Kind & hond
Kinderen en honden zijn vaak onderwerp voor schattige plaatjes, maar ook voorgruwelijke verhalen.
Veel bijt incidenten kunnen worden voorkomen. Enkele waar gebeurde verhalen:
• Bello heeft een kind gebeten.
Reden genoeg voor de baas om Bello een enkele reis dierenarts te geven. Bij nader onderzoek blijkt de hond nietjes in zijn oor te
hebben en beet waarschijnlijk pas na de derde…
• Anja (2) is moe en kruipt bij de hond in de mand, die op dat moment ligt te slapen. De hond schrikt en bijt haar precies in haar
gezicht.
• Hond Bas krijgt een stukje brood. Steven (4) wil ook een stuk en pakt het af. Bas bijt.

Een hond bijt nooit zomaar
Bij bijt incidenten met kinderen krijgt de hond vaak de schuld. Veelal moet echter de fout worden gezocht bij de ouders.
Ellende kan worden voorkomen door kinderen te leren omgaan met honden en de hond op te voeden. Bescherm de hond tegen
het kind als dat nog te klein is om te begrijpen hoe het met de hond moet omgaan.

Problemen voorkomen
• Kleine kinderen zijn onderzoekers; bij hun ‘onderzoek’ kunnen ze de hond ongewild pijn doen.
De meest betrouwbare hond is in staat om zo’n‘onderzoeker’ te bijten!
• Een kind kan NIET de baas zijn over een hond. Pas vanaf ongeveer 15/16 jaar (uitzonderingen daargelaten) is een kind
lichamelijk en geestelijk in staat zodanig leiding te geven aan de hond dat deze hem/haar als rang hogere aanvaardt. Daar vóór
kan het kind NIETS van de hond eisen.
• Vermenselijk de hond niet. Behandel hem als hond. De baas bepaalt hoe hij zich moet gedragen.
• Voed de hond van jongs af aan goed op. Laat de pup tijdens de socialiseringsfase kennis maken met kinderen. Let wel: dit
moeten prettige ervaringen zijn!
• Stuur de hond niet weg als het kind aandacht krijgt. Sluit hem bijvoorbeeld niet buiten als de baby wordt verzorgd, maar geef hem
ook even aandacht door hem te laten snuffelen en hem daarna wat lekkers te geven. Hij moet het kind gaan associëren met ‘iets
leuks’.
• Zorg dat de hond voldoende beweging krijgt. Dan hoeft hij zijn energie niet af te reageren op de kinderen.
• De volwassene in het gezin draagt altijd de verantwoordelijkheid over de hond. De volwassene voedt de hond op en laat hem
goed uit.
• Wanneer zich onoverzichtelijke situaties voordoen(bijvoorbeeld wanneer er veel kinderen bij u thuis komen spelen) dan kan een
bench uitkomst bieden.
Daarin kan de hond rustig slapen zonder dat de kinderen hem storen. Leer de hond wel eerst de bench aan. Let op: uiteraard mag
de bench nooit te pas en te onpas gebruikt worden om de hond weg te sluiten.

Breng uw kind(eren) het volgende bij:
• Heb respect voor een hond, hij kan ook pijn voelen - het is geen speelpop!
• Gedraag je rustig tegenover de hond.
• Leer de ‘taal’ van de hond. Het is belangrijk dat je weet wanneer hij bang of boos is.
• Doe je de hond pijn, dan kan hij bijten!
• Maak hem niet plotseling wakker als hij in z’n mand ligt te slapen.
• Kom niet aan zijn etensbak als de hond staat te eten. Is het kind wat ouder (> 5 jaar) dan kunt u hem/haar de hond wel eten laten
geven. Eerst laten zitten, dan de bak neerzetten en dan commando ‘Eet’ of ‘Vrij’. Eerst zelf oefenen! En nooit alleen laten doen,
altijd onder begeleiding!
• Niet te pas en te onpas de naam van de hond te roepen of hem commando’s te geven.• Laat de hond naar je toe komen. Ga dus
niet naar hem toe (zeker niet rennend!).
• Nooit zomaar een vreemde hond aaien of naar toe te rennen. Dit is heel bedreigend voor een hond

LAAT KINDEREN NOOIT ALLEEN BIJ DE HOND EN HOUD ALTIJD GOED
TOEZICHT!!

