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Veel (gast en/of vraag)gezinnen hebben één of meerdere huisdieren.  

Voor elk dier en elk kind, maar vooral voor elke opvoeder/ verzorger geldt, ben en blijf altijd alert 

als kinderen in aanraking komen met huisdieren. 

In dit protocol staat met name hoe om te gaan met honden en (kleine) kinderen. Voor overige 

dieren verwijzen wij naar www.kinderenendieren.nl daar staat veel informatie en 

aandachtspunten over de omgang met verschillende huisdieren van parkiet tot woestijnrat. 

 

Wat algemene tips voor huishoudens met honden: 

Laat een kind nooit alleen met een hond! Zelfs de liefste hond kan door omstandigheden bijten. 

 Benader een hond nooit van achteren; 

 Voor dat een hond bijt vertoont hij meestal stress signalen, zoals: verstarren, lip optrekken, 
tanden laten zien, strak aankijken. Neem deze waarschuwingen serieus! Grommen is de 
allerlaatste waarschuwing die een hond geeft en dan kunt u te laat zijn met ingrijpen; 

 Onderstaande tips gelden voor elke hond hoe leuk, lief klein of groot hij ook is; 

 Ook een kleine hond kan een kind ernstig verwonden. 
 

Tips met betrekking tot het kind: 

 Leer het kind zich rustig te gedragen bij een hond, niet rennen, schreeuwen en dergelijke; 

 Leer het kind het dier niet strak aan te kijken, over hem heen te gaan hangen of in een 
houtgreep te nemen. Dit zijn bedreigende situaties voor een hond; 

 Let er op dat het kind de hond niet in een hoek drijft zonder vluchtmogelijkheid; 

 Speelgoed voor de hond is geen speelgoed voor het kind! 

 Leer een kind in een situatie dat de hond komt aanrennen/erg wild doet om dan stil te 
staan met de armen over elkaar, terwijl hij naar de lucht kijkt. Honden hebben dan weinig 
interesse voor stilstaande dingen. Juist beweging wekt het jachtinstinct op 

 Laat een kind nooit bij een hond die aan het eten of drinken is 
 

Tips met betrekking tot uw eigen hond: 

 zorg dat uw eigen hond een eigen plek heeft waar niemand hem stoort; 

 straf uw hond niet als het kind in de fout is gegaan. De hond kan het kind in het vervolg 
bedreigend vinden; 

 speelgoed van het kind is geen speelgoed van de hond! 

 Soms is het nodig uw hond tegen uw (gast)kind in bescherming te nemen bijvoorbeeld 
wanneer hij zijn rust nodig heeft. 

 

http://www.kinderenendieren.nl/

