging. Dan is de aanvraag goedgekeurd door
de betalende instantie en kunne we voor u aan de slag.
Zijn er voor u kosten aan verbonden
Neen, de geleidehond wordt u gratis in bruikleen gegeven. U krijgt van uw
zorgverzekeraar subsidie voor de onderhoudskosten van uw geleidehond.
De oude geleidehond
Uiterlijk in zijn 10e levensjaar gaat de geleidehond met pensioen.
Het kan ook zijn dat door een medische oorzaak er eerder gestopt wordt met werken.
De beoordeling daarvan ligt bij ons, maar ook bij u en zeker ook bij de dierenarts. Het zal
dan van uw omstandigheden afhangen of de hond zijn oude dag bij u door kan brengen.
Het liefst wel natuurlijk. De oude hond is nergens beter dan bij zijn eigen vertrouwde baas.
Er kan heel goed een jonge geleidehond worden bijgeplaatst. Onze ervaring is dat de oude
geleidehond dit heel goed accepteert. En dat het hem mentaal zeker ten goede komt. Als

dit voor u onmogelijk is, wordt er een goed gezin voor hem of haar gezocht. Hiervoor
bestaat een wachtlijst.
U begrijpt dat deze honden ons zeer na aan het hart liggen dus dat we alles op alles zetten
om juist voor hen te zorgen voor een leuke oude dag.
Mocht u na het lezen van deze brochure een afspraak met ons willen maken of zijn er nog
vragen dan kunt u ons bellen op onderstaand telefoonnummer.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
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