
Een mooie combinatie. Tenminste als de juiste regels in acht 
worden genomen. 
Want vergeet niet: een hond denkt anders dan een mens en 
reageert vanuit zijn instinct. 

Rang
Van nature ziet een hond een kind (tot ongeveer 12 jaar) als 
lager in rang. Het dier voelt instinctmatig aan dat een kind 
nog niet geschikt is om te leiden. 
Daarom werpen veel honden zich op als beschermer van een 
kind. Dat is de positieve kant. 

Een hond kan echter ook een kind corrigeren als hij denkt dat 
het nodig is. Als een kind rent en schreeuwt kan een hond dit 
als gevaarlijk gedrag zien. De roedel mag namelijk niet opval-
len vanwege de eventuele nabijheid van een vijand. 

WaaRschuWen
Om te waarschuwen heeft een hond diverse mogelijkheden 
ter beschikking. Blaffen en grommen zijn de bekendste. Als 
het gedrag van een kind na een waarschuwing van de hond 
niet stopt, zal de hond ‘moeten’ bijten vanuit zijn natuur. Een 
korte, corrigerende beet.
 
Bij honden onder elkaar is dit heel gewoon en ontstaat er geen 
letsel (dat zou ook weer gevaarlijk zijn voor de roedel). Een 
hond heeft dus niet de bedoeling een kind pijn te doen of te 
verwonden.

Kind en hond

PRoblemen vooRKomen
Hoe voorkom je problemen? Laat een klein kind en een hond 
nooit alleen met elkaar. Een volwassen persoon moet als lei-
der van de hond aanwezig zijn. 
Verder is het belangrijk dat kinderen veilige omgangsregels 
leren. Informeer tijdig of ga eens naar een lezing over dit on-
derwerp.

honden inZicht
Even voorstellen. Fenny Gaastra: hondengedragstherapeut, hondeninstructeur en eigenaar 

van een hondenschool. In de gedragstherapie en bij het opvoeden en trainen gebruik ik di-

verse methodes waarbij wederzijds vertrouwen, samenwerking en goede communicatie de 

basis vormen. Ik probeer ervoor te zorgen dat hond en mens elkaar beter gaan begrijpen, 

zodat er een goede band ontstaat; inzicht is het belangrijkste gereedschap!

Een vraag stellen of zelf een onderwerp aandragen voor deze rubriek? Ga naar Gezien.nl/maasgouw/

entertainment en reageer op de laatste aflevering van deze rubriek.


