iii. Mijn teddybeer, jouw bot en zijn konijn

of hoe drie dingen die niet op elkaar lijken toch even belangrijk zijn
8. mijn teddybeer en jouw been
Tot op het bot
Max heeft de teddybeer van Sara in zijn muil. Dan ziet hij plots zijn lievelingsbeen liggen. Hij gooit de beer onder de kast en begint op ‘zijn’ bot te
kauwen. Sara zoekt haar beer.
Ze ziet Max op zijn been kluiven. Ze wil hem strelen. Maar Max gromt en
laat zijn tanden zien. Hij bedoelt daarmee: blijf uit de buurt van mijn bot!
Waarom doet Max dat?
Max ligt op het tapijt te genieten van zijn kluif. Hij denkt dat Sara zijn bot
wil afpakken.
Hij voelt zich uitgedaagd. Daarom reageert hij defensief.
Hoe kan je dit voorkomen?
[kids] Kinderen moeten leren dat sommige dingen heel belangrijk zijn voor
hun hond.
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Vergelijk het met hun eigen lievelingsspeelgoed. Leer hen dat jullie hond zijn
bot even belangrijk vindt als zij hun lievelingsknuffel of favoriete auto. Hoe
zouden zij zich voelen als iemand die probeert af te pakken? Leg uit dat dit
voor een hond exact hetzelfde is. Dan zullen kinderen snappen dat ze uit de
buurt van hun hond moeten blijven als die op een been aan het knagen is.
[ouders] Zoek uit wat het favoriete speelgoed is van je hond. Maak er een
gewoonte van om hem zijn lievelingsdingen alleen te geven als hij in zijn
mand of hok zit. Laat deze voorwerpen ook niet overal rondslingeren. Leer je
kinderen dat ze het aan jou moeten komen vertellen als ze zo’n hondenspeelgoedje zien liggen en het niet zelf mogen oprapen.
[hond] Kluiven zijn belangrijk voor een hond. Ook als hij er niet op aan het
knagen is. Hij kan het dus als een bedreiging zien als iemand in de buurt van
zijn bot komt [hé die wil mijn been afpakken!].
Probeer risicosituaties te vermijden:
– Geef je hond zijn kluif alleen op momenten dat je hem in de gaten kan
houden
– Hou er rekening mee dat het knagen een hele tijd kan duren. Geef de hond
zijn kluif als hij op zijn gemak is en er geen spelende kids in de buurt zijn
– Bewaar de botten in een doos met een deksel. Laat ze nooit open en bloot
rondslingeren.
Hoe zit het met jouw hond?
Hoe gedraagt jouw hond zich als hij een kluif heeft? Geeft hij het zonder
problemen terug als je hem dat vraagt? Neemt hij een verdedigende houding
aan als je bij het bot komt of als iemand anders in de buurt komt?
Als je hond in de buurt van zijn kluif angstig of agressief reageert, neem deze
waarschuwingssignalen dan ernstig en roep de hulp in van je dierenarts.
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