Kind & Hond
Kinderen kunnen meestal niet wachten tot ze eindelijk hun hondje kunnen ophalen. Als de
hond er dan is blijkt hun nieuwe vriendje niet altijd even leuk, hij springt je omver, bijt in je
handen en hapt in je broek.
Om te voorkomen dat kinderen t.o.v. de hond in een neergaande spiraal terecht komen en
niets meer willen en mogen met hun hond organiseert KC Gooi- en Eemland op 3 oktober
2009 van 15.00 uur tot 16.00 uur een bijeenkomst over de omgang tussen kinderen en honden.
Ouders, maar vooral ook kinderen, leren hoe kinderen zich moeten gedragen in het bijzijn van
hun hond.
Wat ze niet mogen maar vooral ook wat ze wel mogen! De kinderen kunnen die middag
oefenen met twee echte honden om te zien hoe honden reageren in bepaalde situaties.
NB:
77% van de bijtincidenten met kinderen is met een voor de kinderen bekende hond.
65 % is bij de kinderen thuis gebeurd
86% van de bijtincidenten was de actie van het kind de aanleiding om te bijten.
Van de 100 bijtincidenten waren er 67 niet gebeurd als de ouders geleerd hadden hoe ze
veiligheid moeten creëren.
Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk en mogen de kinderen nooit alleen laten met de
hond!
Marylou Bijvoet
Instructeur- en gedragstherapeut voor honden

Inleiding
Geef les / kom bij mensen thuis / honden voorstellen
Kinderen zich voor laten stellen.
kinderen en honden spreken een andere taal: wie weet hoe honden praten?
Sommige dingen vindt een hond gewoon niet leuk, soms wel maar als hij zich bv
niet lekker voelt kan het ineens anders zijn. Grommen is eerste een vroeg signaal
doet hij nooit zomaar. Daarom mag je bepaalde dingen niet doen en gelden er
regels. Die gaan we samen doornemen.

Territorium/Persoonlijke zone:
Hond zit vast bij bakker hij zit te blaffen, jij wil hem troosten en geeft hem een
aai over zijn bol, hij hapt, waarom denken jullie dat hij dat doet? Hoe moet
het anders?
Benaderen vreemde hond: Ouder vragen / baas hond vragen / hond vragen: ietsje
afstand / hond niet aankijken hand uitsteken / komt hond naar je toe onder de kin of
op borst aaien / komt de hond niet niet aaien / Oefenen / NOOIT zomaar een
vreemde hond aaien
Eigen hond:
Baas worden:
Vertellen over baas worden??? Voorlezen Blz 27,28
Nooit op de grond liggen of over de hond heen hangen
Nooit trekspelletjes ivm winnen dus baas worden
Nooit iets afdwingen! Ivm wraak
Jaloezie:
Hond ligt bij oma op schoot, kind komt aanlopen en geeft oma een kusje, hond hapt
waarom denken jullie dat hij dat doet?
Persoonlijke zone:
Nooit naar de hond toe ook niet als hij slaapt of lekker bij hem gaan liggen, niet
wakker maken. hij kan schrikken en bijten
Nooit kleine hondjes optillen
Nooit de hond aanstaren (agressie vb voor ouders hangjongeren)

Nooit pesten, staart trekken, ogen prikken, op de hond zitten etc. Honden spreken
een andere taal dus wat kan de hond doen?
Baknijd:
Nooit naar de hond als hij eet of zich met de hond bemoeien VB happy meal / ijsje
eten
ajagen/prooi:
Niet gillen, rennen en handen wapperen ivm jachtpassie / Voorlezen blz 55,56
Bij Tijd Oefenen met Chanouk + stil blijven staan / negeren

Altijd ouders roepen als hond iets doet wat niet mag / vb op de bank

Maar wat dan wel: Samen met ouders
Samen met ouders eten laten geven / hond zit en blijf / kind zet voerbak neer op 2
meter afstand terug naar ouder hond laten eten
Hond roepen, rustig op borst of onder kin aaien
Voertjes en of speeltje verstoppen en laten zoeken Oefenen met Zus
Voertjes geven voor zit
Borstelen met zachte borstel

Voor de ouders:
Honden zien kinderen tot 12 jaar als zijn mindere / afhankelijke rol / zonder
inmenging ouders zal hond de baas spelen over het kind / dus hond nooit alleen met
kind ook niet bij even naar toilet / niet uitlaten ook geen kleine hondjes
/bijtincidenten zijn nooit de schuld van het kind of van de hond / leer kinderen dat
ze de ouders roepen als er iets is bv hond op bank /
Ouders onderschatten het gevaar / moeten stress signalen van honden leren
herkennen
Kinderen zijn in ogen hond inconsequent vb peutertje dat leert lopen / vb omhelzen
/ ene moment ranglager andere moment dominant

