Door Elena Brown
Gedragsdeskundige

Dier & gezondheid
In het nieuws: kinderen en honden
U leest het steeds vaker. Bijtincidenten waarbij kinderen onder de tien jaar betrokken zijn. Jaarlijks
worden er zo’n 5.000 bijtincidenten geregistreerd. Elena Brown, gedragsdeskundige, vertelt hoe deze
bijtincidenten tot stand komen en hoe u dit zelf kunt proberen te voorkomen.
De relat ie t ussen kinderen en honden
In films, tv-series en boeken worden de vriendschappen tussen hond en kind prachtig in
beeld gebracht. Dit kan een reden zijn om een hond voor uw kinderen aan te schaffen. Een
hond verzorgen leert een kind verantwoordelijkheden aan en een vroege omgang met honden kan goed zijn voor de ontwikkeling van een kind. De juiste begeleiding van een volwassene hierbij is echter van groot belang.Want 'de taal' van de hond moet uw kind van u leren.
Bij gebrek aan spraak gebruiken honden lichaamstaal in combinatie met gedragselementen
om aan te geven hoe ze zich voelen. Kinderen snappen de taal van de honden vaak nog niet
en gebruiken enkel de taal van de mens. Een voorbeeld is knuffelen. Kinderen bedoelen knuffelen heel lief, maar dit kan voor honden bedreigend zijn. Het kan voor de hond een onprettige ervaring zijn omdat het kind dichtbij zijn gezicht komt en de armen om zijn lichaam slaat.
Als de hond een signaal afgeeft dat hij het onplezierig vindt, is dat in hondentaal en dat valt
kinderen niet altijd op. Als een hond bijt wordt er vaak gesuggereerd dat het uit het niets
gebeurde. Maar vaak zijn er al diverse signalen aan voorafgegaan die niet zijn gesignaleerd.
T ips voor een goede om gang t ussen kind en hond
• Laat een kind en hond nooit alleen of zonder volwassene met de hond wandelen.
• Zorg dat een kind een hond niet stoort tijdens het slapen/drinken/eten/kluiven.
• Laat kinderen de hond alleen commando’s geven onder toezicht van een volwassene.
• Voorkom dat kinderen rennen/gillen/met de handjes slaan of in de lucht steken in de nabijheid van een hond. Wel mogen de handjes laag/stil op de rug. Anders kan het zijn dat de
hond enthousiast naar hen toe komt en tegen hen opspringt, denkend dat de kinderen willen spelen.
• Laat kinderen niet over de grond kruipen in een straal
van drie meter van de hond, ook niet ‘rollebollen’.
• Laat een kind niet zelf naar hond toe lopen, maar
laat hem roepen en de hond naar hem toe laten
lopen.
• Leer een kind niet naar de hond te staren (=
bedreigend), maar wel langs de hond heen te
kijken.
• Leer een kind niet over de nek of kop van de
hond te hangen, maar wel rustig over de borst
te aaien.
• Leer een kind een aangelijnde/vastgebonden
hond alleen te aaien wanneer toestemming is
gevraagd aan de volwassene die het kind begeleidt, aan de eigenaar van de hond en als de
hond het ook goed vindt.
• Voor meer informatie en ook informatieve foto’s voor
uw kind, kijk op: www.kinderenendieren.nl.
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