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Nieuwsbrief 47. Een kind en een hond samen laten
wonen.
Een hond en een kind, hoe kunnen ze veilig samen wonen?
Veel ouders en grootouders stellen zich zelf deze vraag. Sommige
(groot) ouders niet die nemen gewoon een hond in huis, en denken
niet aan eventuele gevaren.
Stel de vraag aan uzelf: “Is de aanwezigheid van een hond gunstig
voor de ontwikkeling van mijn kind”?. Het samenleven van honden
en kinderen is niet altijd evident. Er zijn toch enkele basisregels
nodig om alles soepel te laten verlopen.
De komst van een kind.
Laten we het voorbeeld nemen dat de hond er eerder is dan de baby
geboren is. Om de overgang soepel te laten verlopen, doe je er
goed aan je hond voor te bereiden op de komst van nieuw
gezelschap bij deze baby.
Wanneer de baby geboren wordt, kan je de hond laten ruiken aan
een knuffel of kledingstuk van het kind. Op die manier kan hij de
geur van je kind identificeren en er aan wennen. Om dezelfde reden
kun je je hond ook even door de kinderkamer laten lopen. Vergeet
de belangrijkste stap niet: de kennismaking. Je hond moet je kind
leren kennen. Laat je hond tot bij je baby komen (maar niet te
dichtbij het gezicht), zodat hij kan kennismaken met het kleine
wezentje.
Honden gedragen zich een beetje als een grotere broer of zus die
geconfronteerd word met een nieuwe baby; er is een klein beetje
jaloezie en een gevoel van uitsluiting.
Het is dus belangrijk, je hond niet links laten liggen. Laat hem
voelen dat hij nog steeds bij de familie hoort. Betrek je hond bij de
activiteiten die je met je kind onderneemt. Ga bijvoorbeeld samen
wandelen.

De komst van de hond.
Dit is een andere situatie, het kind is er eerder dan dat de hond
kwam.
Allereerst een paar tips:
1. Het allerbelangrijkste is een hond te nemen voordat het kind
een jaar is.
2. Je doet er goed aan een teefje te nemen, deze zijn over het
algemeen zachtaardiger en meer beschermend tegenover een
kind, dan reuen.
3. Sommige rassen kunnen beter overweg met kinderen dan
andere rassen. Honden die het beste overweg kunnen met
kinderen zijn: Golden Retriever, poedels, labradors. Deze zijn
heel aanhankelijk en vertonen geen dominant gedrag.
4. Leer je kind ook dat een dier geen stuk speelgoed is: een
hond wil niet gestoord worden bij het eten of slapen, en
trekken aan zijn oren, staart of vacht kan hij ook al niet tegen.
Kortom leer je kind dat het dier als een levend wezen te
accepteren.

