Van licht naar donker neemt het risico op bijtincidenten toe.

Bijlage 1 - Risico-situaties in de opvang

Situatie

Signalen

Signalen

Signalen

Aanlijnen

Ontspannen kwispel die als het ware de
vloer aanveegt. Achterhand kan meebewegen.

Hond loopt weg, maar komt na roepen.

Hond loopt weg en toont spanningssignalen.

Hond komt met ontspannen lijf naar je toe.

Hond duikt in elkaar bij aanlijnen, maar lijf is
ontspannen en geen spanningssignalen.

Hond komt naar je toe en toont spanningssignalen /dreiggedrag.

Hond is druk, maar niet angstig of dreigend.

Hond is druk en happerig of juist stil en verstart
af en toe.

Hond heeft zachte ogen en zijn lijf voelt
ontspannen.

Hond loopt weg of draait weg.

Hond kijkt kort en strak naar je waar je hem aanraakt en/of verstart een kort moment of langer.
Al dan niet met ander dreiggedrag.

Hond vraagt om meer aanraking op een
ontspannen manier.

Hond vraagt op een opdringerige manier om
meer aanraking of toont enkele spanningssignalen.

Hond toont meerdere spanningssignalen en/of
toont ze langdurig.

Ontspannen kwispel die als het ware de vloer
aanveegt. Achterhand kan meebewegen.

Korte blik naar bezit maar geen beweging richting bezit of blokkeren van aanwezige.

Hond hangt over bezit of wil er niet van weg.
Hond beweegt snel in richting bezit.

Geen kijken of bewegen naar bezit.

Spanning in lijf.

Hond kijkt strak naar bezit of aanwezige.

Geen blokkeren van bezit t.o.v. aanwezige.

Hond loopt weg, maar komt bij roepen.

Hond toont verstarring, een kort moment of
langer. Al dan niet met ander dreiggedrag.

Ontspannen lijf.

Hond wordt druk/sneller/gerichter in zijn
bewegingen.

Hond loopt weg of kijkt niet naar andere honden.
Of kijkt juist strak naar andere honden en/of
geeft ze geen ruimte.

Spelboog en/of overdreven (clowneske)
bewegingen.

Hond toont af en toe een spanningssignaal,
maar blaft of dreigt niet.

Hond (grom)blaft of dreigt richting andere
honden.

Aanraken

Hond met bezit
(mens, spel, voer)

Honden bij elkaar

Veel spanningssignalen bij de honden.

Meenemen hond
naar buiten

Ontspannen meelopen aan losse riem.

Hond ‘in rem’ of juist erg voorwaarts of veel
opspringen, zonder spanningssignalen of dreigen.

Hond springt op en hapt in riem of kleding of
beweegt juist erg strak en toont strakke blik naar
begeleider.

Af en toe snuffen aan objecten.

Hond blaft veel en/of draait cirkels aan riem.

Veel spanningssignalen en/of stijve, langzame
houding.

Wat kun je beter wel/niet doen in de opvang?

Bijlage 2 - Risico-situaties in de opvang

Situatie

Beter wel doen

Beter niet doen

Aanlijnen

Laat een vaste verzorger met een goede band de hond aanlijnen als je
over je veiligheid twijfelt.

Naar hond toelopen. Vermijd zeker ook de locatie van zijn mand. Laat hem
naar jou toe komen.

Verdedigt de hond zijn kennel? Lijn de hond aan met een slip/jachtlijn
terwijl je buiten de kennel staat. Je doet je arm met de lijn via de deur
door de kennel. De deur is nog tussen jou en de hond. Een ander zorgt
met een voertje dat de hond is afgeleid en zijn hoofd zo houdt dat deze
door de lus gaat. Je kan dan de kenneldeur open doen en de hond naar
je toe laten komen uit de kennel. Wanneer mogelijk kan buiten de kennel
aanlijnen makkelijker/veiliger zijn voor de hond, maar ook dat kan hij tot zijn
territorium rekenen. De hond moet dan uiteraard niet kunnen ontsnappen.

Kennel instappen als er bezittingen inliggen zoals knaagmateriaal, speelmateriaal, voer(bak). Laat de hond naar zijn buitenverblijf gaan en ruim
de materialen weg. Laat de hond dan terug in de kennel en zorg dat hij
waarneemt dat er niets meer te verdedigen is. Ga dan pas aanlijnen.

Doe honden die zich lastig laten aanlijnen een halsband om met een extra
grote aanlijnring. Je kunt dan makkelijker de lijn aan klippen.

Hond aanlijnen als deze hoog in opwinding is. Wacht tot de hond rustig is.
Verwijder indien mogelijk dat wat de opwinding veroorzaakt.

Leer honden dat mensen bij de kennel leuks betekent en geen stress. Maak
van het aanlijnen een oefening en beloon de hond voor rustig gedrag.

Aanraken

Zorg dat de hond ontspannen is en jou nadert voor je hem aanraakt. Laat
hem aan je hand snuffen en kriebel hem kort (5 seconden kan al lang zijn!)
achter zijn oor. Doe dit in eerste instantie buiten zijn kennel.

Over de hond heen buigen of onverwacht vastpakken. Zorg dat de hond
waarneemt dat je hem nadert en nader hem zoveel mogelijk schuin/van
opzij.

Kijk of de hond meer geaaid wil worden of juist van je wegdraait/loopt.
Check of de hond daarbij ontspannen is.

Je gezicht nabij de hond houden of de hond lang/strak aankijken. Houd je
gezicht liever verder weg en kijk naar de staart ipv de kop van de hond.
Een slapende hond aanraken of een hond naderen die in zijn mand ligt.
Praat de hond rustig wakker, geef hem een momentje en laat hem naar
je toekomen.

Hond met bezit
(mens, spel, voer)

Bezittingen verwijderen buiten zicht van de hond voordat je met hem een
interactie aangaat.

Een kennel instappen waarin bezittingen liggen die de hond mogelijk wil
verdedigen. Verwijder deze eerst buiten zicht van de hond voordat je de
kennel ingaat.

Een hond aanraken die bij een ander op schoot zit of tegen hem/haar
aanhangt.

Met een andere hond langs een hond lopen die tegen een bezitting
aanleunt (mens) of er overheen hangt (spel, voer)

Honden bij elkaar

Honden laten kennismaken op neutraal terrein en onder toezicht.
Pas daarna op een ruim terrein en pas daarna op bekend terrein. Kies
honden van gelijk formaat en kies zo veel mogelijk reu-teef combinaties.

Onbekende honden aangelijnd bij elkaar laten of zonder overleg met de
beheerder of vaste verzorger combineren.

Meenemen hond
naar buiten

Andere honden wegplaatsen van de gang/route naar uitlaatvelden etc.
Zo is er meer rust en minder opwinding.

Langs andere kennels/velden met honden lopen met een net aangelijnde
hond. Plaats deze honden eerst verder weg of kies een andere route.

Rustig bewegen en praten.

Rennen. Je valt eerder en dit creëert soms opwinding bij de hond.

Bij twijfel over veiligheid een hond eerst uitlaten aan twee lijnen met aan
elke zijde een begeleider.

Een hond van onbekend gedrag alleen uitlaten.

Bij schoonmaak van het hok van een hond van onbekend of bekend
agressief gedrag: de hond eerst in een andere ruimte plaatsen. Daarna pas
de ruimte van de hond schoonmaken.

Bij onbekend gedrag zonder toezicht of aanwezigheid van anderen een
kennel instappen als de hond daar ook is. Beter is het de hond eerst naar
zijn buitenkennel te laten gaan.

Hond belonen voor goed en rustig gedrag bij het passeren van mensen of
verzorging.

Mensen langs de hondenkennels te laten lopen en daardoor opwinding of
agressie gewoontegedrag te laten worden. Maak een management/
trainingsprogramma waaraan iedereen kan deelnemen. Dit kan inhouden:
weinig menselijk verkeer in het kennelgebied. Bij rustig gedrag bij passeren,
iets lekkers in de kennel gooien, verplaatsen dieren naar rustiger gebied, etc.

Nadenken over veilige voerwijzen: bak plaatsen als hond in buitenruimte is,
door kennel voeren bij rust, bak op veilige wijze verwijderen na 15 minuten
als hond voer laat staan.

Geen waarnemingen van signalen van verdedigen voer registreren. Beter is
het hierop te testen, bij verdedigen waarschuwing op kennel plaatsen en
afspraken maken over handling hond op dat gebied.

Medische verzorging alleen door gedragsdeskundige/beheerder en investeren in leuk maken van handelingen en belonen rustig gedrag.

Verzorgende handelingen door vrijwilligers laten uitvoeren. Beter door
gedragsdeskundige/beheerder/vaste verzorgers en indien nodig met
snoetje/snuitje/muilkorf om.

Verzorging

