
Honden reageren anders op kinderen, hoe leid je dat in goede banen? 
Door Sandra Oexman 

 
Honden hebben vaak een positieve invloed op kinderen. Ze maken 
kinderen blij, geven ze een gevoel van veiligheid, zorgen voor meer 
zelfvertrouwen en kunnen sociale steun bieden. Daarnaast is het 
verzorgen van een hond leerzaam voor een kind. 
 
Jouw hond kan voor jouw kind zijn beste vriend worden, doordat je 
kind zijn woede, angst, blijdschap en zijn geheimen kan delen. Je 
hond geeft onvoorwaardelijke liefde en oordeelt niet. De meest 
oprechte vriend die je kind zich maar kan wensen. 
 
Maar… met 75.000 bijtincidenten waarbij een hond een kind bijt, is het duidelijk dat het in die vriendschap niet 
altijd goed gaat. Hoe kan dat? In dit artikel bespreek ik drie oorzaken en geef ik je vier tips om risicosituaties te 
voorkomen. 
 
1. Kinderen zijn onvoorspelbaar voor een hond 
Een hond ziet een kind anders dan een volwassene en één van de redenen hiervoor is dat kinderen 
onvoorspelbaar zijn. Dit is niet heel raar.  
 
Een baby zal bij het aaien van je hond direct zijn handjes dichtknijpen, een natuurlijke reactie van een baby. 
Maar doordat je baby aan de haren van je hond trekt, doet hij of zij wel onbewust de hond pijn. Daar kan de 
baby natuurlijk niks aan doen, die is zich van geen kwaad bewust. Kinderen tot een jaar hebben geen fysieke 
controle en al helemaal geen controle over hun fijne motoriek. 
 
Baby’s worden peuters en gaan meer bewegen. Daar komt alleen nog weinig zelfbeheersing en geduld bij 
kijken. Zo’n peuter die rondkruipt of z’n eerste stapjes doet, precies op de hoogte van de bek van de hond, is 
hartstikke spannend voor je hond. Voor je peuter is het superleuk om achter je hond aan te zitten en misschien 
zelfs wel zijn staart te pakken. Voor je hond zijn dat allemaal acties die heel bedreigend over kunnen komen, 
waardoor hij kan schrikken of zelfs bang kan worden voor je kind. 
 
2. Kinderen maken hoge geluiden 
Wanneer kinderen aan het spelen zijn, wordt er nog weleens gegild. Ze zijn enthousiast of willen zich beter 
laten horen, en dan gaan die stemmetjes omhoog. Voor kinderen heel normaal om lekker geluid te produceren 
wanneer ze samen spelen. Maar doordat kinderstemmen hoger zijn dan die van volwassenen, kan het nogal 
overweldigend klinken. Zo kan je hond er ook over denken. Het plotselinge hoge geluid kan de reden zijn dat je 
hond schrikt. Dat kan zijn door het volume, maar ook door de toonhoogte. Wanneer je hond gevoelig is voor 
geluiden, kan hij nog sneller reageren of zelfs angstig worden voor je kinderen, met alle gevolgen van dien. 
 
3. Kinderen maken snelle bewegingen en kunnen lekker lomp zijn 

Kinderen, van welke leeftijd ook, kunnen snel bewegen en daarbij wat 
onbehouwen uit de hoek komen. Baby’s en peuters zijn vaak onhandig 
in hun bewegingen, omdat ze nog geen goede controle over hun 
lichaamsdelen hebben. Maar ook schoolkinderen kunnen soms heftig 
uit de hoek komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je kind dat rustig zit 
te lezen, met de hond lekker slapend ernaast. Ineens pakt je kind de 
hond even stevig vast, zonder waarschuwing, om hem eens een lekker 
te knuffelen. Het knuffelen is voor je hond veel te hard, die probeert 
weg te komen, maar je kind houdt stevig vast, die wil alleen maar 

lekker knuffelen. Een situatie die snel uit de hand kan lopen. De hond kan schrikken van de plotselinge 
omhelzing, misschien heeft je hond er geen zin in of het vasthouden wordt zo hardhandig gedaan dat het je 
hond ook echt pijn doet.  
 
  



Om je hond te helpen en risicosituaties te voorkomen kun je de volgende tips gebruiken: 
 

1. Managen van de risicosituaties 
Ga op zoek naar de risicosituaties en breng ze in kaart. Risicosituaties zijn situaties waar hond en kind 
samen zijn en er voor je hond een bedreigende of angstige situatie ontstaat en hij eventueel met 
agressie zou kunnen reageren. Risicosituaties kunnen zich bijvoorbeeld afspelen in de keuken, de 
huiskamer, bij de mand of bench van de hond, bij het speelgoed van je kinderen, tijdens het eten van 
je kinderen, wanneer je hond iets lekkers krijgt, tijdens de wandeling en zo kan ik nog wel even door 
gaan. Wanneer je een duidelijk beeld hebt van de risico’s, dan kun je ze ook beter voorkomen, door 
actie te ondernemen. Risicosituaties voorkomen kun je doen door bijvoorbeeld met hekjes te werken, 
of duidelijke plekken aan te wijzen in verschillende situaties. Zo kun je bijvoorbeeld de hond leren wat 
hij moet doen of waar hij moet zijn als je kind met zijn vriendjes door de huiskamer willen rennen. 

 
2. Leer je hond lezen 

Je hond geeft vaak al heel snel aan, wanneer hij of zij iets niet prettig vindt. Bijvoorbeeld door veel te 
knipperen of weg te kijken. Het is dan ook belangrijk voor jou dat je deze signalen ziet en begrijpt wat 
je hond je vertelt, zodat je op een juiste manier en op tijd kunt ingrijpen. 
Hondentaal kun je op verschillende manieren leren. Er zijn boekjes die je kunt kopen, zoals ‘Begrijp ik 
mijn hond?’ van Sascha Gaus en Nicky Gootjes, maar je kunt ook een lezing bijwonen. 
Elke twee maanden geef ik een lezing over hondentaal, waar we o.a. ingaan op de lichaamsdelen die 
je hond gebruikt om te communiceren, en waarin je leert hoe je moet observeren en wat je ziet bij 
angst en agressie. 
Wil je hier meer over weten kijk dan op www.kwispelcollege/kwispelcollege/lezing-wat-zegt-je-hond-
nou-eigenlijk/  
 

3. Stel duidelijke regels op 
Honden houden van voorspelbaarheid. Dat geeft ze een gevoel van controle over de omgeving en daar 
voelen ze zich dan weer veilig door. Dit is de reden dat honden zo houden van routines. Ze kunnen 
anticiperen op wat komen gaat. Om de veiligheid van je hond te garanderen kun je hem helpen door 
regels en grenzen aan te geven, vanuit de risicosituaties. Stel de regels met het hele gezin op. Laat 
iemand, bij voorkeur je kind, ze opschrijven en hang ze op een zichtbare plek op. Op deze manier kun 
je altijd wijzen op wat er moet gebeuren in bepaalde situaties. 
 

4. Geef alternatieven 
Wanneer je kind iets wilt doen met je hond, maar je weet dat je hond dit niet leuk vindt, of misschien 
zelfs wel bang wordt in die situatie, bedenk dan een alternatief voor je kind. Op deze wijze kom je je 
kind tegemoet in zijn of haar verlangen, maar hoef je niet per se je hond hierin te betrekken. Vraag je 
kind ook, als die daar oud genoeg voor is, welk alternatief er is. Vaak komen ze met heel goede ideeën. 
Een mooi voorbeeld uit de praktijk is een meisje dat haar nieuwe hond zo lief vond, dat ze haar hond 
eigenlijk de hele tijd wilde knuffelen. Haar hond, die nog niet zo lang in huis was, had nog niet genoeg 
vertrouwen in haar en vond het knuffelen dus helemaal niet fijn. Tijdens ons gesprek over het 
knuffelen, vroeg ik haar hoe we dit anders konden doen. Ze gaf zelf aan dat ze het ook heel fijn vond 
om haar moeder te knuffelen. Behalve dat dat een heel goed alternatief is, heeft ze ook geleerd hoe 
ze haar genegenheid op een juiste manier kan geven aan de hond.  

 
5. Zorg voor positieve ervaringen tussen hond en kind 

Vanaf het moment dat je hond in huis is, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je hond positieve 
ervaringen opdoet met je kind. Dat geldt natuurlijk ook andersom. Als je een baby mag verwelkomen, 
dan wil je niet dat je trouwe viervoeter zich ineens achtergesteld voelt. Ook dan wil je dat je hond 
zoveel mogelijke positieve ervaringen opdoet. Ga die samen maken door de baby te betrekken bij de 
spelletjes die je doet met de hond. Denk hierbij aan voertjes verstoppen, balletje gooien, maar ook het 
eerste contact is belangrijk. 
 
Zoals eerder gezegd, wanneer je baby wil aaien, zal deze hoogstwaarschijnlijk meer naar de haren 
grijpen van je hond. Een goede oplossing is om een leuke handpop te maken van bijvoorbeeld een 
washand. Ga eerst zelf met de washand over het lijf van je hond om te kijken of je hond zich hierbij 
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comfortabel voelt. Is dat het geval, doe dan het handje van de baby erin en help je baby om de hond 
te aaien. Voor beide een leuke ervaring. 

 
Tot slot: 
Honden kunnen uitstekend leren om goed om te gaan met kinderen, maar je moet er wel tijd en energie in 
willen steken. Ga er nooit vanuit dat het wel goed komt. 
Kijk goed naar je hond, kijk naar zijn lichaamstaal en leer de situaties herkennen waarin hij zich niet 
comfortabel voelt bij een kind. Handel ernaar en ga ermee aan de slag. 
 
Mocht je meer willen weten over waarom een hond een kind kan bijten, kom dan gerust naar de lezing “Hond 
en kind, beide blij”. Kijk op de site: www.kwispelcollege.nl/kwispelcollege/lezing-hond-en-kind-beide-blij/ voor 
meer informatie. 
Wanneer je onzeker bent over het gedrag van je hond in bijzijn van je kind, of er is een bijtincident geweest, 
neem dan contact op en vraag naar een GRATIS telefonisch gesprek. Tijdens dit gesprek gaan we in op de 
problemen die je ondervindt en zal ik proberen je met een tip te helpen. Merk ik echter dat het probleem met 
alleen een tip niet op te lossen is, dan zal ik je, vrijblijvend, een begeleidingsaanbod doen. 
Kijk voor meer informatie op www.kwispelcollege.nl of mail naar sandra.kwispel@ziggo.nl 
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