Wil een hond wel echt geaaid worden?
Dat wij mensen graag een hond willen aaien en knuffelen is best logisch. Ze zien er vaak
zacht en aaibaar uit met een hoog knuffelgehalte!
Maar is dat wel zo'n goed idee? Wil een hond dat ook?
Vraag altijd eerst aan de geleider van de hond of je de hond kan en mag aaien.
Misschien zie jij aan de hond dat de hond het hartstikke leuk vindt om aandacht te
krijgen, maar heeft deze hond een speciale taak of is in training. (Zie foto)
Do's & Don'ts voor het aaien van een hond!
•
•
•
•
•

Geef de hond de ruimte om weg te kunnen.
Bied eerst je hand aan zodat de hond de kans krijgt om te ruiken.
Aai de hond aan de voorkant op de borst. De hond ziet zo wat jouw hand doet
Kijk een hond niet recht in de ogen aan. Dit komt bedreigend over voor de hond.
Aai de hond nooit op zijn kop, rug of van achteren. Hij kan jouw hand dan niet
zijn aan komen en kan hier van schrikken. En als reactie hierop grommen of
bijten.

Hoe geeft een hond aan dat hij geen behoefte heeft aan contact, een aai of een knuffel?
• de hond neemt afstand of draait weg.
• lippen likken.
• gapen
• er is meer oogwit te zien
• lippen op trekken (tanden laten zien)
Dit zijn stress signalen die aangeven dat de hond het erg spannend of vervelend vind.
Laat de hond dan met rust!
Hoe zie je dat een hond het wel fijn vindt om met jouw contact te maken?
• de hond reageert nieuwsgierig en zoekt toenadering.
• snuffelen aan voeten of benen (geur op nemen)
• wanneer jij stopt met aaien zal de hond zichtbaar weer toenadering zoeken en
om aandacht vragen.
Does Your Dog REALLY Want to be Petted?
https://m.youtube.com/watch?v=-cGDYI-s-cQ
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