m inder ho n den beten

Help hondenbeten
voorkomen
Een hond is leuk, maar niet altijd eenvoudig. De
kans is dus groot dat hondenbezitters met vragen
bij jou aankloppen. Als het daarbij om agressie gaat,
kan er veel van jouw advies afhangen…
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inds de coronacrisis is de vraag naar puppy’s

Socialisatie is niet eenvoudig en moet weloverwogen aangepakt

flink toegenomen. Best begrijpelijk, want honden

worden. Lees hierover de tips op minderhondenbeten.nl.

bieden gezelschap en kunnen je beste vriend zijn.
Maar ze kunnen ook agressie vertonen. Jaarlijks
worden er heel wat mensen gebeten. Het LICG

Opvoeding

Een vriendelijke maar consequente opvoeding met duidelijke

heeft daarom een speciale website over honden,

huisregels geeft de hond houvast. Die regels kunnen per huishou-

gedrag en het voorkomen van bijtincidenten: minderhondenbe-

den verschillen; het belangrijkste is dat de hond op een positieve

ten.nl.

manier leert wat er van hem verwacht wordt. Dus niet alleen ver-

Problemen voorkomen

De handigste aanpak is om ongewenst gedrag zoveel mogelijk

Veel bijtincidenten gebeuren met een eigen of bekende hond.

te voorkomen en niet te veel af te wachten, maar bij voorbaat

Zoiets heeft veel impact, ook als het minder ernstig is, want het

de hond in de richting van gewenst gedrag te sturen. Een lekker

vertrouwen in de hond is vaak weg. Veel hondenbeten hadden

brokje of leuk speeltje kan daarbij goed helpen. Belonen van

echter voorkomen kunnen worden. Wat kun jij adviseren om de kans op problemen te verkleinen?

Socialisatie

Een goede socialisatie is natuurlijk

onmisbaar. Pups moeten op een posi-

tellen wat hij niet mag doen, maar vooral wat hij wél mag doen!

goed gedrag werkt uitstekend, is veel prettiger dan straffen en
voorkomt confrontaties.

Communicatie

Elkaar begrijpen voorkomt misverstanden. Elke
hondeneigenaar zou zich daarom moeten

tieve manier kennismaken met de

verdiepen in de taal van zijn hond. Dat is

wereld: met allerlei verschillende

vooral lichaamstaal: houding en gedrag

mensen, met kinderen, met andere

vertellen hoe een hond zich voelt. Wie dat

honden en andere dieren. Ook moe-

kan lezen, kan veel problemen vóór zijn. De

ten pups wennen aan geluiden in
huis en op straat en aan verkeer. Maar
er moet wel genoeg rust worden ingebouwd om de pup niet te overweldigen!
Bovendien is het maatwerk, want elke pup
is anders. Een terughoudend pupje moet vooral
leren dat mensen leuk zijn. Een overenthousiaste pup

afbeeldingen en omschrijvingen op minderhondenbeten.nl zijn een prima basis. En geef
je klanten vooral de tip om veel naar honden
te kijken, want dat is de beste manier om hondentaal te leren herkennen.

Goed in zijn vel

kan echter beter leren mensen op straat te negeren om te voor-

Om een stabiele hond te krijgen, is het belangrijk dat hij ‘goed in

komen dat hij ze als volwassen hond vol blijdschap omverloopt!

zijn vel zit’. Elke hond heeft zijn eigen behoeften en moet kunnen
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doen wat bij hem past. Dat is bij energieke types soms lastig,
maar gelukkig zijn er allerlei hulpmiddelen en mogelijkheden,
zoals spelletjes, hondensport of een uitlaatservice. Daarnaast

Kinderen

Het is belangrijk dat elke hond aan kinderen went. Jonge
kinderen bewegen anders, klinken anders en doen onver-

heeft elke hond rust nodig en de mogelijkheid om zich te kun-

wachte dingen. Ze kunnen gillen en wegrennen of juist

nen terugtrekken. Slaaptekort kan ook bij honden zorgen voor

meteen op de hond afkomen, en een hond die dat niet

een kort lontje!

gewend is, kan zich dan bedreigd voelen.

Een goede vraag om te stellen als er problemen ontstaan is

Kinderen zelf vinden het vaak leuk om met honden

dus hoe zijn dagindeling eruitziet. Verveelt hij zich en raakt

bezig te zijn, maar begrijpen een hond nog niet goed.

hij daardoor gefrustreerd of barst hij van de energie? Meer

Dat kan gevaren opleveren. Raad ouders dus aan om hun

activiteiten en vooral hersenwerk zoals denkspelletjes zijn

kinderen te leren wat ze wel en niet kunnen doen met een

dan nuttig. Of is hij juist overprikkeld? Een dagschema met

hond en hoe ze zich het best kunnen gedragen als ze honden

genoeg rustpunten, activiteiten korter houden en zorgen

ontmoeten. Op minderhondenbeten.nl vind je de ‘Tien gouden

voor een rustige slaapplek kunnen een wereld van verschil

regels’ voor veilig omgaan met honden. Print de speciale kin-

maken.

derversie uit voor je klant!

Op minderhondenbeten.nl kun je een
folder downloaden
met 10 gouden
regels voor kinderen om veilig om te
gaan met honden.
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Ga naar www.minderhondenbeten.nl voor nog veel
meer informatie over o.a. hondentaal, socialisatie,
zorgen voor je hond, hond en kind, bijtincidenten
en wetgeving.

Een hond
die pijn
heeft, kan
snel geïrriteerd zijn
of zichzelf willen
verdedigen als
iemand
hem aanraakt.

Hij gromt….

Maar wat nou als een hond toch gegromd of misschien wel

gehapt heeft? Wat adviseer je dan?
Heel belangrijk is dat grommen nooit bestraft moet worden.
Grommen is communicatie: het is een waarschuwing dat de
hond de situatie niet fijn vindt. Wordt hem geleerd dat hij
niet mag grommen, dan zal hij misschien direct gaan bijten.
De situatie wordt er voor hem immers niet fijner op!

Een flinke ruk?

een reëel risico is dat er iemand gebeten wordt, is een muil-

Ook bij bijvoorbeeld uitvallen naar honden aan de lijn is

korf aan te raden. Dat zorgt voor veiligheid maar ook voor

straffen een slecht idee. Aan de lijn rukken of een slipket-

een meer ontspannen situatie en minder stress bij iedereen,

ting gebruiken, werkt doorgaans averechts. De ontmoetin-

inclusief de hond. Adviseer een open type muilkorf en leg

gen worden er voor de hond extra vervelend door en hij zal

uit dat de korf eerst rustig moet worden aangeleerd zodat

nog feller gaan uitvallen om de andere hond op afstand te

de hond het niet vervelend vindt. Een handleiding daarvoor

houden.

vind je op licg.nl.

Voorkomen

Oefenen

waarin gegromd of uitgevallen werd zoveel mogelijk te voor-

stap voor stap geleerd wordt om zulke situaties minder

Beter dan straffen is om in de eerste plaats de situatie

Vaak is het mogelijk om te gaan trainen, waarbij de hond

komen. Gromt de hond bijvoorbeeld als er iemand bij zijn

vervelend of zelfs leuk te vinden. Daarbij is de hulp van een

voerbak komt? Geef hem dan eten in een aparte ruimte. Valt

gediplomeerde hondengedragstherapeut meestal aan te

hij uit naar grote, zwarte honden? Let dan op tijdens het

raden. Pas wel op: dat beroep is niet beschermd, dus ieder-

wandelen en blijf op ruime afstand van zulke honden. Als er

een mag zich gedragstherapeut voor honden noemen, ook
zonder enige kennis of opleiding. En een verkeerde aanpak
kan het probleem verergeren!
Via de beroepsvereniging op
NVHG.nl of bij de organisaties
Certipet, SPPD en Quiebus
vind je adressen om naar door
te verwijzen.

Eerst langs de
dierenarts

Wat niet vergeten mag worden

is dat agressie ook veroorzaakt kan worden door zaken
als pijn of jeuk. Een hond die
pijn heeft, kan snel geïrriteerd
zijn of zichzelf willen verdedigen als iemand hem aanraakt.
Ook andere lichamelijke
kwalen kunnen meespelen.
Als een hond bijvoorbeeld
slecht ziet of hoort, kan hij
snel schrikken en van zich af
bijten. Een goed advies is dus
om eerst langs de dierenarts
te gaan, want als er zoiets
meespeelt zal training weinig
tot niks opleveren! ←
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