De Algemene
Begeleidingscommissie van de
NLV krijgt veel vragen over
opvoeding, puppytests en gedrag.

Daarom is de ABC begonnen met een
reeks artikelen van Crista Torn Broers.
* Hebt u vragen op deze terreinen? Dan
kunt u contact met haar opnemen. Haar
email-adres is: labrador.gedrag@hetnet.nl

10. Kind en hond
Het is leuk voor kinderen om samen met
een hond op te groeien. Onderzoek heeft
ook aangetoond dat kinderen die een
huisdier hebben, zich beter ontwikkelen
omdat ze met het dier een emotionele band
aan kunnen gaan. Echter er is ook een
groot aantal kinderen dat door een hond
(heel vaak de eigen hond!) dusdanig
gebeten worden, waardoor behandeling
door een arts noodzakelijk is.
Dergelijke bijtincidenten kunnen soms
voorkomen worden als ouders wat meer
weten over het natuurlijke gedrag van
honden en zij met deze kennis de kinderen
kunnen leren hoe met honden om te gaan.
Voor een hond is het belangrijk zijn plaats
(rang) te weten binnen het gezin. Het gezin
vormt als het ware de ‘roedel’ waarbinnen
de hond leeft. In een roedel heerst een
duidelijke hiërarchie, waarbij de leden van
de roedel hun plaats (rang) bepalen ten
opzichte van de andere roedelgenoten. Om
zijn plaats te weten binnen het gezin
waarin de hond leeft, moet de hond weten
welke gezinsleden boven hem staan (hoger
in rang zijn) en welke onder hem staan
(lager in rang zijn). Van een gezinslid, dat
door de hond wordt beschouwd als
ranghoger, zal de hond veel meer
accepteren dan van een gezinslid,

dat (in de ogen van de hond) ranglager is.
Dit is vanuit de hond bekeken heel
natuurlijk. Om als groep (wolven of
honden) te kunnen samenwerken en te
kunnen overleven in de natuur, is het
belangrijk dat ieders rol binnen de groep
duidelijk is en dat elk roedellid zich houdt
aan de natuurlijke regels die horen bij die
rol.
Een hond ziet een kind niet zoals hij een
volwassene ziet, kinderen tot ongeveer 12
jaar zullen door de hond niet vaak als
ranghoger worden erkend. De
leeftijdsgrens is niet exact aan te geven, dit
hangt af van het karakter van de hond (hoe
zelfverzekerd of onderdanig is de hond)
maar ook van het gedrag van het kind (hoe
gedraagt het kind zich tegenover de hond)
en de volwassenen (hoe hoog in de roedel
plaatsen zij het kind, gezien door de ogen
van de hond).
Om vervelende situaties te voorkomen
dient u zich aan bepaalde regels te houden,
deze regels geven echter geen garantie dat
een hond nooit een kind zal bijten.
Blijf dus altijd alert!











Laat een kind en een hond nooit
alleen zonder dat er een volwassene
aanwezig is.
Laat een kind nooit over de hond
heen hangen/omhelzen over de kop
en/of rug aaien. Dit zijn dominante
gebaren, laat een kind de hond
alleen aaien op een manier die de
hond zelf prettig vindt.
Laat een kind nooit aan de oren,
poten of staart trekken.
Laat kinderen niet bij de hond
komen als hij staat te eten/drinken
Laat een kind geen eten, botje of
een speeltje van de hond afpakken.
Voorkom dat de hond met het
kinderspeelgoed gaat spelen, u kunt
dit ruilen door de
hond zijn eigen speelgoed aan te
bieden.
Laat een kind niet zelf naar de hond





toe gaan om aandacht te geven, laat
het kind de hond alleen aandacht
geven als de hond op eigen
initiatief naar het kind toekomt.
Zorg dat de hond een eigen
ligplaats heeft op een rustige plaats.
Als de hond op zijn plaats ligt
mogen kinderen er niet bij komen.
Laat een kind niet de hond uitlaten.
Misschien kan het kind de hond
prima uitlaten, maar gebeurt er iets
tijdens de wandeling,bijvoorbeeld
een confrontatie met een andere
hond, dan kan het misgaan met alle
gevolgen van dien.

Alleen onder uw begeleiding en pas als het
kind daar oud genoeg voor is, mag het kind
met de hond spelen. Dan zijn alleen
spelletjes geschikt die niet kunnen uitlopen
op een machtstrijd, dus geen vecht- en
trekspelletjes maar wel zoek- en
apporteerspelletjes.
Deze regels zijn niet alleen van toepassing
op de omgang van uw kind met de eigen
hond, maar ook op de omgang met een
vreemde hond. Leer uw kind om een
onbekende hond nooit te aaien, alleen als
daar toestemming voor is gegeven door de
eigenaar!
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