Workshop Kind en hond.
Kinderen en honden spreken een andere taal. Daar waar honden vooral communiceren door
eerstr een houding aan te nemen en vervolgens een geluid te maken,zullen kinderen eerst een
geluid maken en dan gaan bewegen.
Beide signalen kunnen dus volledig fout geïnterpreteerd worden zowel door de hond als door
het kind.
De sociale regels voor honden en mensen zijn ook anders, waar een hond zich van in het
begin hoort in te passen en te handhaven in een roedel,zal een kind een langere periode op een
niet discutabele positie geplaatst worden.
En toch kan je mits een degelijke aanpak voor beide, honden en kinderen verenigen.
Let op, deze aandachtspunten gelden enkel voor normale gezonde honden en normale
gezonde kinderen.
Voor honden die je niet als pup hebt opgevoed of die al een verleden hebben dat je niet kent
,neem je best het meest veilige en laat je niet in de buurt van kinderen. Zelfs als je als ouder
er bij bent, ben je altijd te laat om te reageren. De beet van een hond is veel sneller dan de
reactie om je kind op te nemen.
Reacties op foute signalen zijn voor de hond grommen en/of bijten, voor een kind schreeuwen
slaan en/of weglopen.
!!De meeste bijtincidenten zijn met eigen of gekende honden die men het meest vertrouwt.
Met ”gevaarlijke honden” is men veel voorzichtiger!!
Let op! Hondentaal is niet rasafhankelijk. Het is wel zo dat elk ras z’n eigenschappen heeft
waar ze jaren op zijn geselecteerd. Er zijn geen meer of minder agressieve rassen. Het is wel
zo dat er rassen zijn die sneller en alerter reageren,die meer of minder bijtkracht hebben.
Heb evenveel respect voor de jagers, herders, de vechters en de gezelschapshonden.
Heel dikwijls zien de mensen niet hoeveel energie er steekt in het perfecte plaatje “huisje
,tuintje ,hondje ,kindje”……………..BMW, voetbal, bloemschikken,feestjes,familie e.v.a.
Voor het kind:
• Kinderen die niet willen niet verplichten.
Angstige kinderen reageren veel te bruusk,trekken plots terug of nemen een onzekere
gelaatsuitdrukking aan. Dit “kan” voor de hond reden zijn om ook onzeker te worden.
• Leer je kind wat de signalen van de hond zijn .
Stand van oren, staart, haren, het terugtrekken, blaffen,grommen.
• Altijd eerst vragen aan de geleider of de hond mag aangehaald worden door het kind
Het lijkt op samson maar is daarom nog geen knuffelbeest.
• Slapende en etende honden nooit lastig vallen.
Normale reactie die honden kunnen hebben als ze uit een slaap worden gewekt. Afnemen
van eten is altijd enkel voor het baasje weggelegd.
• Werk met een snoepje, laat de hond zelf komen,en neem een ongeïnteresseerde
houding aan.
Snoep werkt meestal goed om het vertrouwen te krijgen van een hond.

• Stel je open op voor de hond ,maak geen plotse bewegingen of geluiden.
Niet roepen, zwaaien e.d. of over een hond gaan hangen.
• Aanhalen best eerst langs onder, nooit in de hals grijpen.
Langs boven is altijd een beweging om een hond te domineren.
• Stop op tijd, blijf niet bezig,let op ogen, organen e.d.
Nooit vervelend worden. Voor de hond
• Voorzichtig met ogen, oren genitaliën e.d.
Zeker bij langharige honden zitten er al eens klitten, trek niet aan z’n haren, steek nergens
geen vingertjes in.

Voor de hond/geleider:
• Bij twijfel nooit!!
Het risico is altijd te groot ,de stukken onbetaalbaar. Zelfs bij een op 1000 is dat er eentje
te veel. Je wil dat als eigenaar niet op je geweten.
• Leer je hond dat de signalen van kinderen ook plezant kunnen zijn.
Leer hem omgaan met geluiden, bewegingen e.d. .Leer hem dat er snoep te verdienen valt.
• Zet je hond niet vast, laat de leiband losjes.
Geef als geleider niet onbewust steun,motiveer hem niet om z’n roedeltje te gaan
verdedigen.
• Let op de signalen van de hond
Als geleider ken je je hond beter dan wie ook ,probeer hem een beetje te lezen.
• Stel je op tussen hond en kind.
Niet in het midden,maar neem desnoods het handje van het kind vast,niet achter het kind
en niet achter de hond. Baasje vertrouwt het, hondje dus ook.
• Stel je hond verbaal gerust en haal hem aan.
Een rustige stem is een uitstekend signaal. De grappige “pak hem” is altijd misplaatst.
• Leer je hond om snoepjes rustig aan te nemen.
Niet fijn als zo een handje half in de bek van een hond verdwijnt om het snoepje zeker te
hebben
• Stop op tijd.
Weeral bescherm je hond tegen verveling
• Bouw het eventueel langzaam op.
Dingen die je langzaam vanuit de hond opbouwt blijven meestal stabiel als je ze
regelmatig onderhoudt.
!!!Fouten die je bij honden maakt zijn heel moeilijk terug goed te maken.!!!!
Neem je tijd, een hond of kind met een”eerste” slechte ervaring zal de rest van z’n leven dat
meeslepen. Als het al een heel tijdje goed heeft gegaan kunnen ze een foutje beter relativeren.
Let op uitzonderingen bevestigen nog steeds de regel.
Ik ben er vlot van overtuigd dat mits een degelijke consequente en bewuste aanpak van kind
en hond er een heel mooie vrije relatie kan groeien tussen beide.
Bijten van een hond, het mag nooit,het is niet toelaatbaar. Maar dat wil niet zeggen dat
daarom de hond ongelijk had.

VB: poedeltje dat na een bijtincident voor euthanasie werd binnen gebracht met 21 nietjes in
z’n oor????
VB: Duitse herder die samen met het kind naar z’n eigen speelbal vangt,dom weggegooid
door baasje.
VB: boxer met voedselvergiftiging waar kind op gaat liggen.
Na een beet:
• Uitspoelen met water
• !!Altijd naar een dokter!!
• Controleer je tetanus spuit
• Zoek naar de reden.
• Vermijd deze dingen in de toekomst
• Deel je ervaringen met andere .
Een verstandig man leert van z’n fouten, een intelligent man van de fouten van andere.

