Kind en hond: een ideaal stel?
Het lijkt zo idyllisch om kinderen met honden op te laten groeien, maar helaas is het in de praktijk
niet altijd rozengeur en maneschijn. Het kan echt heel leuk zijn, maar het is niet altijd eenvoudig en
vraagt de nodige kennis van zaken en ook veel geduld van de ouders om de juiste band tussen kind
en hond te stimuleren.
Een pup in een gezin met kinderen
In een gezin met kinderen zal de pup vanaf het eerste moment gesocialiseerd worden met kinderen.
Wanneer de fokker ook reeds aandacht besteed heeft aan de socialisatie met (o.a.) kinderen, dan zal
de pup al snel gewend zijn aan de kinderen. De meest voorkomende problemen zijn dan een
baldadige pup die ‘mee wil spelen’ en dus opspringt en hapt, vooral als de kinderen druk zijn. In de
eerste weken vinden de kinderen het vaak ook nog grappig om de pup uit te dagen, waardoor deze
(onbewust) aangemoedigd wordt. Maar al snel wordt de pup wat groter en de tandjes en nagels zijn
scherp en doen pijn en dan is het opeens niet meer grappig als de pup mee rent, opspringt of hapt in
fladderende broekspijpen en handjes.
Wanneer de pup vanaf de eerste dag direct leert dat opspringen en happen totaal geen aandacht
opleveren, dan is dit gedrag het snelst bij te sturen. Daarnaast is het aanleren van zelfbeheersing bij
de pup belangrijk: alleen rustig gedrag levert aandacht en andere leuke dingen op en druk, hyper
gedrag levert helemaal niets op, nooit! Dus eerst rustig zitten, dan pas gaat de bench open; zit en
blijf voordat je eten krijgt; rustig zitten tijdens het aanlijnen anders gaan we niet naar buiten, etc.
Maar ook de kinderen zullen omgangsregels moeten leren! Bijvoorbeeld dat zij niet mogen rennen in
dezelfde ruimte als waar de pup is om te voorkomen dat hij ontdekt hoe leuk het is om mee te doen.
Dat betekent voor de ouders dus management: zorg dat de pup moe is als de kinderen uit school
komen en lekker gaat slapen als de kinderen gaan spelen.
Zijn pup en kind(eren) in dezelfde ruimte? Dan is toezicht met 100% aandacht vereist! Het is de
verantwoording van de ouders dat de pup / hond alleen positieve ervaringen opdoet met kinderen.
En kinderen kunnen de subtiele communicatiesignalen van de hond niet lezen, waardoor zij vaak met
goede bedoelingen dingen doen die de hond niet prettig of zelfs heel eng vindt. Kinderen worden het
vaakst gebeten door hun eigen hond en meestal als gevolg van een actie van het kind. Vaak gebeurt
dit ook nog rond de mand, het kussen of de bench van de hond, een plaats waar de hond zich altijd
rustig moet kunnen terug trekken en waar kinderen dus nooit mogen komen! Wij geven af en toe
ook workshops om kinderen te leren hun hond beter te begrijpen en op verantwoorde wijze samen
leuke dingen te doen. Mocht u daar interesse hebben, stuur ons dan een mail. Bij voldoende animo
plannen wij in overleg weer een workshop in!
Een baby bij een volwassen hond introduceren
Andere aandachtspunten ontstaan wanneer er eerst een hond is en er dan een baby geboren wordt.
Nu moet de hond de aandacht van zijn baasjes opeens gaan delen, waardoor het voorkomen van
jaloezie een belangrijk thema is. Er vanuit gaande dat de hond als pup goed gesocialiseerd is met
baby’s en kinderen, dan is nu het belangrijkst dat de hond leert dat deze baby bij het gezin hoort en
juist heel leuk is. Vaak is de hond al jaren alleen met zijn baasjes en is behandeld als ‘enig kind’.
Wanneer een baby geboren wordt, dan betekent dat vaak dat er opeens een andere dagindeling is,
met veel minder tijd om leuke dingen met de hond te doen.

Om jaloezie te voorkomen, is het belangrijk om juist leuke dingen met baby en hond samen te doen,
zodat de hond leert dat de baby juist heel leuk is. Vaak is het praktischer om de hond extra aandacht
te geven als de baby slaapt en naar zijn plaats te sturen als de baby wakker is, maar dan wordt de
baby dus steeds minder leuk
voor de hond. Ga juist wandelen met hond en baby samen. Leer de hond op zijn plaats te blijven
tijdens het voeden van de baby of het luier verschonen, maar maak dit leuk door altijd direct daarna
te belonen met een lekkere kluif, wat snoepjes zoeken, even samen spelen of geef hem gewoon een
dikke knuffel als hij braaf op zijn plaats is blijven liggen. Kortom, baby wakker betekent ook voor de
hond een feestje!
Baby en pup tegelijk?
Zowel het opvoeden van een pup als de eerste maanden met een baby vragen veel tijd en energie.
Omdat het moeilijk te combineren is om beide voldoende aandacht te geven, is het in een gezin met
jonge kinderen verstandig om te wachten totdat het jongste kind ca. 4 jaar oud is. Op die leeftijd
begrijpen kinderen beter wat er van ze verwacht wordt en zijn ze al iets zelfstandiger. Zeker wanneer
zij naar school gaan, dan heeft de moeder enkele uren per dag de handen vrij om extra aandacht aan
de opvoeding en socialisatie van de pup te besteden. Dit schiet onbedoeld vaak toch tekort wanneer
er nog jongere kinderen thuis zijn. Bovendien heeft een jonge hond veel beweging nodig en zeker in
de in wintermaanden is het niet altijd praktisch als jonge kinderen dan mee moeten. En een
puberende hond voelt het feilloos aan, als moeder even druk is met de kinderen en geen tijd heeft
voor de hond. De puber gaat juist dan vaak aandacht trekken met ongewenst gedrag zoals het stelen
van kinderspeelgoed, op de bank springen, etc. Een goed gesocialiseerde hond kan een geweldig
maatje zijn voor uw kinderen van alle leeftijden, maar het vraagt erg veel energie, inzicht in gedrag
en geduld van de ouders om beide tegelijkertijd op te voeden. Helaas wordt dat vaak onderschat en
regelmatig moet een pup of puber herplaatst worden, omdat het opvoeden toch wel erg lastig te
combineren is met jonge kinderen.
Pup socialiseren met kinderen als je zelf (nog) geen kinderen hebt
Wanneer je zelf (nog) geen kinderen hebt, dan sta je met een pup voor een extra uitdaging om deze
wel goed te socialiseren met kinderen. Goed socialiseren is niet iets wat je met 12 weken kunt
afstrepen, maar vraagt om veel herhaling totdat de hond volwassen is (kleine honden zijn met ca.
1,5-2 jaar volwassen en grote honden gemiddeld met 3 jaar).
Natuurlijk is een goede start bij de fokker van essentieel belang, want de leeftijd van 3 tot 5 weken is
cruciaal in de socialisatie. Tot de leeftijd van 12 weken zit de pup in de primaire socialisatiefase
waarin ze meerdere keren met kinderen van verschillende leeftijden moet kennis maken.
Socialiseren betekent positieve ervaringen opzoeken, dus daarvoor is van essentieel belang om goed
te kijken naar wat de pup nodig heeft. Een voorzichtige pup meenemen naar een schoolplein vol
kinderen kan juist een trauma geven, terwijl een vrijere pup die al kinderen gewend is bij de fokker
dit waarschijnlijk geweldig vindt.
Voorzichtige pup
Een voorzichtige pup kan beter eerst onder rustige omstandigheden kennis maken met één rustig
kind. Waarbij van groot belang is dat dit in het tempo van de pup gebeurt. Het kind houdt dus enkele
meters afstand van de pup en wacht totdat de pup naar het kind gaat. Iets grotere kinderen kunnen
even op de billen of hurken gaan zitten om zich wat kleiner te maken voor een jonge pup. Als de pup
komt, dan mag deze eerst even rustig snuffelen en in eigen tempo kennis maken voordat het kind de
pup mag aaien. Aaien mag pas als de pup aan de hand heeft gesnuffeld en zelf nog dichterbij komt.
En dan nooit bovenop het hoofd, maar juist op de borst kriebelen of langs de zijkant en als de pup
het prettig vindt achter het oor. Kijk goed naar de subtiele lichaamstaal van de pup: de pup moet de
aanraking als prettig ervaren waardoor het kind steeds leuker wordt. Vindt de pup het spannend,
stop dan met aaien en laat de pup eerst weer even rustig snuffelen.

Een goede controle is om steeds 5 seconden te aaien en dan even stoppen om te zien wat de pup
doet: zoekt hij de hand weer op of
neemt hij liever iets afstand? Wanneer de pup dit kind leuk vindt, dan kunt u dit met kinderen van
verschillende leeftijden herhalen, liefst ook op verschillende locaties (thuis, bij het kind thuis, buiten
op straat, etc.). Als het goed is, dan zal de kennismaking steeds sneller gaan en de pup de kinderen
steeds leuker gaan vinden. In het begin is het handiger om rustige en iets oudere kinderen te vragen
om even mee te helpen. Jongere kinderen zijn vaak meer onvoorspelbaar en drukker, dus zijn minder
geschikt voor een voorzichtige pup om mee te beginnen, maar wel een noodzakelijke vervolgstap!
Veel herhalen met zowel jongens als meisjes van allerlei leeftijden is belangrijk om de pup te laten
generaliseren. Natuurlijk vraagt u als eerste kinderen van familie en vrienden. Maar ook kinderen uit
de wijk vinden het vaak erg leuk om een keer mee te helpen.
Heeft u moeite met het vinden van kinderen die mee willen helpen? Ga dan eens rond de tijd dat de
basisschool uit gaat wandelen. Met de voorzichtige pup niet vlak bij de school, maar op wat afstand,
zodat niet alle kinderen langs komen en wat meer verspreid en niet tegelijk. Een pup heeft altijd
aantrekkingskracht op kinderen en vaak willen zij graag meehelpen! Het is dan wel van groot belang
dat u de kinderen goed uitlegt dat de pup nog moet wennen en wat u van ze verwacht.
Is de pup erg voorzichtig en durft hij niet naar het kind te lopen? Geef de pup dan iets meer tijd om
te wennen en zoek hulp bij een ervaren trainer of gedragstherapeut om problemen te voorkomen!
Te veel terughoudendheid als pup, kan gemakkelijk omslaan in angstagressie op latere leeftijd. Des te
jonger u dit herkent, des te gemakkelijker u dit gedrag nog kunt bijsturen, dus wacht niet te lang!
Drukke pup
Heeft u juist een vrije pup die druk en overenthousiast wordt van kinderen? Leer de pup dan dat
alleen rustig gedrag hem aandacht oplevert. Ga eerst oefenen tijdens het speelkwartier naast het
schoolplein. De kinderen mogen dan niet van het schoolplein af en komen niet naar de pup toe. De
pup mag steeds even kijken naar de kinderen en dan vraagt u weer even aandacht. Telkens als de
pup even naar u kijkt beloont u daarvoor met uw stem en wat lekkers. Lukt dat niet en wordt de
pup hyper, dan staat u te dicht bij en moet u op iets grotere afstand van de kinderen beginnen. Kan
de pup rustig kijken naar de kinderen en kijkt hij ook regelmatig weer even naar u, probeer dan eens
of hij een oefening kan doen met u terwijl hij de kinderen negeert, bijvoorbeeld zit of zit en blijf
(afhankelijk van wat hij al geleerd heeft onder gemakkelijkere omstandigheden). Als dat goed gaat,
dan kunt u iets dichter bij de kinderen deze stappen herhalen. Als de pup geleerd heeft om rustig te
blijven en te luisteren in de nabijheid van de kinderen, dan mag één kind even komen kennis maken.
Let op dat de pup alleen aandacht krijgt met 4 pootjes op de grond en zodra hij te hyper wordt of
opspringt dan stopt het kind onmiddellijk met aaien en praten en kijkt weg van de pup. U mag als
begeleider van de pup het kind wel helpen door de pup te begrenzen om te voorkomen dat hij kan
opspringen of om hem weer terug te zetten met 4 poten op de grond. Dit bij voorkeur met de vingers
door de halsband of tuig en niet aan de lijn. Aan de lijn heeft de pup nog zo veel ruimte dat hij eerst
kan opspringen en vaak trekt u de uit schrikreactie de pup terug aan de riem met het risico dat hij
doordat hij op 2 poten staat uit balans raakt en achterover valt. Hierdoor kan de pup een negatieve
link met het kind leggen, wat u natuurlijk moet voorkomen. Dus als u verwacht dat de pup kan gaan
opspringen, dan vooraf 2 vingers losjes door de halsband of tuig terwijl u met ontspannen hand de
beweging van de pup volgt, totdat hij wil opspringen, dan maakt u een vuist een houdt deze stil
op de plaats zodat de pup begrenst wordt en niet kan opspringen. Zodra hij rustig is direct de hand
weer ontspannen en herhalen indien nodig. Ga daarnaast los van de lijn oefenen met volwassenen
en grotere kinderen die de pup kunnen negeren als hij opspringt, waardoor de pup leert om mensen
te begroeten met 4 poten op de grond.

Samengevat
Honden gaan heel vaak goed samen met kinderen, maar een goede socialisatie afgestemd op het
karakter van de pup én de juiste begeleiding van de ouders is hiervoor wel noodzakelijk.
Vindt uw hond uw kind of kinderen in het algemeen niet zo leuk of is er spanning in de omgang
tussen kind en hond? Neem geen risico, wacht niet tot het mis gaat, maar vraag onze hulp of advies!
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