10. een kusje voor het slapengaan
Nachtzoentje
Max ligt in zijn mand te slapen. Sara wil hem een kusje geven. Ze buigt naar
hem toe om dat te kunnen doen. Max wordt wakker. Hij ziet Sara plots vlak
boven zijn kop. Hij verschiet en begint te grommen. Maar Sara begrijpt niet
hoe hij zich voelt. Ze geeft hem nog een extra kusje erbovenop. Dat is te veel
voor Max. Hij laat zijn tanden zien. Sara huilt en loopt weg.
Waarom laat Max zijn tanden zien?
Max slaapt. Hij wordt wakker van het geknuffel van Sara. Dat geknuffel is lief
bedoeld. Maar Max schrikt ervan. Hij begint te grommen. Sara blijft echter
gewoon verder doen alsof er niks is gebeurd. Max voelt zich nu bedreigd. Hij
wil dat Sara hem met rust laat.
Hoe kan je dit voorkomen?
[kids] Leer je kinderen dat ze de hond altijd bij zich moeten roepen als ze met
hem willen spelen. Ze mogen nooit zomaar naar hem toe gaan. Want dan
doen ze hun hond misschien verschieten. Als ze hun hond bij zich roepen,
kan het dier zelf kiezen en beslissen wat hij wil doen: komen spelen of in zijn
mand blijven.
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Leer je kids dat in de mand blijven ‘nee’ betekent. En dat ze die nee moeten
respecteren.
Verwijs daarbij naar situaties die ze zelf [her]kennen: op familiefeestjes hebben zij toch soms ook geen zin om voortdurend handjes te moeten geven? Of
om al die nonkels en tantes te moeten kussen!
[ouders] Geef het goede voorbeeld. Zoek altijd op de juiste manier contact
met je hond. Roep hem voor je hem begint te strelen. Dan zal je hond nooit
schrikken van ‘onverwacht geknuffel’.
Zet de mand van je hond op een rustige plaats.
Als je kinderen de hond niet met rust kunnen laten, gebruik dan een hok
waar de hond ongestoord in kan slapen. Zeker op die momenten dat je zelf
geen oogje in het zeil kan houden.
[hond] Honden reageren niet per definitie defensief als iemand bij hun mand
komt. Dat hangt van hond tot hond en van situatie tot situatie af. Er zijn
honden die hun kluiven of speelgoed in hun mand bewaren. Zij willen die
‘schatten’ verdedigen en worden kwaad als iemand te dicht in de buurt komt.
Oude honden die slecht zien of slecht horen, schrikken ook sneller.
Honden die ziek zijn of pijn hebben, gedragen zich soms ook anders dan
normaal als je ze aanraakt. Soms reageert een hond agressief omdat hij een
slechte ervaring heeft gehad met iemand die in de buurt van zijn mand kwam:
iemand die hem pijn heeft gedaan of gestraft heeft.
Hoe zit het met jouw hond?
Hoe gedraagt jouw hond zich als iemand in de buurt van zijn mand komt?
Doet hij extra defensief of gedraagt hij zich vrij normaal?
Als hij dreigt [gromt, blaft, zijn tanden laat zien] of angstig reageert [wegvlucht, zich verstopt], roep dan de hulp in van je dierenarts.
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