KIND-HOND, Veilig Samen
Hoe kindvriendelijk is jouw hond?
Testvragen:
Aaien en Aanraking
Kun je de hond overal betasten zonder dat hij agressief, angstig of opgewonden raakt?
Geniet je hond ervan als mensen van het gezin hem aaien, aanraken?
Laat je hond het toe als je hem boven op zijn hoofd aait of draait hij zijn hoofd weg?
Laat je hond zich op vreemde plaatsen aaien door vreemden?
Laat hij zich thuis aaien door bezoekers?
Verzorging
Kun je de hond zijn poten drogen met een doek?
Laat de hond zich borstelen?
Kan je de hond overal afdrogen?
Kun je zijn nagels knippen, oren en ogen schoonmaken, staart vasthouden zonder enige vorm van agressiviteit?
Laat je hond zich overal betasten en onderzoeken door een vreemde (dierenarts)?
Gehoorzaamheid
Gehoorzaamt je hond als hem een commando geeft?
Gehoorzaamt je hond ook als vreemden hem bevelen geeft?
Gehoorzaamt je hond ook kinderen?
Kun je hem naar zijn ‘plaats’ sturen?
Kun je hem laten gehoorzamen als er bezoek is?
Gehoorzaamt je hond als er spelende kinderen in de buurt zijn?
Gehoorzaamt je hond ook als je met hem op vreemde plaatsen bent?
Opvoeding
Wandelt je hond aan een ontspannen riem zonder te trekken?
Heeft je hond geregeld contact met vreemde mensen?
Kun je nog een andere vorm van ontspanning bedenken voor je hond?
Kun je de hond loslaten op vreemde plaatsen?
Kun je hem meenemen naar openbare plaatsen (restaurant, hotel)
Gedrag rond voedsel
Blijft je hond rustig verder eten als je in zijn buurt bent?
Blijft je hond rustig verder eten als je tussentijds tegen hem praat?
Kun je de hond aanraken terwijl hij eet?
Kun je zijn eten wegnemen zonder dat de hond zich daarbij verzet?
Kun je altijd een kluif / mergpijp weghalen zonder dat de hond daarbij in opstand komt?
Neemt hij snoepjes voorzichtig aan?
Gedrag rond speelgoed
Kun je het speelgoed van je hond opruimen terwijl hij in de buurt is zonder dat hij zich daarmee bemoeit?
Negeert je hond spullen die op de grond liggen als die niet van hem zijn?
Kun je de hond doen stoppen als hij uitbundig opgaat in zijn spel?
Kun je hem speelgoed afnemen als hij dat in zijn bek heeft?
Kun je hem iets afnemen wat hij zelf ‘gestolen’ heeft?

Slaapplaatsen
Kun je de hond op bevel naar zijn slaapplaats sturen?
Kun je de hond uit de stoel of van het bed sturen zonder dat hij zich verzet?
Kun je de hond gemakkelijk verplaatsen als hij op de grond ligt te slapen?
Is je hond ooit agressief als je hem in zijn slaap stoort?
Kan iedereen de hond benaderen als hij in zijn nest/mand/slaapplaats ligt zonder dat hij zich angstig of agressief
gedraagt?
Spelen
Kun je de hond enthousiast maken om met je te spelen?
Kun je hem stoppen als hij enthousiast is?
Kunnen kinderen met hem spelen?
Kent de hond trucjes die je hem op bevel kunt laten uitvoeren?
Jaloersheid en Aandacht
Kun je de hond geregeld negeren zonder dat hij daarbij probeert je aandacht te trekken?
Kun je iets of iemand uitbundig knuffelen zonder dat de hond zich ermee bemoeit?
Vertoont je hond enig probleemgedrag (vernielen, blaffen, huilen, kwijlen als hij alleen thuis blijft)?
Verzorging en Hygiene
Is je hond in goede conditie en gezond?
Is je hond vrij van ectoparasieten, zoals vlooien, teken en mijten?
Is je hond ingeent en zijn de vaccinaties recent nog herhaald?
Wordt je hond regelmatig (3 maandelijks) ontwormd?
Omgang
Heb je al bedacht hoe je het gaat aanpakken als je de hond en het kind moet scheiden omdat je het te druk hebt?
Springt je hond tegen je aan als hij je begroet?
Kun je met je hond rennen zonder dat hij de neiging heeft om tegen je op te springen of in je hielen te bijten?
Moet je geregeld je hond berispen omdat hij zich storend gedraagt?
Moet je geregeld bevelen herhalen voordat je hond gehoorzaamt?
Beloon je je hond ook wel eens terwijl hij rustig en kalm is?
Agressiviteit
Heeft je hond al ooit naar iemand gegromd?
Heeft je hond al ooit iemand bedreigd?
Heeft je hond al ooit iemand gebeten?
Ben je zelf ooit bang geweest van je hond?
Bewaakt je hond de auto?
Heeft je hond ooit een prooi achterna gezeten?
Heeft je hond ooit een ander dier verwond of gedood?
Heeft je hond ooit iemand echt aangevallen?
Heeft je hond ooit agressief of verdedigend opgetreden naar kinderen? Heeft hij toen licht gebeten, gegromd, zijn
lip opgetrokken of gedreigd?
Vertoont je hond ooit agressief gedrag, zoals grommen, dreigen, tanden ontbloten, lip optrekken, bijten of
aanvallen?
Als hondeneigenaar moet je beseffen dat het normaal is dat een hond zich in sommige situaties opstandig,
dreigend of agressief kan opstellen. Een hond is en blijft een hond. En van honden is bekend dat ze .... bijten.
Als je op een van de voorgaande vragen in deze test ‘ja’ hebt geantwoord, dan moet je beseffen dat je een hond
hebt die als gezinshond potentieel gevaarlijk is. Professionele hulp is noodzakelijk.
Neem contact op met:
Janette Haring | dogNL

