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Beste vrienden
Kinderen en honden kunnen elkaars beste
vrienden zijn. En inmiddels zijn er ook
wetenschappelijke studies die laten zien
dat het hebben van en zorgen voor een

Kinderen en de eigen hond

huisdier heel goed is voor de ontwikkeling

1 Zorg dat de hond het kind leuk vindt

van een kind. Maar...

dol op honden dat ze precies de dingen

Als u de hond aandacht of iets lekkers geeft zal hij
een positief verband leggen tussen ‘kind’ en ‘leuk’.
U kunt bijvoorbeeld elke keer iets lekkers geven
als u gaat voeden of verschonen of de hond meenemen als u met de kinderwagen gaat wandelen.

doen die een hond niet echt prettig vindt:

2 Leer het kind om de hond te respecteren

kinderen zijn ook vaak het slachtoffer
van hondenbeten. Kinderen zijn vaak zo

plotseling aaien, om zijn nek hangen of
aan zijn staart trekken. Met een paar
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regels voor een goede omgang tussen
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hond en kind kunnen ze toch veel
vriend
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plezier aan elkaar beleven.

Honden leven al jarenlang samen met mensen,
maar hun gedrag wordt voor een deel bepaald
door oerinstincten. Eten en een veilige ligplaats
zijn zó belangrijk, dat een hond alles op alles
zal zetten om deze te krijgen en te behouden.
Kinderen hebben hier geen benul van en steken
zo hun hoofd in de voerbak om ‘mee te eten’ of
kruipen in zijn mand om hem welterusten te
wensen. Zorg ervoor dat de hond met rust gelaten
wordt als hij aan het eten is of in zijn mand ligt.

3 Laat een kind de hond niet uitdagen of
commanderen
Een jong kind is zowel fysiek als psychisch nog
niet in staat om de baas te zijn over een hond.
Uitdagende spelletjes kunnen snel leiden tot miscommunicatie met alle nare gevolgen van dien.
U kunt uw kinderen wel met de hond laten spelen
door bijvoorbeeld een zoekspelletje, waarbij het
kind een brokje mag verstoppen dat de hond mag
zoeken. Beiden vinden het geweldig: voor de hond
is het niet bedreigend, voor het kind blijft de
situatie veilig en hierdoor krijgen ze een betere
band. Maar zorg dat contact tussen kind en hond
altijd plaatsvindt onder supervisie van een
volwassene.
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Niet doen

Wel doen

Rondspringen en met de armen zwaaien.

Kalm langslopen.

Zich bemoeien met de hond als die aan
het eten is.

De hond met rust laten als hij eet.

Naar de hond toe kruipen.

De hond naar het kind toe laten komen
om iets leuks te gaan doen.

Om de hals van de hond hangen.

Rustig aaien.

Een vreemde hond op straat
Honden horen bij het leven en uw kind komt ze
dan ook op veel plaatsen tegen. In het park of bos,
op straat of bij de hoek van de winkel. Net als met
het verkeer, moeten kinderen regels leren voor de
omgang met vreemde honden op straat. Je kunt
honden leuk vinden of niet, ze horen nu eenmaal
bij het straatbeeld.
Gelukkig zijn er veel vriendelijke en goed opge-

voede honden. Veel ouders laten hun kind dan
ook elke hond op straat aaien. Maar niet elke
hond vindt het prettig om te worden aangehaald.
Overleg daarom eerst met de hondeneigenaar
of uw kind de hond mag aaien. Als de eigenaar
aangeeft dat het goed is creëer dan samen met de
hondeneigenaar een rustige situatie waarin hond
en kind zich op hun gemak voelen.

Niet doen

Wel doen

Een kind een vreemde hond zomaar laten
aaien.

Leer uw kind drie regels voor het aaien van
honden:
1 Eerst aan je moeder of vader vragen
(en als die er niet is: niet aaien!);
2 En dan aan de baas van de hond vragen
(en als die er niet is: niet aaien!);
3 Als je van allebei mag aaien, moet je het
aan de hond vragen: steek voorzichtig je
hand uit en kijk of de hond naar je toekomt. Doet de hond dat niet dan heeft
hij er geen zin in en moet je hem met
rust laten. Komt de hond naar je uitgestoken hand toe, kriebel hem dan rustig
onder zijn kin. Aai hem niet over zijn
kop, de meeste honden vinden dat
helemaal niet leuk.

Een kind bang maken voor honden.
Het kind laten gillen of wegrennen als er
een hond aankomt (hoe harder het gilt of
rent, hoe meer het de aandacht van de hond
zal trekken).
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Het kind met zijn handjes naar de hond
laten slaan, of de handjes in de lucht laten
steken.
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Leer een kind om te gaan met honden.
Leer een (bang) kind rustig stil te staan als
er een hond aankomt, en de andere kant op
te kijken;
Leer een kind om de handjes in de zak of op
de rug te houden. (de meeste honden weten
dat er in handen vaak iets lekkers zit, en zullen dus juist daar op af gaan. Bij handjes op
de rug zal een hond er misschien even aan
ruiken, maar al snel zijn interesse verliezen).

Hoe kan ik helpen?

Word lid van de Hondenbescherming!
Onze hulpverlening is structureel van aard.
Als lid van de Hondenbescherming draagt u bij
aan de hulpverlening van de Hondenbescherming
en wordt u op de hoogte gehouden van alle
activiteiten.

Contactadres:
Statenlaan 108
2582 GV Den Haag
telefoon 070 338 85 38
fax 070 338 85 37
info@hondenbescherming.nl
www.hondenbescherming.nl

Ja, ik steun het goede werk van de Hondenbescherming!
Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoon
Email
Geboortejaar:

Datum:
Handtekening:

Ik machtig de Hondenbescherming om tot wederopzegging een bedrag van
€ 10,-  

€ 15,-  

€ 20,-   of

€

,-* per jaar af te schrijven van mijn rekening.

Bank-/gironummer:
* minimaal € 10,- per jaar
De Hondenbescherming zal uw lidmaatschapsbijdrage jaarlijks in de maand januari van uw rekening afschrijven.
Binnen een maand na afboeken kunt u de overschrijving ongedaan maken.

