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Voorwoord
Het werkveld dat zich bezig houdt met ‘Animal Assisted Interventions’ 
(AAI) groeit snel en er zijn vele disciplines die zich er mee bezig houden. 
Beroepsgroepen zoals psychologen, orthopedagogen, educatieve medewerkers, 
verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, artsen, logopedisten, 
fysiotherapeuten en ergotherapeuten zijn allemaal bij dit werk betrokken. 
Als gevolg van de verschillen in achtergrond van de professionals en de 
(culturele) verschillen tussen de landen is er (nog) geen overeenstemming 
over de definitie van kwaliteitsnormen en formulering van trainingsmodellen 
voor AAI-praktijken in heel Europa. Om te bepalen wat nodig is om iemand 
een gekwalificeerd professional dan wel gekwalificeerd vrijwilliger te kunnen 
noemen zijn kwaliteitsnormen nodig waarover alle partijen het eens zijn.
Het eerste handboek (‘Animal Assisted Activities with Dogs. Guideline for 
basic requirements & knowledge’), een product van een Europees Erasmus + 
-project in 2016, ging in op de basistraining van vrijwilligers die zich willen 
bekwamen als bezoekteam aan bijvoorbeeld verzorgingstehuizen waarbij 
een hond wordt ingezet, de zogenaamde 
Animal Assisted Activities (AAA). Daarnaast 
behandelt het handboek de voorbereiding van 
vrijwilligers of “hondenbegeleiders” die onder 
toezicht van een professionele therapeut, 
leerkracht of coach hun eigen getrainde hond 
in AAI willen inzetten.
Het onderhavige handboek, dat ook een 
resultaat is van een Europees Erasmus + 
project, richt zich op professionals die, naast 
de ‘normale’ vereiste professionele kennis en expertise, training en kennis 
op het gebied van dierondersteunende interventies nodig hebben als zij met 
hun eigen hond werken of samen met een handler en diens hond. Het gaat 
over door dieren ondersteunde activiteiten (AAA), dierondersteunde therapie 
(AAT), door dieren ondersteund onderwijs (AAE) of door dieren ondersteunde 
coaching of counseling (AAC), hoewel de focus  binnen dit project ligt bij 
AAT en AAE.
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Handlers hebben ook specialistische kennis en expertise nodig om effectief 
samen te werken met een professional, om zo een veilige en effectieve interventie 
mogelijk te maken. Daarom, en voortbouwend op het eerste Handboek, bevat dit 
boek meer diepgaande informatie over allerlei aspecten van honden die relevant 
zijn binnen AAI settings, zoals gedrag en training. Deze aspecten zijn van groot 
belang voor zowel handlers als professionals, om het begrip te vergroten waar 
een hond aan moet voldoen binnen AAI.
Om het welzijn van cliënten (de deelnemers aan therapie, educatieve of coaching/ 
counselingprogramma’s) te waarborgen en de effecten van AAI te optimaliseren, 
is naast de eigen vakkennis een grondige kennis nodig van het gedrag van 
dieren, zoönosen en dierenwelzijn alsook van de ‘best practices’ bij AAI, naast 
voldoende expertise van de beoefenaars. Expertise moet worden opgebouwd 
onder verschillende omstandigheden, met verschillende trainingsmethoden, met 
verschillende hondenrassen en met inzicht in de beste match tussen klant en hond.
In navolging van de White Paper van IAHAIO (International Association of 
Human Interaction Organisation, versie 2018) en de nieuwste bevindingen van 
onderzoek, geeft dit handboek een overzicht van hoe dieren invloed hebben op de 
menselijke gezondheid en andersom: hoe mensen de diergezondheid beïnvloeden 
in AAI. Verschillende cliëntgroepen zullen worden besproken, evenals mogelijke 
juridische problemen die kunnen optreden. Het handboek zal bespreken hoe AAI 
in instellingen en praktijken kan worden geïmplementeerd en hoe het welzijn van 
cliënten en honden tijdens de interventies kan worden beschermd.
Er wordt uitgebreid ingegaan op de gedragsontwikkeling, socialisatie, 
communicatie en het ontstaan van probleemgedrag bij honden. Daarnaast wordt 
de theorie achter trainingsmethoden en het belang van de relatie tussen hond 
en begeleider (professional). besproken. Tevens beschrijft dit handboek de 
specifieke kenmerken van de verschillende vormen van AAI en de instellingen 
en locaties waar deze kunnen plaats vinden.
Merk op dat binnen het handboek de termen voor het verwijzen naar de 
deelnemers aan AAI programma’s kunnen variëren van ‘cliënten’, ‘patiënten’ 
tot ‘leerlingen’ en tevens verwisselbaar zijn. Dit geeft de diversiteit van de 
groepen en de individuen betrokken bij AAI weer, variërend van leerlingen in 
een school setting, patiënten in een ziekenhuis en cliënten binnen de setting van 
hulpverlening of rehabilitatie.
Het handboek staat niet op zichzelf, maar wordt aangevuld met een e-learning 
programma en praktijksessies.



 11

HOOFDSTUK 1.

Inleiding in Dierondersteunde Interventies
Door prof. Marie-José Enders-Slegers en drs. Tynke de Winkel



12 

Download and read basic handbook: "Animal Assisted Activities 
with Dogs, Guideline for basic requirements & knowledge"

Achtergrond om te komen tot dit Handboek
In Europa maakte het werkveld Animal Assisted Interventions de laatste 
decennia een explosieve ontwikkeling door. Verschillende landen richtten 
nieuwe organisaties op, nieuwe toepassingsvelden zijn onderzocht en er werden 
inspanningen geleverd om de noodzaak en het belang van goed onderwijs voor 
de betrokken professionals, vrijwilligers en dieren te benadrukken.
Een wereldwijde taskforce van experts op dit gebied, geleid door IAHAIO 
(International Association of Human Animal Interaction Organisations), 
bereikte consensus over definities. In 2014 lanceerde IAHAIO het witboek over 
definities, onlangs (2018) werden aanvullingen gepubliceerd (www.iahaio.
org). Dit was nuttig om in het veld meer wederzijds begrip te krijgen en om 
meer transparantie te verkrijgen over methodes voor het trainen van mensen 
en honden die ingezet worden in dier-ondersteunde interventies. De honden 
moeten worden opgeleid voor hun eigen veiligheid en die van de klanten. De 
begeleiders moeten kennis hebben over het gedrag en de emoties van dieren, 
over positieve trainingsmethoden, over dierenwelzijn, zoönoses, ethiek, wet- 
en regelgeving, de regels binnen de instellingen en natuurlijk over “de wijze 
waarop” te werken met de honden en de kwetsbare bevolkingsgroepen die 
deelnemen aan hun programma’s.
Vele organisaties voeren een breed scala aan activiteiten uit die alle als Animal 
Assisted Interventions worden benoemd.  Alhoewel ook dier ondersteunde 
activiteiten therapeutische waarde kunnen hebben, is er in die gevallen geen 
sprake van ‘therapie’. De realiteit toont ook aan dat er vaak een gebrek aan 
bekwaamheid, kennis en expertise is op dit gebied, wat kan resulteren in 
kritieke en gevaarlijke situaties voor zowel de cliënten als de betrokken dieren.
Omdat er geen verplichte kwaliteitsnormen zijn en accreditatie vaak door de 
eigen organisatie wordt uitgevoerd, kan het verschil in kwaliteit en karakter 
van de interventies enorm zijn.
In Europa werd een eerste Erasmus + -project ‘Therapy Dog Training- 
European Standards’ over dier ondersteunde interventies uitgevoerd (2014-
2016), met de nadruk op de training van honden en begeleiders in Animal 
Assisted Interventions, voornamelijk voor dierondersteunde activiteiten, 
resulterend in een boekje (gratis online): 
‘Animal Assisted  Activities with Dogs, Guideline for basic 
requirements & knowledge’. 
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Dit boekje vormde de eerste stap in de opleiding van hondenbegeleiders (zowel 
professionals als vrijwilligers). Hen werd geleerd hoe ze hun honden moeten 
trainen en hoe ze interventies kunnen uitvoeren met de getrainde honden en 
de klanten.
In dit Handboek ligt - als resultaat van het tweede Erasmusproject- de focus 
op het opleiden van professionals die Animal Assisted Therapy (AAT) of 
Animal Assisted Education (AAE) (Pedagogie) toepassen waarbij honden 
worden ingezet. Daarnaast staat focust dit handboek zich op de opleiding van 
hondenbegeleiders (handlers)  die professionals bijstaan tijdens  AAT en AAE.

Definities
Animal-assisted therapy wordt gedefinieerd als een gestructureerd, 
doelgericht therapeutisch proces dat wordt uitgevoerd door professionals in 
de gezondheidszorg, het onderwijs en de dienstverlening. De voortgang van 
de interventie wordt op professionele wijze gemeten en gedocumenteerd. 
AAT wordt verstrekt dan wel uitgevoerd onder de regie van een opgeleide 
persoon die in het bezit is van een geldige licentiestatus, professionele graad 
of een vergelijkbare opleiding met expertise op de betreffende discipline. AAT 
richt zich op het verbeteren van het fysieke, cognitieve, gedragsmatige en / 
of sociaal-emotionele functioneren van de specifieke client. De professionele 
verstrekker van AAT (of de persoon die het dier inzet onder toezicht van 
een professionele dienstverlener) moet voldoende kennis hebben over het 
gedrag, de behoeften, de gezondheid, de indicatoren die wijzen op stress en 
stressregulatie van de betrokken dieren.
Animal-assisted education (of Pedagogie) is een gestructureerd, doelgericht 
proces dat plaatsvindt onder supervisie van of wordt verstrekt door 
onderwijskundigen en vergelijkbare professionele dienstverleners. AAE 
wordt zowel in het algemene als in het speciale onderwijs toegepast door 
gekwalificeerde (eerste-of tweedegraads) docenten. Bij toepassing van deze 
vorm van AAE in het speciale (remedial) onderwijs spreekt men ook van een 
therapeutische en een doelgerichte interventie. Alle professionals die een vorm 
van onderwijs geven waarbij dieren worden ingezet (of de persoon die het dier 
inzet onder toezicht van een leerkracht), moeten voldoende kennis hebben over 
het gedrag, de behoeften, de gezondheid, de indicatoren die wijzen op stress en 
stressregulatie van de betrokken dieren. (definities gebaseerd op www.iahaio.
org , het IAHAIO Whitebook, 2018).
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AAT en AAE kan op een aantal manieren worden uitgevoerd: 
-volgens het driehoeksmodel: aanwezig zijn een professional, een klant en een 
dier; de professional is verantwoordelijk voor het waarborgen van het welzijn 
van zowel klant als dier.
-volgens het vierhoeksmodel: aanwezig zijn een begeleider, een klant, een dier 
en een professional. De begeleider werkt samen met dier en klant en ziet toe op 
het welzijn en het gedrag van het dier. De professionele therapeut of opvoeder/
pedagoog ontwerpt en houdt toezicht op de interventie en richt zich op het 
welzijn en het gedrag van de cliënt.

Geschiedenis
Het is al eeuwenlang bekend dat de interactie tussen mens en dier en de inzet van 
dieren in interventies (AAI) het welzijn en de gezondheid van de mens kunnen 
verbeteren. De oude Grieken (600 voor Christus) maakten melding van door 
paarden ondersteunde therapie gericht op het verlichten van geestelijke nood van 
ongeneeslijk zieke mensen. In medische teksten afkomstig uit de 17e eeuw werd 
beschreven hoe paardrijden een gunstig effect had op het bewegingspatroon van 
patiënten en op de vermindering van neurologische en emotionele problemen.
In Engeland leerde in de achttiende eeuw de York Retreat, gesticht door de 
Quakers, bewoners om goed te zorgen voor en een goede relatie aan te gaan 
met hun dieren (pluimvee, konijnen). In 1860 raadde Florence Nightingale aan 
om kleine gezelschapsdieren (vogels) in te zetten ten behoeve van genezing van 
vooral voor chronisch zieken. In Duitsland (Bielefeld) werden in 1867 dieren 
(vogels, katten, honden en paarden) samen gehuisvest met mensen met een 
handicap. In de 19e eeuw introduceerde men in ziekenhuizen interacties tussen 
dier en mens (psychiatrische patiënten, patiënten met ‘shell shock’). Conclusie 
is dat dieren al vele eeuwen een belangrijke rol spelen in mensenlevens. Hun 
invloed op het fysieke en psychologische welzijn van de mens werd opgemerkt 
en erkend.

Huidige trends
De afgelopen twintig jaar zijn Animal Assisted Interventions ‘booming 
business’ geworden in veel landen in de wereld. De ontwikkeling ervan in de 
diverse landen bevindt zich in verschillende stadia: het ontbreken van goed 
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gebruikte definities (White Paper IAHAIO), van geaccrediteerde leerzame 
programma’s en van richtlijnen en kwaliteitsnormen zijn serieuze uitdagingen 
voor het veld. Pioniers in de diverse landen hebben programma’s, normen 
en richtlijnen opgesteld. Een gebrek aan transparantie, samenwerking en 
problemen rond het delen van kennis en ‘best practices’ belemmeren de 
verdere professionalisering van dit veld.

Toch wordt de inbedding van AAT, AAE en AAA in instellingen zoals in 
bejaardenhuizen, verpleeghuizen, ziekenhuizen en b.v. een onderwijsinstelling 
als Green Chimneys Brewster, New York, (http://www.greenchimneys.org),  
maar ook op veel andere plaatsen in de wereld, steeds meer geaccepteerd. 
Veel grote organisaties zetten zich tegenwoordig in om het veld een 
professionaliseringsslag te laten maken (bijvoorbeeld IAHAIO en haar 
leden, Erasmus + -programma’s in Europa) en werken daarvoor samen met 
wetenschappers. Er is onderzoek gedaan om de mechanismen te ontrafelen 
(Enders-Slegers, 2013), (Verheggen, Enders-Slegers, & Eshuis, 2017) en om 
de effecten van de interventies op een wetenschappelijk verantwoorde manier 
te meten (Kramer, Friedmann en Bernstein, 2009). 

Gezelschapsdieren en de bevordering van de gezondheid
Tot 1983 hadden studies over de relatie tussen mens en dier meestal een 
anekdotisch karakter. In de periode hierna concentreerden de empirische 
studies zich op de houding van mensen tegenover dieren, de rol die dieren 
speelden in het leven van mensen en op de gezondheid bevorderende effecten 
van de band tussen mens en dier. In de afgelopen decennia  was de invloed 
van gezelschapsdieren op fysiek, psychologisch en sociaal welbevinden van 
mensen (Enders-Slegers, 2000) (O’Haire, 2010) (Hart, 1995) onderwerp van 
studie. Dat leidde tot positieve effecten van de aanwezigheid of het bezit van een 
huisdier, zoals een beter humeur, minder eenzaamheid, minder depressie, beter 
activiteitsniveau, minder lichte gezondheidsklachten, betere cardiovasculaire 
gezondheid etc. In een meta-analyse van 250 studies werden de effecten van 
Animal Assisted Interventions (slechts 45 voldeden aan de inclusiecriteria) 
onderzocht (Nimer & Lundahl, 2007). De toepassing van AAT werd 
geassocieerd met (matige) positieve effecten op vier gebieden: vermindering 
van autismespectrumsymptomen, medische problemen, gedragsproblemen en 
verbetering van emotioneel welbevinden. 
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Hoe beïnvloeden dieren de menselijke gezondheid?
Steeds meer wetenschappelijk en methodologisch goed ontworpen studies 
bewijzen de positieve effecten van animal assisted interventions. Desondanks 
is nog onvoldoende inzicht in de onderliggende mechanismen en theoretische 
modelmatige onderbouwing (Verheggen et al., 2017).  Er zijn verschillende 
aspecten van de relatie tussen mens en dier die wijzen op psychologische, 
fysiologische en sociale mechanismen die het welzijn van de mens beïnvloeden. 
Aan de hand van de hechtingstheorie wordt beschreven hoe tussen mens en 
dier een ‘veilige’ binding kan ontstaan die het emotioneel welbevinden van 
de mens kan beïnvloeden (Julius, Beetz, Kotrschal, Turner, & Uvnas-Moberg, 
2013) doordat zij sociale ondersteuning krijgen en basisbehoeften zijn ingevuld 
(Enders-Slegers, 2000). Fysiologische mechanismen komen voor in interacties 
met dieren: dieren houden je fit en alert door de activiteiten die je met ze hebt 
(bijv. wandelen, spelen) (Olsen, Pedersen, Bergland, Enders-Slegers & Ihlebæk, 
2016) (Friedmann, Son, & Saleem 2015; Curl, Bibbo, & Johnson, 2017; 
Schofield, Mummery & Steele, 2005) en de overlevingskans na hartaanvallen is 
hoger (Friedmann, Katcher, Lynch en Thomas, 1980). Bovendien nemen hartslag 
en bloeddruk af bij het strelen van een dier en wordt oxytocine (hormoon) 
vrijgegeven, waardoor men zich meer ontspannen en gelukkiger voelt (Beetz, 
2017) (Malinowski et al., 2018). 
Het wandelen met een hond bijvoorbeeld heeft een positief sociaal effect. Uit 
onderzoek bleek dat mensen met honden meer contact met andere mensen maken. 
Dieren faciliteren de onderlinge communicatie en helpen mensen verbonden te 
blijven met een sociaal netwerk (Wood et al., 2015; (Knight & Edwards, 2008).

In dier-ondersteunde interventies kunnen de specifieke eigenschappen 
van de dieren zeer nuttig zijn om de therapeutische of educatieve doelen 
te bereiken. De betrokken dieren moeten daartoe goed worden opgeleid. 
Gewenste eigenschappen zijn goed gedrag, vriendelijkheid, de mens 
accepteren en fysiek contact bieden. Dieren steunen mensen meestal 
onvoorwaardelijk en oordelen niet. 

Dit zijn eigenschappen die een therapeut / opvoeder vaak niet kan bieden. 
Als zodanig motiveren en stimuleren ze de cliënten tijdens de interventies, 
en door fysiek contact te bieden, stimuleren ze de afgifte van oxytocine en de 
verlaging van het stresshormoon cortisol in het bloed van de cliënt. Ze bieden 
ontspanning en plezier: voorwaarden voor het leren van nieuwe vaardigheden, 
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nieuw gedrag en voor het opnieuw ondergaan van emotionele ervaringen 
tijdens de interventies.
We zijn ons steeds meer bewust van het cognitieve vermogen en de emoties 
die dieren hebben (Panksepp, 1998) en het is een zeer goede ontwikkeling dat 
er tegenwoordig bij de inzet van dieren in AAI hier naar gekeken wordt en er 
rekening wordt gehouden met het welzijn van de betrokken dieren.
In de nabije toekomst zou het welzijn van het dier net zo 
belangrijk moeten zijn als het menselijk welzijn. De One Health 
/ One Wellbeing-beweging onderstreept dit: “One Health 
is een multidisciplinaire samenwerking van professionals 
binnen de gezondheidswetenschappen met samenhangende 
disciplines en instellingen, die zich lokaal, nationaal en wereldwijd inzetten 
om optimale gezondheid te bereiken, zowel voor mensen, gedomesticeerde 
dieren, in het wild levende dieren, planten als het milieu.” Bovendien: het 
uitvoeren van AAI met ongelukkige dieren die zich niet comfortabel voelen 
in de situatie, zal ook niet tot optimale resultaten in de interventies leiden 
(Kerepesi, Kubinyi, Jonsson, Magnusson, & Miklósi, 2006).

Wetgevingsaspecten
Toen het AAA-boek van het eerste Erasmus Plus-project enkele jaren geleden 
klaar was, had geen van de deelnemende landen overheidsvoorschriften, die 
aangeven hoe dieren en mensen moeten worden behandeld in Animal Assisted 
Interventions en hoe het welzijn van mens en dier en de veiligheid moeten 
worden gegarandeerd. Tegenwoordig is de situatie niet veranderd. Dankzij 
koepelorganisaties zoals de International Society for Animal Assistsed Therapy 
(ISAAT) en de European Society for Animal Assisted Therpay (ESAAT) en 
IAHAIO, zijn de definities binnen het werkveld echter nu duidelijk (White 
paper IAHAIO, 2018). Dit betekent dat er richtlijnen zijn voor zowel 
professionals als vrijwilligers, hoewel er geen wettelijke voorschriften zijn.
Die richtlijnen beschrijven dat ‘professionals’ (leraren, therapeuten, 
counselors en coaches) een professionele achtergrond (diploma, licentie) 
nodig hebben. Vrijwilligers hebben meestal geen professionele achtergrond. 
Zowel vrijwilligers als professionals moeten uit oogpunt van dierenwelzijn 
en veiligheid van zowel mens als dier op de hoogte zijn van de eigenschappen 
van de betreffende diersoorten waar ze mee werken. Zonder specifieke kennis 
over de dieren en de doelgroep die deelneemt aan een sessie, kan het welzijn 

Check the One Helth Commission website!
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van beide partijen in gevaar komen. Er is echter ook nog een andere reden: de 
mogelijkheid dat er iets mis gaat tijdens een AAI-sessie is altijd aanwezig en 
wie zal daarvoor verantwoordelijk worden gehouden nu er geen wetgeving 
van toepassing is?
In de meeste landen is aansprakelijkheid bij wet geregeld, maar weinig 
professionals zijn zich hiervan bewust. Als een klant gewond raakt door 
een hond en de professional of begeleider verantwoordelijk houdt, kunnen 
de gevolgen- waaronder de financiële gevolgen- enorm zijn. In de meeste 
landen is het niet eenvoudig om een verzekeringscontract af te sluiten voor 
professionals en vrijwilligers die Animal Assisted Interventions uitvoeren. 
Dus professionals (evenals vrijwilligers die samenwerken met een professional) 
moeten controleren of de aansprakelijkheidsverzekering de kosten van een 
eventueel ongeval dekt. Kwaliteitsnormen en procedures voor professionals, 
vrijwilligers en dieren zouden zeer nuttig zijn om het risico op ongelukken te 
minimaliseren. Hopelijk wordt dit werkveld in de nabije toekomst erkend als 
een volledig professionele en goed gereguleerde discipline. Als gevolg hiervan 
zal het dan gemakkelijker zijn om een verzekering af te lsuiten.
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AAI met honden in instellingen
Er zijn veel mogelijkheden voor instellingen om dierondersteunde interventies 
in hun organisaties te implementeren. In dit hoofdstuk worden een aantal van 
de mogelijkheden beschreven.
Er zijn enkele regels voor het bieden van interventies met dieren voor alle 
soorten instellingen. Het is belangrijk om te onthouden dat de instelling de 
AAI-sessies implementeert in hun protocollen en voorschriften.
Hier zijn enkele tips waarmee alle typen instellingen rekening zouden moeten 
houden:

1. Duidelijke interventieregels: in de instelling zijn veel mensen aanwezig 
die uw hulp en steun nodig hebben en die graag willen dat een hond op 
bezoek komt of die graag willen deelnemen aan de interventie. Het is 
erg belangrijk om de regels aan het begin in te stellen. Uw hond kan 
niet ingezet worden voor interventies met alle patiënten. Zorg voor een 
duidelijke voorbereiding van de overeenkomst en maak afspraken over:
a. hoe lang de interventie duurt
b. hoeveel patiënten deelnemen aan de interventie
c. waar de interventie zal plaatsvinden (en is het een prettige plek voor 

de hond?)
d. regels voor het personeel – ontmoeten zij ook de hond, mogen zij deze 

aaien en/of aanraken?
e. hulp van het personeel - heeft u personeel nodig om aanwezig te zijn 

tijdens uw bezoek aan de instelling en in welke aantallen (dat hangt van 
veel factoren af: je opleiding, handicaps van patiënten, soort AAI, enz.)?

f. dagen, aantal uren van interventie, pauzes voor de hond, het 
jaarprogramma - rekening houden met vakantieperiodes etc.

2. Denk aan het welzijn van de hond: als hij een uur werkt in de interventie en 
hieraan voorafgaand een half uur mensen op de gang ontmoet en na afloop 
nog een halfuur afscheid neemt van de bewoners etc. – is er sprake van 
een werktijd van 2 uur zonder pauze! Het verblijf op een gang kan lastig 
zijn voor een hond: regels zijn daar minder voorspelbaar en de begeleider 
heeft minder mogelijkheden om de omgeving te beheersen.
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3. Denk ook aan het welzijn van patiënten: zelfs als u deze patiënt eerder hebt 
ontmoet, is het leuk om uzelf en de hond voor te stellen om te vragen of ze 
willen deelnemen aan de bijeenkomst en of ze de hond willen begroeten. 
Sommigen vergeten misschien het tijdschema en zij zullen verrast zijn dat 
u er bent. Sommigen zijn misschien niet in de stemming of hebben last van 
gezondheidsproblemen. Soms kan een hond in dergelijke situaties helpen, 
maar niet altijd, dus is het beleefd om patiënten te vragen naar hun beslissing.

4. Zorg voor een goede training van de hond voorafgaand aan de interventie 
- het verzorgingshuis staat vol met ingewikkelde apparatuur en machines. 
Het zou veel gemakkelijker zijn voor de hond als hij/zij al eerder de kans  
had gekregen kennis met die apparatuur te maken. Het is dan ook goed 
om tijdens de training rolstoelen, krukken, looprekken, etc. en helpers te 
gebruiken. Helpers kunnen ook het gedrag van verschillende patiënten 
simuleren, zodat de hond eraan kan wennen.

Honden in ziekenhuizen
Elk jaar worden veel mensen in het ziekenhuis opgenomen. Dit kan moeilijk 
zijn, vooral voor kinderen. In een ziekenhuis liggen- in combinatie met 
‘vechten’ tegen de fysieke of psychische problemen- kan een bron zijn van 
extra angst en pijn. Is het mogelijk dat de interactie met een hond een positief 
effect kan hebben op de gezondheid van de mens en het herstelproces? Kan 
het de angst verminderen en de medische procedures minder pijnlijk en 
traumatisch maken?
In de literatuur hebben we veel aanwijzingen dat de aanwezigheid van een hond 
of een door hond(en) ondersteunde interventie gevolgen kan hebben voor de 
gezondheid van de mens. De interventie met het dier kan het fysieke, emotionele 
en sociale functioneren verbeteren en de bloeddrukniveau verlagen. Ook wordt 
melding gemaakt van het verlagen van stress bij psychiatrische patiënten en 
het verminderen van pijn, morbiditeit en mortaliteit  (Wisdom, Saedi & Green, 
2009; Friedmann, Katcher, Lunch et al., 1980; Barker & Dawson, 1998) (zie 
ook het hoofdstuk: Inleiding in Dierondersteunde Interventies).

De aanwezigheid van dieren in het ziekenhuis leidt tot veel controverses. 
Te denken valt aan vuil, beten, allergieën en ziekteverwekkers. 

think about
 it
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Maar dat is niet altijd het geval. Studies uitgevoerd in 2012 in de VS die de 
acceptatie van AAT op een afdeling spoedeisende hulp testten, toonden aan dat 
93% van de patiënten en het personeel het idee goedkeurden (Nahm et al, 2012).
Het introduceren van hondondersteunde therapie op medische afdelingen 
is gecompliceerd. Verschillende landen hebben verschillende juridische 
principes. In de VS zijn er veel programma’s die patiënten de gelegenheid 
bieden om met dieren om te gaan. In Polen zijn er veel poliklinieken, vooral voor 
kinderen, die sessies met honden en andere dieren toelaten. Andere Europese 
programma’s met dieren zijn bijvoorbeeld ingebed in het kinderziekenhuis 
Sant Joan de Deu in Barcelona (Spanje), in de Clinic for Neurohabilitation in 
Basel (Zwitserland), in het Otto Wagner Spital in Wenen (Oostenrijk) en in het 
Academisch Ziekenhuis (kinderafdeling) in Maastricht (Nederland).
Om een kwaliteitssessie van AAT in het ziekenhuis te organiseren, moeten we 
de voordelen en risico’s van patiënten, behandelaars en honden in ogenschouw 
nemen.
Allereerst moet de handler worden opgeleid over het benaderen van de 
verschillende patiënten. Ten tweede moet de hond op een positieve manier 
worden getraind en moet hij het ‘werk’ in het ziekenhuis leuk vinden. De 
handler en de hond moeten een goed team zijn en goed afgestemd zijn op 
elkaar, zodat de handler en de hond elkaars signalen herkennen en patiënten 
en honden veilig zijn in de interacties.
Risico’s van toepassing van AAT in ziekenhuizen:
●	 Overdracht	van	pathogenen	van	de	hondenbegeleider
De begeleider moet gezond en in goede conditie zijn. Hij/zij moet op de hoogte 
zijn van de gezondheidsvoorzorgsmaatregelen die gepaard gaan met bezoeken 
aan poliklinieken en individuele aanbevelingen respecteren om beide partijen 
te beschermen. Hij/zij moet ook zijn handen voor en na de sessie desinfecteren. 
● Transmissie	 van	 zoönotische	 aandoeningen,	 speciaal	 voor	 die	

patiënten	die	immunodeficiënt	zijn.		
Wanneer de hond gezond is, goed is gevaccineerd en ontwormd, is het risico van 
overdracht van zoönoses tamelijk laag. Als de hond onder regulier toezicht van 
dierenartsen staat en patiënten zich houden aan het hand-wasprotocol voor en 
na contact met de hond, is het risico minimaal. Speciale aandacht moet worden 
besteed aan de honden na vaccinatie met levend, verzwakt, gevriesdroogd B. 
bronchiseptica en canine para-influenzavirus. Het kan potentieel gevaarlijk 
zijn voor de patiënt met immunodeficiëntie. Er moeten minstens 6-8 weken 
zitten tussen vaccinatie en het bezoek aan een ziekenhuis.
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Overdracht	ziekteverwekkers	tussen	patiënten.
Wanneer de hond tijdens het bezoek aan patiënten in het ziekenhuis door hen 
wordt geaaid, bestaat er een potentieel risico op overdracht van antimicrobieel-
resistente bacteriën tussen hond en patiënt. Onlangs (2018) heeft een beperkte 
niet-gepubliceerde studie, gehouden door Johns Hopkins Bloomberg School 
of Public Health, geconstateerd dat het bezoek van een therapiehond het 
risico op overdracht van MRSA tussen patiënten heeft verhoogd. In de VS 
heeft de Society of Healthcare Epidemiology of America aanbevolen om het dier  
24-48 uur vóór het bezoek te baden, om zieke dieren en dieren met wonden 
en/of huidproblemen uit te sluiten en om handen van patiënten te wassen 
voor en na contact met een hond. Naar onze mening zal het gebruik van 
wegwerphanddoeken of lakens om direct contact met de omgeving van de 
patiënt te voorkomen, ook helpen.

Hondenbeten	en	ongelukken.	
Het risico van dergelijke ongevallen kan worden geminimaliseerd door een 
zorgvuldige selectie van de honden en een goede, positieve training.
Allergieën voor honden, fobie voor honden, religieuze of culturele redenen 
om interacties te vermijden: ieder mens heeft, om welke privéreden dan ook, 
het recht om te weigeren de hond te ontmoeten. Het is van essentieel belang 
om ervoor te zorgen dat de persoon die we willen bezoeken ook bezoek van 
een hond wil ontvangen. Wat allergie betreft, kunt u meer lezen over hoe u uw 
interventies kunt faciliteren in het boek van het eerste Erasmus Plus project: 
Diergerichte activiteiten met honden - Richtlijnen voor basisvereisten en 
kennis (2016).

Dierenwelzijn
Voor de hond is de ziekenhuisomgeving een uitdaging. Temperatuur, geluiden, 
geuren, medische apparatuur en mogelijk contact met fysiologische secreties 
of medicijnen zijn uitdagende factoren voor de hond om mee om te gaan. De 
begeleider moet op de hoogte zijn van het uithoudingsvermogen van de hond 
en hij moet de duur, intensiteit en frequentie van de sessies dienovereenkomstig 
aanpassen. Na de interactie heeft het dier voldoende rust nodig. De hond moet 
goed zijn opgeleid en vertrouwd zijn met de medische omgeving.
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Honden in verzorgingstehuizen/instellingen
Inwoners van verzorgingstehuizen zijn meestal mensen die niet alleen kunnen 
wonen, of enkel met de steun van hun familie. Patiënten hebben vaak niet alleen 
revalidatie of speciale behandeling nodig, maar ook verschillende soorten 
therapie. Ze kunnen zich eenzaam voelen - omringd door vreemdelingen 
in een niet-vertrouwde omgeving, vaak met regels en praktijken die ze 
niet begrijpen. Vaak zijn ze ook depressief, als gevolg van eenzaamheid en 
gebrek aan vriendelijke en bevredigende sociale interacties. Honden kunnen, 
tijdens goed voorbereide bezoeken en interventies, helpen om eenzaamheid 
te verminderen, het humeur te verbeteren en mensen aanzetten tot het 
ondernemen van verschillende activiteiten. Sommige patiënten hebben extra 
motivatie nodig om te oefenen tijdens revalidatie of om deel te nemen aan een 
therapiebijeenkomst. Maar sommigen van hen kunnen ook de motivatie nodig 
hebben om uit bed te komen, voor zichzelf te zorgen of uit de kamer te gaan.

Er zijn veel onderzoeken en observaties die aantonen dat de door honden 
ondersteunde interventie zeer nuttig is in dit soort voorzieningen. Hier zijn 
enkele voorbeelden:
- Minder depressies, hogere kwaliteit van leven en een betere balans (Olsen 

et al. 2016)
-  Vermindering van eenzaamheid bij ouderen in instellingen voor langdurige 

zorg (Banks & Banks, 2005)
-  Verbeterd sociaal functioneren:

• bij oudere volwassenen met schizofrenie (Barak, Savorai, Mavashew 
& Beni, 2001)

• meer initiatie en participatie in gesprek van langere duur bij oudere 
bewoners van zorginstellingen (Barnstein, Friedmann, & Malaspina, 
2000)

• meer verbale interactie tussen de groep oudere mannelijke bewoners 
in een verpleeghuis (Fick, 1993)

• meer sociale interacties in aanwezigheid van een hond dan met 
alleen een persoon / therapeut (alleen in residentiële verpleeghuizen) 
(Kramer, Friedmann & Barnstein, 2000)

- Reductie van waarneembare pijn in de aanwezigheid van een hond (Lust, 
Ryann-Hauddad, Coover, Snell, 2007)



 27

Er is ook onderzoek dat laat zien dat door honden ondersteunde interventies in 
kindertehuizen succesvol zijn wanneer andere therapieën falen (Kongable et 
al., 1989; Verderber, 1991). De hond wordt een sociale katalysator en maakt 
sociale interactie (met personeel en andere patiënten) veel gemakkelijker.
AAI kan ook een manier zijn om problematisch gedrag bij patiënten te 
veranderen. In aanwezigheid van dieren zijn patiënten gemotiveerd om 
uit zichzelf op te staan, zich aan te kleden of zelfs zelfstandig te eten. De 
aanwezigheid van dieren in de inrichting brengt vaak motivatie en positieve 
emoties met zich mee, zeer nuttige hulpmiddelen.
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Honden in scholen: animal assisted education

Het wordt steeds populairder om honden mee naar scholen te nemen. Het idee 
wordt ondersteund door theoretici die onderzoek deden met jeugdige kinderen, 
zoals Vygotsky, Piaget en Montessori (Mooney, 2013). Maar we moeten in 
gedachten houden dat er weinig onderzoek is geweest naar de pedagogische 
impact van levende dieren op school (Gee, et al. 2017). Endenburg & Van 
Lindt (2011) onderzochten of kinderen meer leren en beter onthouden als ze 
emotioneel betrokken zijn bij het “onderwerp” en in hoeverre zinvolle relaties  
belangrijk zijn voor de uitkomst van hun leerproces.
Er zijn verschillende manieren om een hond in te zetten in het onderwijs. 
In sommige scholen zijn de honden aanwezig in de klas. Met een dier in 
de groep zal de dynamiek in de groep veranderen en de leermogelijkheden 
verbeteren (zie hoofdstuk: Relaties in dier-ondersteunde interventies).   
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We zullen er met nadruk op wijzen dat het hebben van een hond in de klas 
de hele dag erg uitdagend is voor de hond en voor de leraar/handler. Het zijn 
veel indrukken/interacties voor de hond en de hond heeft een plek nodig waar 
hij/zij zich kan ontspannen en een veilige basis heeft (weg van de kinderen). 
Honden hebben veel slaap nodig en het is moeilijk voor hen om voldoende rust 
te krijgen als er veel om hen heen gebeurt.
In Noorwegen werken de meeste honden op scholen in speciaal onderwijs. Ze 
werken één op één of in kleine groepen. Het AAE-team heeft vaak een eigen 
kamer en de hond heeft een veilige plek waar hij zich tussen de lessen door kan 
terugtrekken en rusten. Deze honden worden soms naar gewone klaslokalen 
gebracht, maar dat is vaak voor een korte tijd en/of voor een specifiek doel. Dit 
is de beste manier om honden op scholen in te zetten als er sprake is van bange 
of allergische leerlingen en om ervoor te zorgen dat het welzijn van de hond 
geborgd is. Sommige ‘schoolhondenteams’ werken met kinderen die niet naar 
school willen gaan en zij nemen ‘s ochtends deze kinderen mee naar school. 
Er zijn ook honden die tijdens de pauze buiten op het schoolterrein met de 
kinderen werken of worden ingezet bij kinderen die werken aan de relatie met 
hun klasgenoten of met de leraar. In een Noorse scriptie benadrukt Sigrid M. 
Evensen de impact die AAE heeft op de relaties tussen alle deelnemers aan het 
onderwijs. Ze beschrijft hoe de hond kan helpen een sterke en veilige relatie 
op te bouwen tussen leerling en leerkracht en tussen de kinderen onderling op 
school (Evensen, 2018). Onderzoek toont aan dat de relatie met de leerkracht 
en tussen medeleerlingen van invloed is op het welzijn en op sociaal en 
cognitief leren (Drugli, 2012). Ook Gee et al (2017) toonden aan dat dieren 
deze relaties kunnen verbeteren.
Practioners wijzen er vaak op dat de motivatie van leerlingen onder invloed 
van de aanwezigheid van honden toeneemt. Interactie met dieren activeert 
het zintuiglijk systeem (geur, actie, aanraking, beelden) en Wohlfarth et al. 
(2014) suggereren dat dit de reden is waarom dieren impliciete motivatie en 
plezier bij kinderen teweeg brengen. Biofilie kan een verklaring zijn waarom 
dieren dit effect hebben. Biofilie gaat er van uit dat mensen een aangeboren 
neiging hebben om verbindingen te zoeken met de natuur en andere vormen 
van leven (Wilson, 1986). De aanwezigheid van dieren helpt mensen vaak om 
gefocust te blijven in het “hier en nu” en dat kan de focus van kinderen in de 
schoolsituaties bevorderen (Van Fleet & Faa-Thompson, 2017). 
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Veel kinderen ervaren veel stress en angst die samenhangt met de school. Voor 
sommige kinderen vormen angst en stress een belemmering om naar school 
te gaan en staan goede leeruitkomsten in de weg. AAE-teams kunnen sociale 
ondersteuning bieden aan leerlingen. Sociale steun kan kinderen het gevoel 
geven dat ze geliefd zijn, dat ze onvoorwaardelijk worden geaccepteerd, 
gewaardeerd en met elkaar verbonden (Melson & Fine, 2015). Soms zien 
we dat AAE-teams kinderen kunnen helpen, zodat ze zich veiliger en minder 
gestresst voelen als ze naar school gaan. Sociale steun kan mensen positiever 
maken over hun gedachten, gedrag en gevoelens (Cohen, 1988). Negatieve 
emoties zoals angst, schaamte, hopeloosheid en verveling blijken negatief 
gecorreleerd te zijn met prestaties (Villavicencio, 2011). Met behulp van AAE 
kunnen we ook werken aan de effectiviteit van een kind in de schoolomgeving. 
Een geringe persoonlijke effectiviteit op school heeft een negatieve invloed op 
de motivatie, de prestatie en de ambitie. De beste manier om een verbeterde 
persoonlijke effectiviteit te krijgen, is het gevoel grip te hebben op de situatie 
(Bandura, 1994). Geringe persoonlijke effectiviteit, negatieve gedachten en 
beperkte probleemoplossing zijn enkele van de gevonden risicofactoren die 
leiden tot het verzuim van school (Ingul et al. 2019). 
Door AAE toe te passen tijdens leren, trainen, spelen en het oplossen van 
problemen, kunnen docenten/begeleiders het kind helpen om succesvol te zijn 
en kan het kind het gevoel krijgen grip te hebben op de situatie. De taken moeten 
uitdagend genoeg zijn om de interesse van het kind te behouden, maar niet zo 
moeilijk dat het kind gefrustreerd raakt. Het in gezelschap zijn van honden kan 
kinderen ook de gelegenheid geven om te onderzoeken hoe op gepaste wijze 
om te gaan met macht en controle. Kinderen zullen hun eigen vermogen trainen 
om nieuwe dingen te leren en honden nieuw gedrag kunnen leren (Van Fleet & 
Faa-Thompson, 2017). We ervaren dat kinderen door het trainen van honden 
-en er na afloop over na te denken- een hogere tolerantie ontwikkelen voor het 
maken van fouten en meer gemotiveerd zijn om te oefenen. Sommige kinderen 
zijn zo bang om fouten te maken, dat ze niets doen. Voor deze kinderen zien we 
grote veranderingen wanneer ze met honden werken. Honden maken fouten en 
wanneer dat gebeurt, lacht niemand daarom en er is geen kritiek op de hond. 
We moedigen de kinderen aan om te proberen de hond te helpen begrijpen wat 
zij van hem/haar verwachten en we praten erover dat het maken van fouten 
en niet meteen succesvol zijn deel uitmaakt van het leven, dat iedereen moet 
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oefenen als hij beter wil worden. Een ieder van ons, zowel honden als mensen, 
heeft verschillende dingen die gemakkelijk te leren zijn en andere dingen die 
voor ons een grotere uitdaging vormen. Het enige dat we zeker weten, is dat 
iedereen moet oefenen om nieuwe vaardigheden aan te leren. Na verloop van 
tijd voelen de kinderen zich veilig genoeg om te beginnen met het oefenen van 
zowel hun cognitieve als sociale uitdagingen.
We hebben allemaal verschillende manieren om iets te leren, verschillende 
leerstijlen. In het gewone onderwijs hebben kinderen met visuele en auditieve 
leerstijlen vaak een voordeel. Maar kinderen die leren via tactiele en/
of kinesthetische leerstijlen hebben baat bij de inzet van AAE met honden 
(Van Fleet & Faa-Thompson , 2017). In de praktijk zien we dat de kinderen 
door training en spel met de dieren actief zijn in de leersituatie. Ze plannen, 
structureren en stellen doelen. Hierdoor ontwikkelen ze verschillende 
competenties in verschillende vakken zowel cognitief als sociaal. Oefeningen 
die kinderen kunnen doen met honden zijn bijvoorbeeld het ophalen van 
brieven, het doorlopen van leespaden, het oplossen van rebussen, de honden 
nieuwe oefeningen aanleren, etc. Door dit te doen leren de kinderen een plan te 
volgen en uiteindelijk hun eigen prestaties te evalueren. Reeds in de vroege 20e 
eeuw presenteerde Dewey zijn theorie “leren door te doen en te reflecteren”, 
waarin hij benadrukt hoe belangrijk het is om actief te zijn in het leerproces en 
achteraf na te denken over het proces (Giles & Eyler, 1994).

We moeten de kinderen de lichaamstaal van de hond en zijn gevoelens leren 
interpreteren. Sommige kinderen hebben communicatie problemen en via 
interactie met een hond ontstaan veel mogelijkheden om de soms bedreigende 
wereld van gevoelens te verkennen (Van Fleet & Faa-Thompson, 2017). Dit 
stelt de kinderen in staat te oefenen met hun eigen communicatie en het lezen 
van het gedrag van de hond. Het is vaak minder beangstigend om deze dingen 
samen met een hond te onderzoeken die van je houdt en je vergeeft, ongeacht 
hoe goed / slecht je het doet. De onmiddellijke reactie van de kinderen op de 
hond heeft een grote invloed op het gedrag van het kind in de situatie en in 
vergelijkbare situaties later in het leven. Als Van Flee & Faa-Thompson (2017) 
het hebben over effecten van dierondersteunde therapie in instellingen dan 
doelen ze op het effect dat cliënten ervaren door met dieren te spelen en op de 
veranderingen die dat tot gevolg heeft voor hun gedrag.
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Hoewel er weinig onderzoek naar deze gebieden is gedaan, wordt verwacht 
dat kinderen wellicht betere lezers worden, wiskunde beter zullen beheersen 
en meer interesse zullen hebben voor wetenschap en zelfs gemotiveerder 
zullen zijn om te bewegen. Met betrekking tot honden die ingezet worden in 
de leeslessen wordt gesuggereerd dat honden leerlingen kunnen helpen met hun 
leesvaardigheid, maar we hebben meer gepubliceerd onderzoek met grotere data 
sets nodig voordat we in het algemeen kunnen beweren dat honden kinderen 
helpen met hun leesprestaties (Gee et al. 2017). Honden kunnen, zoals we eerder 
in dit hoofdstuk hebben beschreven, kinderen helpen hen impliciet te motiveren 
Ze kunnen het kind sociale steun geven en stress verminderen en al deze 
factoren kunnen een effect hebben op leesvaardigheden. Le Roux et al. (2014) 
concludeerde dat een door honden ondersteund leesprogramma, zoals R.E.A.D. 
kinderen helpt beter te lezen. Om effect te krijgen van het voorlezen aan honden 
is het wel van belang dat het kind enige basale leesvaardigheden heeft. Als het 
kind onvoldoende leesvaardigheden heeft, is een leraar van cruciaal belang om 
het lezen met behulp van een leeshond te ondersteunen (Gee et al 2017).
Er is weinig onderzoek gedaan naar de implementatie van AAE bij kinderen 
die stoornissen in gedrag, emotie en denken vertonen zoals het geval is bij 
ADHD, autismespectrum stoornissen (ASS) en ODD (de meest voorkomende 
psychische stoornissen van kinderen in reguliere scholen). Tegelijkertijd praten 
leraren en begeleiders over het grote effect dat de hond kan hebben op met 
name deze groep kinderen. Er is meer onderzoek nodig naar dit onderwerp, 
maar we kunnen gevoeglijk aannemen dat het waarschijnlijk net zo werkt voor 
deze kinderen als voor andere mensen en 
andere kinderen.
Als we de werkingsmechanismen voor 
AAE proberen te verklaren speelt het 
belang om naar iets uit te kijken en 
iets te hebben dat de positieve emoties 
bij de kinderen naar voren brengt een 
belangrijke rol. Dit is een factor die 
we vaak vergeten. Vaak hebben deze 
kinderen erg onrustige gevoelens over 
school en de AAE is het enige lichtpunt 
dat ze tijdens hun schooltijd hebben.         
Het Norwegian Centre of Anthrozoology 
(NCofA) kent een lange traditie van de 
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inzet van dieren bij AAE. Leerlingen die worstelen met school vanwege de 
vele uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden, bezoeken het Cenrum 
om een alternatieve school ervaring te krijgen. De dagen worden aangepast 
aan de behoeften van ieder kind. Actieve en rustige sessies, geconcentreerd/
gefocust werken en creatieve uitingsvormen wisselen elkaar af ,terwijl het 
kind zijn activiteiten steeds onafhankelijker uitvoert.
Hieronder volgt een voorbeeld van een alternatieve schooldag, 1x per week:

Beschrijving Effect

Start van 
de dag

Het kind ontmoet de hond en 
de leraar, ze brengen de tijd 
vrij door op een bank of met 
kussens op de vloer en praten 
over de voorafgaande week en 
wat het kind momenteel bezig 
houdt.

Het kind voelt zich welkom, 
gezien, heeft het gevoel dat 
het ertoe doet, heeft effect 
op fysiologie effect en op de 
sociale competentie; focus ligt 
op het hier en nu.

Wandelen 
met en 
borstelen 
van de 
honden

Als we de honden uitlaten, 
praten we over hoe belangrijk 
het is om de signalen van de 
honden te lezen en aan hun 
behoeften te voldoen.

Sociale vaardigheden 
zoals respect en empathie. 
Communicatie
Routines/repetitieve taken
Momenten van vreugde

Het 
trainen van 
de hond

De studenten (leerlingen) 
werken met de honden, ze 
zijn betrokken bij het plannen, 
implementeren en creëren 
van resultaten. Hier kan men 
ook cognitieve uitdagingen 
toevoegen bijvoorbeeld:
● Lezen
● Wiskunde
● Wetenschap

Training
Omgaan met uitdagingen
Verhoogde competentie op 
praktische vaardigheden
Uitspraak van woorden
Bewustzijn van eigen 
lichaamstaal
Verhoogde cognitieve 
competentie
Actief leren

Gezamen-
lijke lunch 

Mogelijkheid om samen met 
de andere studenten en het 
personeel te lunchen.

Interactie met anderen in 
een natuurlijke context. We 
hebben veel goede ervaringen 
en goede gesprekken rond de 
lunchtafel.
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Indivi-
duele, 
sociale en 
cognitieve 
doelen

Als we Al werkend met de 
speciale behoeften van 
het kind, kunnen sociale of 
cognitieve uitdagingen worden 
aangepakt.

Sociale competentie, verhoogd 
zelfvertrouwen en zelfbeeld
Leuk en leerzaam, verhoogde 
motivatie en professionele 
kracht
Veiligheid en ruimte voor de 
moeilijke gesprekken
Positieve gevoelens en 
motivatie voor de rest van de 
schoolweek.

Schrijven 
logboek

Alle studenten krijgen hun 
eigen boek om de blog in te 
schrijven, ze schrijven elke 
keer een blog, dit gebeurt 
voornamelijk met de hand.

Reflectie op hun eigen 
inspanningen en leren en voor 
veel van de kinderen de enige 
keer dat ze hun handschrift 
oefenen.

Planning 
volgende 
keer

Studenten krijgen altijd een 
overzicht van wat ze de 
volgende keer moeten doen.

Veiligheid
Voorspelbaarheid
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In de afgelopen decennia hebben onderzoek en praktijk op het gebied van  Animal 
Assisted Interventions (AAI) zich vooral gericht op de effecten van AAI op het 
welzijn en de gezondheid van de mens. Weinig aandacht werd besteed aan de 
effecten op het welzijn en de gezondheid van de honden die bij de interventies 
betrokken waren (Glenk, 2017; Hatch, 2007). Pas sinds een paar jaar wordt het dier 
meer en meer gezien als een collega en partner van de professional/begeleider in de 
interventies. Met  het  uitgangspunt dat een relatie tussen mens  en dier aan beiden 
voordelen biedt, dient  het welzijn van het dier tijdens AAI meer aandacht krijgen 
(Grandgeorge & Hausberger, 2011). Dat is gezien de groeiende belangstelling 
voor en acceptatie van het One Health-raamwerk wereldwijd onvermijdelijk. Dit 
raamwerk volgt een multidisciplinaire aanpak om de gezondheid van mens, dier 
en milieu te optimaliseren (Chalmers & Dell, 2015).

Als het gaat om dierenwelzijn, is de uitdaging dat er nog geen algemeen 
geaccepteerde definitie is wat exact bedoeld wordt met goed dierenwelzijn. 
Deze zou wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn, maar men ontkomt 
er niet aan dat dit ook afhankelijk is van cultuur en achtergrond.

Zoals er vele manieren zijn om welzijn te definiëren, zijn er ook verschillende 
manieren om welzijn te meten, al ontbreekt een betrouwbare, op de 
wetenschap gebaseerde welzijnsbeoordelingstool die tevens gemakkelijk in 
de praktijk door professionals kan worden gebruikt nog (Kiddie & Collins, 
2014). Tegenwoordig wordt welzijn gezien als meer dan alleen het vermijden 
van negatieve welzijnsstatus en wordt de dierenwelzijnsstatus bestudeerd 
aan de hand van zowel objectieve fysieke als psychologische indicatoren 
(Veissier & Boissy, 2007; Boissy et al., 2007; Hemsworth, Mellor, Cronin, 
& Tilbrook, 2015). Welzijn heeft ook te maken met de voorspelbaarheid en 
controleerbaarheid van de omgeving van de dieren en met de verwachtingen 
van de dieren voor de toekomst, die echter moeilijk te meten zijn (Veissier 
& Boissy, 2007). Daarnaast wordt welzijn en gezondheid door factoren, 
zoals training en de omgeving waarin de hond werkt beïnvloed (Mcbride & 
Montgomery, 2018, Nimer & Lundal, 2007). 
Tot nu toe gebruikte methoden om dierenwelzijn te meten, zijn onder andere het 
beoordelen van lichaamstaal en stress-signalen, het meten van speekselcortisol 
(Ng et al., 2014) en hartslag/hartslagvariabiliteit (Zupan, Buskas, Altimiras, & 
Keeling, 2016; Boissy et al., 2007).

think about
 it
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Hoewel een specifiek instrument voor het meten van het welzijn van honden 
ontbreekt, is het van groot belang dat de begeleider/professional die samenwerkt 
met de hond in Animal Assisted Education (AAE) of Animal Assisted Therapy 
(AAT) niet alleen kennis heeft over de cliënten, maar ook over de hond. Dat 
betekent kennis over het soortspecifieke gedrag in het algemeen en het herkennen 
van stresssignalen van de hond (zie ook hoofdstuk 7 en 8 van het boek Animal 

Assisted Activities met honden, 2016), en nog 
belangrijker, kennis over de betreffende hond. 
In het eerste boek “Animal Assisted Activities with 
Dogs Guideline voor basiseisen & kennis” (Wohlfart 
& Sandstedt, 2016) werden de fysieke en niet-fysieke 
welzijnsaspecten waar rekening mee moet worden 
gehouden tijdens een AAA sessie beschreven. Het is 
belangrijk om te beseffen dat het fysieke en mentale 
welzijn van de hond met elkaar samenhangen. Ook 
tijdens AAT en AAE sessies dient hiermee rekening te 
worden gehouden. Het is belangrijk te realiseren dat de 
fysieke en mentale toestand van een hond aan elkaar 
gerelateerd zijn. Stress heeft grote negatieve invloed 
op de algemene fysieke weerstand van de hond tegen 
parasieten, virussen, bacteriën en ziektes. Bovendien 
zal een hond die zich ziek voelt of pijn heeft, zich niet 
gedragen zoals hij/zij normaal doet. Het niet herkennen 
of negeren van de signalen betekent risico’s voor het 
welzijn van de hond en voor de mensen die deelnemen 

aan een AAI-sessie. Begeleider en/of professionals moeten veranderingen in het 
gedrag en veranderingen in de fysieke aspecten van de hond herkennen (manier 
van lopen, kijken, geur, enzovoort) en de dierenarts in alle gevallen raadplegen 
voor een gezondheidscontrole. Ook gezonde honden hebben op gezette tijden 
veterinaire controles nodig, tenminste jaarlijks. Een dierenarts controleert de 
algemene gezondheidstoestand en staat van zorg, tekenen van ziekte die de 
eigenaar mogelijk heeft gemist, en zal het dier vaccineren en behandelen tegen 
parasieten.
Er voor zorgen dat de hond gezond blijft is niet alleen belangrijk vanwege het 
risico van zoönoses voor de mens, maar minstens zo belangrijk is dat het zal 
bijdragen aan een goed welzijn van de hond!

Hoe laat deze hond zien dat 
er sprake is van stress? Hoe 
gedraagt deze hond zich 
wanneer hij moe wordt? Wat 
is zijn/haar gedrag wanneer 
hij zich gelukkig voelt? 
begeleider en professional 
moeten in staat zijn om te 
zien wanneer stresssignalen, 
lichaamstaal en gedrag van 
een bepaalde hond aantonen 
dat de hond een pauze nodig 
heeft. Misschien moet de 
begeleider/professional zelfs 
een hele sessie overslaan om 
het welzijn van de hond te 
waarborgen of te garanderen. 
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In het kader van een afstudeeronderzoek aan de University of Life Sciences 
(Noorwegen) werd een studie uitgevoerd onder de titel “Evaluatie van dierenwelzijn 
bij honden die werken met dierondersteunde interventies voor ouderen met 
dementie” (Barstad, 2014). In dit project waren alle honden vooraf getoetst op 
hun inzetbaarheid en bleken ze de juiste persoonlijkheid te hebben om voor AAI 
te worden opgeleid. Zowel honden als eigenaren namen deel aan cursussen en 
tests die werden uitgevoerd door het Noorse Centrum voor Anthrozoölogie.
De hypothese luidde:
● De honden vertonen tijdens een interventie signalen van een typische 

stress reactie waarneembaar aan het gedrag.
●  Deze stressreacties nemen na verloop van tijd af, als de hond gewend 

raakt aan de situatie.
●  De honden zullen in een gedragstest na een sessie minder gefocust en 

geconcentreerd zijn vergeleken met de situatie voorafgaand aan de sessie.
Het doel van de studie was om het welzijn van de honden die twee keer per week 
worden ingezet in een AAI sessie met dementerende ouderen gedurende een 
periode van 12 weken te evalueren. Dertien honden van verschillende rassen 
namen deel aan het onderzoek. Beide geslachten waren vertegenwoordigd en 
hun leeftijd varieerde tussen 2,5 en 13 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 
6,1 jaar. De begeleiders kregen de opdracht om een gestandaardiseerd plan 
voor de sessies te volgen. Elke sessie duurde gemiddeld 30 minuten. 
De conclusies  van het onderzoek waren als volgt: 
Tijdens de AAI sessie vertoonden de honden positief gedrag, hoewel er ook 
signalen van stress en ongemak werden waargenomen. Dat gedragspatroon 
veranderde niet in volgende sessies in een nieuwe omgeving met nieuwe klanten. 
Het gedrag van de honden varieerde dus niet in de loop van het experiment. 
Goed getrainde honden die vooraf voldoende ervaring hadden opgedaan met 
de omstandigheden gedurende een AAI sessie, konden goed omgaan met 
de uitdagingen die deze vorm van AAI met zich meebrengt. Geconcludeerd 
werd dat er geen sprake leek te zijn van een 
aantasting van het welzijn van de honden. In 
dit onderzoek werd geconcludeerd dat het 
positieve effect van de inzet van de honden 
voor de gezondheid van de mens opweegt 
tegen het geringe ongemak voor de honden 
(Barstad, 2014) 
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Het kiezen van een hond voor AAI
Als we het hebben over de inzet van honden in AAI is de meest voorkomende 
vraag “welke hond kies ik” en “hoe weet ik dat deze hond/ras geschikt is 
voor het werk en dat het welzijn gegarandeerd wordt”. Laten we kijken naar 
de gedragsontwikkeling van honden - het proces waarbij “de hond een hond 
wordt”. In dit hoofdstuk zullen we proberen antwoord te vinden op de vraag 
hoe genetische aanleg van invloed is op gedragsontwikkeling, wat de kritieke 
stadia van ontwikkeling en gevoelige perioden zijn - wanneer ze zich voordoen 
en wat de gevolgen zijn van verschillende ervaringen in die perioden.
In het vorige boek “Animal Assisted Activities with Dogs - Guideline for basic 
requirements & knowledge”, heeft u geleerd dat het kiezen van de juiste hond 
van het grootste belang is (Wohlfarth & Sandstedt, 2016). Het boek leverde 
ook kennis over persoonlijkheid, verschillende rassen, welke eigenschappen 
de hond het liefst moet hebben en nog veel meer.
Het IAHAIO White Paper stelt dat dieren die betrokken zijn bij AAI de juiste 
genetische aanleg en training moeten hebben om te worden geselecteerd voor 
AAI. En verder dat: “Regelmatige evaluaties moeten worden uitgevoerd om 
ervoor te zorgen dat de dieren het juiste gedrag  blijven vertonen.” (IAHAIO, 
2018).
Dus hoe kunnen we daar voor zorgen? We raden aan om een persoonlijkheidstest 
uit te voeren, geëvalueerd door een gedragsdeskundige met minimaal drie jaar 
ervaring in het hoger ethologische onderwijs. Persoonlijkheid kan worden 
gedefinieerd als “consistente individuele gedragsverschillen” (Fratkin et al., 
2013), wat betekent dat gedrag op zijn minst enigszins consistent is in de tijd 
en/of situaties. Dus wat beïnvloedt het gedrag? Nature of nurture? - Natuurlijk 
is het antwoord allebei. En we weten dat verschillende gedragselementen een 
erfelijke basis hebben.  Zo hebben onderzoekers genomische regio’s gevonden 
die zijn geassocieerd met angst bij honden (Sarviaho et al., 2019). Dit is 
waarschijnlijk slechts het begin van bevindingen op dit gebied.
Dat zegt ons dat niet elke hond geschikt is om in AAI te werken. Zoals Patricia 
McConnell benadrukt in het hoofdstuk ‘ Understanding the other End of 
the Leash: What Therapists Need to Understand about Their Co-therapists” 
(McConnell & Fine, 2015), is de kans zeer klein (een op de miljoen) dat een 
hond uitermate geschikt is om ingezet te worden in AAI. Het is belangrijk om 
honden/dieren niet te plaatsen in situaties waarin ze zich niet op hun gemak 
voelen, dus forceer de inzet van uw hond in AAI sessies niet als hij er niet 
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geschikt voor is. Houd van hem zoals hij is: een toegewijde huishond, wat ook 
een heel belangrijke eigenschap is. Sommige honden die niet geschikt blijken 
om ingezet te worden in AAI sessies lenen zich soms met succes voor andere 
taken zoals gehoorzaamheid, behendigheid, speuren etc. 
Honden die in dierondersteunde interventies worden ingezet moeten zich 
veilig voelen, contact met mensen willen en zoeken, kunnen afwisselen tussen 
rust en activiteit en moeten goed opgeleid en gewend zijn aan verschillende 
omgevingen. Bovendien moeten ze betrouwbaar, voorspelbaar en controleerbaar 
zijn en het vermogen hebben om wederzijds vertrouwen te creëren.

Hondengedrag
Om het gedrag van het individu te herkennen en te interpreteren, moeten 
we kijken naar het soortspecifieke gedragspatroon en de motivationele 
stimuli die leiden tot dat gedrag. Tot voor kort werden honden en wolven 
beschouwd als vertegenwoordigers van dezelfde soort hetgeen een verkeerde 
vooronderstelling bleek.
Veel studies en observaties die het gedrag van de gedomesticeerde hond 
verklaarden, waren gebaseerd op het gedrag van wolven. De conclusies 
werden daardoor uniform van toepassing verklaard op beide soorten. Nu zijn 
onderzoekers het erover eens dat de hond een aparte soort is en niet een soort 
tamme wolf (bijvoorbeeld Coppinger et al., 2009; Serpell, 2017). Domesticatie 
en het temmen van wilde dieren zijn twee totaal onvergelijkbare processen. Als 
gevolg van domesticatie zijn de genetische uiterlijke en gedragskenmerken 
tot uitdrukking gekomen in volgende generaties. Het gedrag van een hond 
wordt immers behalve door erfelijke factoren ook door training en ervaring 
bepaald (Hawort et al., 2008; Rosenström et al., 2018). Onderzoek naar het 
gedrag van verschillende hondenrassen (Scott, Fuller 1965; Svartberg 2006) 
leidde tot de hypothese dat de verschillende gedragspatronen erfelijk bepaald 
zijn en dat daarom selectie op gedrag mogelijk is. Wetenschappers verrichten 
op dit moment moleculair onderzoek gericht op het isoleren van genen die 
verantwoordelijk kunnen zijn voor het tot uiting laten komen van bepaald 
gedrag. Helaas hebben we niet genoeg gegevens om valide conclusies te 
trekken. Onderzoekers zijn het erover eens dat de natuurlijke omgeving van 
een hond een “ecologische niche” is die door mensen is gecreëerd (bijv. Herre 
& Röhrs, 1990; Serpell 1995; Miklosi, 2015). De hond vertoont als aparte 
soort een ander gedragspatroon dan de wolf. Sommige onderzoekers passen 
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het dominantiemodel dat ze waarnemen bij wolven in gevangenschap toe op 
het sociale gedrag  van de gedomesticeerde huishond. Echter observaties aan 
wolven in gevangenschap of in een beperkte ruimte zijn niet te vergelijken 
met die aan wolven die in de vrije natuur leven. Die vergelijking met de wolf 
in gevangenschap gaat daarom mank en het gedrag van de hond is zelfs niet te 
beschrijven in termen van “wolf-achtig” gedrag.

Om te begrijpen ‘Waarom de hond zich gedraagt zoals hij zich gedraagt’ 
beantwoordt Adam Miklosi de vier vragen, waarvoor Nikolaas Tinbergen 
de Nobelprijs ontving in 1969. De eerste vraag gaat over de functie van 
het gedrag: hoe heeft gedrag het voortbestaan van de soort beïnvloed via 
natuurlijke selectie? Deze benadering gaat voor de gedomesticeerde hond niet 
helemaal op. Hier was immers geen sprake van natuurlijke selectie. Het was 
de mens die subjectief selecteerde op bepaalde eigenschappen van de hond 
hetgeen uiteindelijk tot zeer goed inzetbare honden leidde.

De tweede vraag gaat over hoe het gedrag verandert als een functie in de 
evolutionaire geschiedenis (fylogenie) van de bestudeerde diersoort. Om hier 
inzicht in te krijgen zijn vele studies nodig die de verschillen en overeenkomsten 
beschrijven binnen de familie Canidae (honden, wolven, coyotes, jakhalzen, 
dingo) als ook binnen de verschillende rassen van één soort. Een andere 
interessante vergelijkende studie is die tussen de evolutionaire ontwikkeling 
van mens en de hond. Ze hebben weliswaar geen gemeenschappelijke 
voorouder maar deelden wel dezelfde biotoop. Ze werkten veel samen op 
verschillende niveaus en vertonen als gevolg hiervan vergelijkbare (sociale) 
gedragingen. 
De derde vraag gaat over de interne mechanismen die het gedrag controleren 
en de stimuli die gedrag veroorzaken (etiologie). 

De vierde vraag gaat over hoe het gedrag zich gedurende het leven van een 
dier, vanaf de geboorte totdat het dier volwassen is, ontwikkelt. Rekening 
houdend met zowel de historische als individuele context. 

Het antwoord op deze vier vragen en zorgvuldige observatie vormen de basis 
voor het beschrijven van een protocol van gedragselementen (ethogram) dat 
soortspecifiek is voor in dit geval de hond. We moeten ons er echter bewust 
van zijn dat individuele honden verschillend kunnen reageren hetgeen het 
gevolg is van de interactie tussen erfelijke aanleg en omgevingsinvloeden. 
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In de analyse van het gedrag van de hond onderscheiden we temperament 
en persoonlijkheid. Het temperament kan worden geïnterpreteerd als de 
overgeërfde eigenschappen die verschijnen in de vroege “puppytijd” en 
herkenbaar blijven gedurende het hele leven van de hond. Het vormt mede de 
basis voor persoonlijkheid (Goldsmith, 1987).
Genetische factoren zijn meer van invloed op temperament dan op 
persoonlijkheid maar temperament maar kan tevens aanzienlijk worden 
beïnvloed door training en omgevingsinvloeden. Het totale complexe 
gedragspatroon van een individu dat niet verandert gedurende de tijd noemen 
we persoonlijkheid. Om inzicht te krijgen in de persoonlijkheid van onze hond, 
kunnen we een gestandaardiseerde reeks testen gebruiken, maar sommige 
persoonlijkheidsaspecten zijn moeilijk te meten. Pas op volwassen leeftijd 
komt de definitieve persoonlijkheid van de hond tot uitdrukking. Daarom 
zijn er zoveel problemen bij het voorspellen van het gedrag van volwassen 
honden op basis van puppy-testen. Onderzoekers identificeren zes belangrijke 
persoonlijkheidskenmerken bij honden: angst, sociabiliteit, de mate waarin 
honden agressief, assertief en actief zijn en de mate waarin ze te trainen zijn. 
Zie ook het hoofdstuk in dit handboek “Persoonlijkheidstest voor honden in 
AAI”L of voor gedetailleerde informatie over dit onderwerp het boek van 
Ádám Miklósi: “Hondengedrag, evolutie en cognitie” (2015).

Fases gedurende de ontwikkeling van de hond

De ontwikkeling tijdens het eerste jaar van een hond kan worden onderverdeeld in 
vier fasen: de neonatale periode, de overgangsperiode, de socialisatieperiode en de 
juveniele periode. Vanuit onderzoek en door observatie weten we dat deze fasen 
niet volgens vaste tijdslijnen verlopen, maar relatief zijn en afhankelijk van het 
individu. De ontwikkelingsfasen moeten gezien worden als richtlijn om het gehele 
proces van de ontwikkeling van een hond te begrijpen. Gedragsontwikkeling is het 
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proces waarbij het genetisch potentieel van een organisme zich ontvouwt in een 
specifieke omgeving (Miklosí, 2017). Serpell (2017) ontdekte dat, in tegenstelling 
tot wat eerder gedacht werd, deze perioden en grenzen niet zo rigide zijn en dat 
bepaald gedrag later kan veranderen of zelfs kan omkeren.
Er zijn aanwijzingen dat ongeboren pups die worden blootgesteld aan stress van de 
moeder in hun latere leven gevoeliger reageren op stressvolle situaties (Weinstock, 
2008). Dezelfde resultaten zijn gevonden in vergelijkbare studies met knaagdieren 
(Champagne, 2008).
De wijze waarop dat gedrag zich uit hangt af van het moment waarop de ongeboren 
dieren aan stress van de moeder worden blootgesteld, de intensiteit en de duur 
ervan en het geslacht van het ongeboren dier. De hippocampus, frontale cortex 
amygdala en nucleus accumbens van deze aan stress blootgestelde puppies blijken 
een andere structuur te hebben dan die van controledieren. Wills & Hepper (2000) 
bewezen dat ongeboren puppy’s in de laatste weken van de dracht geuren kunnen 
leren herkennen die toegevoegd worden aan het dieet van de moeder. Ze vertoonden 
tijdens het opgroeien een voorkeur voor voedsel met die specifieke geur.

De neonatale periode
De neonatale periode duurt vanaf de geboorte van de pup tot (ongeveer) de veertiende 
dag van zijn leven. Puppy’s zijn afhankelijk van hun moeder en hulpeloos - hun 
motoriek is beperkt en het zicht en gehoor zijn niet volledig ontwikkeld. Niettemin 
zijn ze gevoelig voor geuren en de vele tactiele stimuli uit de omgeving.
Puppies leggen al eenvoudige associaties maar worden daarin beperkt door de 
zich ontwikkelende zintuigen en mentale vermogens. Zoals we weten van Fox 
(1971) en Zimen (1987) zijn wolvenwelpen die met de hand zijn grootgebracht 
vanaf de geboorte tot de leeftijd van zes dagen vriendelijker en betrouwbaarder 
tegenover mensen dan de welpen die pas na 15 dagen of later in aanraking kwamen 
met menselijke verzorging. Waarschijnlijk was er sprake van inprenting van de 
menselijke geur die gekoppeld werd aan positieve emoties (tijdens het eten). In deze 
periode is er een grote variatie aan motorische vaardigheden tussen hondenrassen 
en de welpen van wolven - bijv. Husky pups gaan al op dag 2 staan terwijl dat bij 
de Labrador Retriever pas wordt waargenomen op dag 15 (Feddersen-Petersen, 
2001). Het is van belang om bij dergelijke verschillen bij uitvoeren van puppy 
tests stil te staan opdat de juiste pup voor de juiste AAI taak wordt uitgekozen; 
we kunnen rasverschillen niet negeren. Het laat ook zien hoe moeilijk het is om 
de ontwikkelingsperioden van de hond in de tijd goed af te bakenen. Daarnaast 
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is het volgens Fox en Zimen (1987) essentieel om tijdens de inprentingsperiode 
de hond bloot te stellen aan menselijke geuren en vriendelijke mensen opdat het 
socialisatieproces gemakkelijker tot stand komt.
Echter zoals we later zullen zien, blijkt  het contact met mensen in de 
“socialisatie peridode” cruciaal te zijn voor de ontwikkeling tot een vriendelijke 
en betrouwbare hond.

De transitie periode
Deze periode begint met het openen van de ogen (dag 13+/- 3 dagen) en eindigt 
met het openen van de oren (dag 18-21). Er zijn echter verschillen in duur en start 
van de transitieperiode tussen rassen.  Bij cocker spaniels bijvoorbeeld duurt deze 
langer dan een week. Bij terriërs slechts enkele dagen maar start  een paar dagen 
eerder vergeleken met spaniels (Scott and Fuller, 1965). De pups oefenen hun 
motorische vaardigheden hetgeen betere coördinatie mogelijk maakt tijdens lopen, 
hardlopen en springen, ook al ziet het er nog steeds grappig en onhandig uit. Ook de 
communicatievaardigheden nemen toe: we kunnen staart kwispelen, bijtspelletjes 
en interacties met nestgenoten observeren. De puppy’s zijn geïnteresseerd in vast 
voedsel en beginnen zich te ontlasten buiten het nest (als ze de mogelijkheid hebben).

De socialisatie periode
Deze periode begint in de vierde week en duurt tot de twaalfde week van het leven 
van een puppy (dag 22 tot 84). Tijdens de socialisatiefase is het belangrijk dat de 
puppy niet alleen leert om te communiceren met andere honden, maar ook om 
andere honden als partners te zien en sociale banden aan te gaan met nestgenoten 
en moeder, maar ook dat ze wennen aan mensen en de omgevingsaspecten die ze 
later aantreffen in de omgeving waar ze straks opgroeien.
Onderzoek toont aan dat pups die alleen met kittens zijn grootgebracht (tussen 
de 3 en 16 weken oud) contact met andere puppy’s tijdens de eerste ontmoeting 
vermijden (Fox, 1969). Het is in eerst instantie aan de fokker om de pup zoveel 
mogelijk verschillende ervaringen te laten opdoen en ervoor te zorgen dat de pup 
met moeder en nestgenoten opgroeit in een vriendelijke en veilige omgeving. 
Een ander belangrijk resultaat van socialisatiefase van de pup is de vorming van 
een hechte sociale band met andere honden en andere diersoorten. In deze periode 
leert de pup communiceren met en vertrouwen op andere soorten, inclusief de mens. 
Honden gaan gemakkelijk een band met de mens aan, ook als er sprake is geweest 
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van geringe ervaring met mensen. Zelfs een 20 minuten durende sessie per week 
volstaat om goed met  de mens te socialiseren (Fuller, 1967). Wolfle (1990) meldde 
dat de omgang van een pup met mensen gedurende slechts 5 minuten per week 
leidde tot een “adequate socialisatie”. Helaas is onbekend wat het verschil is tussen 
een socialisatie moment van slechts 5 minuten per week en een die gebaseerd op 
een dagelijkse voltijd verzorging van de pup. Daarnaast is het van belang de pup 
niet alleen te laten kennis maken met de mens als soort maar ook door samen te 
werken en op verschillende manieren te spelen met de mens. Als de pup eenmaal 
vertrouwd is met bijvoorbeeld spel zal het de gewoonte ontwikkelen zijn aandacht 
op de mens te richten. Dat maakt het veel gemakkelijker de jonge hond te trainen. 
De pup moet ontdekken hoe leuk het is om (zonder nestgenoten en moeder) in de 
buurt van mensen te zijn. Het is immers de bedoeling dat de hond zich tijdens AAI 
sessies concentreert op de mens en zich veilig voelt. Als de puppy al die ervaring 
zou kunnen opdoen in een veilige vertrouwde omgeving, dan is dat zeer nuttig en 
waardevol. 
Het is belangrijk je te realiseren dat er aanzienlijke rasverschillen zijn die 
samenhangen met verschillen in de mate waarin dieren angst of ontwijkend gedrag 
vertonen (Feddersen-Petersen, 2001), gepaard gaande met een toename van het 
stress-en cortisolniveau.
Tijdens het socialisatieproces leren puppy’s ook om te gaan met verschillende 
plaatsen en oppervlakken, ze kunnen zich zelfs gaan hechten aan bepaalde plaatsen 
(Scot & Fuller 1965). Om onzekerheid en vermijding te voorkomen als gevolg van 
uitglijden op gladde of onstabiele oppervlakken kan de vloer bedekt worden met 
bijvoorbeeld vloerpanelen, stenen, tapijt of gras. 
Het socialisatieproces tijdens deze periode is zeer dynamisch, ook vanwege de snelle 
ontwikkeling van de hersenen en nieuwe cognitieve mogelijkheden. Het is bewezen 
dat puppy’s een voorwerp kunnen leren herkennen dat ze in de video hebben gezien. 
In een test die 7- 8 weken later werd uitgevoerd herkenden ze het voorwerp en 
reageerden ze minder angstig (Pluijmakers et al., 2010). Het is goed te weten dat 
de pup niet alle voorwerpen zelf hoeft aan te raken of eraan te snuffelen om er goed 
mee gesocialiseerd te worden. Het observeren ervan is ook een uitstekende manier 
om kennis te nemen van de omgeving en die te begrijpen. Voor AAI-honden is het 
ook essentieel om de wereld vanuit een rustige en veilige situatie te observeren. De 
fokker moet zo’n gebeurtenis goed voorbereiden en voorkomen dat er achter een 
object aangejaagd gaat worden en dat een voorwerp of andere dieren de pup niet bang 
maken. Een veilige en overzichtelijke situatie waarin de jonge hond zijn omgeving 
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kan observeren is een veel betere manier om de hond te socialiseren. Het voorkomt 
ook over- stimulatie, wat vaak een neveneffect is van slecht uitgevoerde socialisatie.
In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen de primaire en secundaire 
socialisatieperiode. Dat is gebaseerd op verschillen in de betrokken mechanismen 
(Scott en Fuller, 1965, Freedman 1961). Primaire socialisatie vindt plaats in de 
“imprinting-achtige” fase. Niet alleen externe prikkels spelen een rol maar ook 
emotionele opwinding. 
Sommige onderzoekers beweren dat de periode plaats vindt op een leeftijd van 3-5 
weken (Lindsday, 2001), andere menen van 3-8/10 weken (leeftijd van natuurlijk 
spening) (Mech, 1970; Packard 2003). Het is dus een vrij korte leerfase, waarin 
de hond leert “een hond te zijn” - om te communiceren en een sociale band aan 
te gaan en te behouden met een soortgenoot. In deze periode ondergaan puppy’s 
belangrijke veranderingen, zowel fysiek als sociaal, en ontwikkelen ze hun 
vermogen om te communiceren. 
De tweede socialisatieperiode start zodra een welp zich aansluit bij de roedel 
(in het wild) of wanneer ze actief interacties aangaan met mensen (huishonden). 
Hier spelen verschillende vormen van leren een rol. De pup maakt kennis met 
de omgeving en andere diersoorten, inclusief de mens. Honden blijken het 
bijzondere vermogen te hebben om in de hersenen ‘sociale gebieden’ of een 
‘mentale representatie’ (Bradshow, 2014) te vormen, waardoor ze goed contact 
kunnen maken met verschillende soorten. Deze gebieden worden gevormd in de 
kritieke periode (3-12 weken). Als de pup dan alleen andere honden ontmoet, 
zal het contact met mensen niet goed verlopen. Maar als ze in die tijd een goede 
relatie hebben met mensen, kinderen (waarschijnlijk zijn kinderen voor honden 
een “aparte categorie”, vanwege de verschillende geuren en ongewoon gedrag), 
katten en andere diersoorten, zullen ze voor elk van deze soorten een apart gebied 
in de hersenen vormen waardoor  goede interactie mogelijk is. Van belang is te 
constateren dat ze hun vermogen om hond te zijn niet verliezen. Dit vermogen 
om in de hersenen gebieden te creëren die interactie met verschillende diersoorten 
mogelijk maakt is uniek in de dierenwereld. Ter vergelijking: als wolven in de 
gevoelige periode mensen leren kennen, zijn ze weliswaar vriendelijk tegen hen 
maar niet tegen personen die ze niet hebben leren kennen tijdens de socialisatiefse. 
Honden daarentegen zijn in staat om iedere persoon te herkennen en te generaliseren 
als “mens “. Ondanks het grote vermogen om samen te werken met andere soorten, 
in het bijzonder met mensen, zullen honden die in de kritieke periode geen contact 
hebben met mensen nooit een goede relatie met hen kunnen opbouwen.
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De juveniele periode
De juveniele periode start op een leeftijd van 12 weken en duurt tot aan het einde  
van het tweede levensjaar (voor sommige rassen één jaar) (Miklosí, 2015). 
Sommige onderzoekers beweren dat deze periode eindigt met een maand of 
6 (Scott and Fuller, 1965). Het einde van de periode valt samen met de leeftijd 
waarop wolven seksueel volwassen zijn (Serpell, 2017). Bij honden is het bereiken 
van seksuele volwassenheid onafhankelijk van het volwassen worden in gedrag- 
voor veel hondenrassen niet voor de leeftijd van 2 jaar (Miklosí, 2015) Ook nu 
zijn er weer verschillen tussen rassen waar te nemen. Grote rassen bijvoorbeeld 
bereiken pas op een leeftijd van 18-24 maanden seksuele rijpheid terwijl dat bij 
andere rassen 6-7 maanden is.
Ervaringen die in de jeugdperiode zijn opgedaan, kunnen erg nuttig zijn voor het 
toekomstige werk en ze kunnen een lange termijn effect hebben op gedrag (Fox, 
1971; Dehasse, 1994). In deze periode start de ontwikkeling van een emotionele 
band tussen pup en begeleider. Dit manifesteert zich als volgt: de pup volgt de 
begeleider, blijft in diens nabijheid en zoekt contact met de begeleider in stressvolle 
situaties. Het is verstandig om het socialisatie proces ook te laten verlopen in 
aanwezigheid van andere honden van verschillende leeftijden en rassen. Dit is 
het tijdstip waarop zich de communicatie vaardigheden ontwikkelen en de hond 
meer zelfvertrouwen krijgt tijdens het communiceren met andere dieren. Helaas 
zijn veel honden gedurende deze periode alleen thuis terwijl de eigenaar aan het 
werk is. Om te voorkomen dat de sociale ontwikkeling stagneert en om onze hond 
meer zelfvertrouwen te geven in sociale situaties, moeten we zorgen voor sociale 
prikkels in een gecontroleerde en aangename omgeving. Het wordt niet aangeraden 
om de hond altijd vrij te laten lopen als hij andere honden ontmoet - dit kan stress 
en ongewenst gedrag veroorzaken (hyperactiviteit, problemen met ontspannen, 
blaffen, springen, aan de lijn trekken en verlies van vertrouwen in de eigenaar). 
Een veel betere manier om sociale contacten met soortgenoten te waarborgen, is 
door voor de jonge hond specifiek enkele stabiele honden uit te kiezen om sociale 
contacten mee op te doen. 

Tijdstip van plaatsing van een pup
Er is onderzoek gedaan naar wat het beste moment is om een pup te plaatsen bij 
de nieuwe eigenaar. De socialisatieperiode, die plaats vindt vanaf week 6-8, is 
cruciaal voor de ontwikkeling van relatie hond-mens (Scott & Fuller, 1965), maar 
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aangezien de hond zich ook nog aan het ontwikkelen is op andere vlakken, is het 
niet  het beste moment om een pup te herplaatsen. In een onderzoek met Duitse 
Herder pups ontdekte Slabbert & Rasa (1993) dat de pups, die op deze leeftijd 
werden gescheiden van de moeder en hun vertrouwde omgeving, minder eetlust, 
gewichtsverlies en een toename van het stressniveau vertoonden, in vergelijking 
met pups, die tot een leeftijd van 12 weken bij hun moeder bleven. 

Pfaffenberg en collega’s (1976) die onderzoek deden met blindengeleidehonden, 
meldden dat de honden meer geneigd zijn om het te goed te doen in de training als 
ze vlak na het spenen werden herplaatst. Op deze leeftijd konden ze zich optimaal 
ontwikkelen, waren ze gelukkig en ‘volwassen’ genoeg om de nieuwe uitdagingen 
te trotseren. 
Wij raden aan om puppy’s niet te plaatsen vóór de leeftijd van 8 weken, omdat het 
belangrijk is dat de puppy lang genoeg bij de moeder is om juist hondengedrag te 
leren  en om van moeder en broertjes en zusjes een bijtrem aan te leren. Als een 
puppy langer bij de fokker blijft is het belangrijk dat de fokker voldoende tijd 
spendeert met de puppy en deze goed socialiseert.
Veel (startende) begeleiders die willen dat hun hond wordt ingezet in AAI sessies 
(of een hondensport), willen hun puppy zo goed mogelijk voorbereiden. Dus 
maken ze een zeer intens socialisatieplan met veel activiteiten, uitdagingen en 
attracties. Voor veel puppy’s is het te veel, ze worden overmatig gestimuleerd met 
als gevolg toenemende angst en het ontstaan van probleemgedrag, bijvoorbeeld 
blaffen, kauwen op objecten (ook poten en handen), voortdurend actief zijn en zich 
niet kunnen ontspannen. 
Helaas is er geen ideale manier om de puppy te socialiseren - het hangt af van het 
ras, geslacht, zelfvertrouwen van de puppy en nog veel meer andere factoren die we 
in ogenschouw moeten nemen. Advies is om de pup te observeren en te begrijpen 
wat het dier ons wil vertellen. Ons	primaire	doel	tijdens	het	socialisatieproces	zou	
niet	de	kwantiteit	van	allerlei	ervaringen	moeten	zij	maar	de	kwaliteit	ervan.

Volwassenheid – einde van de gedragsontwikkeling
Volwassenheid wordt bereikt op een leeftijd tussen de één en drie jaar, maar voor 
de meeste honden leidt dat niet tot significante wijzigingen in hun leven. Voor 
wolven ligt dat anders- ze verlaten de roedel waarin ze geboren zijn om in een 
nieuwe omgeving een eigen roedel te vormen. Voor honden is dit een vrij stabiele 
periode in hun leven, waardoor het een adequaat moment is om hen in te zetten in 
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AAI sessies. De persoonlijkheid van de hond komt nu ook nadrukkelijk tot uiting 
en we kunnen testen of en zo ja voor welk type interventies met mensen de hond 
geschikt is.

Socialisatie proces van de therapiehond
Tijdens het socialisatieproces leert de hond om te gaan met zijn omgeving (sociaal 
en fysiek) en bouwt zelfvertrouwen op. De pup moet zich veilig gaan voelen in 
zijn omgeving en een relatie aan gaan met mensen, andere honden en andere 
diersoorten. Ze moeten vertrouwd raken met voertuigen, voorwerpen en alle 
mogelijke omgevingssituaties  waarmee ze in het volwassen leven te maken zullen 
krijgen. Hierover kunt u meer lezen in verschillende hoofdstukken van het boek 
Animal Assisted Activities with dogs - Guidelines for requirements and knowledge.

Socialisatie bij de fokker
Wil het socialisatie proces effectief zijn, dan moet er al lang voordat de hond naar
zijn nieuwe thuis gaat mee gestart worden. De keuze van een fokker is daarom 
cruciaal en heeft  mogelijk levenslange gevolgen. De fokker is de eerste persoon 
die verantwoordelijk is voor de socialisatie van puppy’s.
Sommige fokkers maken voor dit doel gebruik van standaard socialisatie 
programma’s. Voorbeeld is het  ‘Early Neurological Stimulation-programma’ 
genoemd. Dit is gemaakt door het Amerikaanse leger om het functioneren van de 
werkhonden te verbeteren. Zie voor meer informatie: https://breedingbetterdogs.
com/article/early-nerological-stimulation)
Interessant om op te merken is dat het supereffect van het Early Neurological 
Stimulation Program alleen merkbaar is wanneer we de gestimuleerde pups 
vergelijken met relatief benadeelde puppy’s (Miklosi, 2015). We kunnen daarom 
aan nemen dat het niet het specifieke stimulatieprogramma is, maar dat zorgzame 
en kwalitatieve interacties met de fokker het verschil maken (Gazzano et al. 2008). 

Socialisatie bij de nieuwe eigenaar
We benadrukken dat de pup zich eerst bij u veilig moet voelen en u moet vertrouwen 
voordat u start met de kennismaking met andere mensen en de omgeving. Gebruik 
de eerste dagen om elkaar te leren kennen. Probeer uit te zoeken wat het karakter 
van je puppy is, zodat je de socialisatie en de gewenning optimaal kunt laten 
verlopen.
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Er zijn standaardprotocollen opgesteld 
waarin beschreven is hoe het 
socialisatieproces kan verlopen. 
Voorbeeld is  “The Puppy’s  Rule of 
12” van Margaret Hughes. Zie voor 
meer informatie deze link:  

Het is van belang om je te realiseren 
dat elke pup een individu is. Het 
gedrag van de pup moet goed gelezen 
worden om overbelasting tijdens het 
socialiseringsproces te voorkomen. 
Gevolg van overbelasting kan zijn dat de pup overgevoelig en bang gemaakt 
wordt voor zijn omgeving, exact het tegenovergestelde van wat u nastreeft. 
Puppy’s hebben veel tijd nodig om te slapen en te spelen, dus u moet daar 
rekening mee houden als u met uw puppy werkt.
Tijdens het socialisatieproces is de hoeveelheid stimuli net zo belangrijk als 
de kwaliteit. 

Stel dat we de pup gewend willen laten raken aan spelende, rumoerige 
kinderen in een speeltuin, dan kan de pup zich op verschillende manieren 
reageren:
1. De puppy is misschien bang en probeert weg te rennen van kinderen
2. De pup wil mogelijk kinderen achtervolgen en bijten
3. De puppy kan bang of onzeker zijn en blaffen tegen de kinderen
4. De puppy kan zich kalm en zelfverzekerd  gedragen.

Alleen als de pup zich kalm en zelfverzekerd gedraagt is de kans op goede 
gewenning en socialisatie groot. In alle andere gevallen zal de hond onthouden 
dat kinderen iets vreemds, misschien gevaarlijks zijn en dat hij/zij bang of 
agressief tegen hen moet zijn. Om dergelijke associaties te voorkomen, 

think about
 it



54 

moet u ervoor zorgen dat de stimuli waaraan de hond wordt blootgesteld 
niet te overweldigend zijn. De pup moet het aankunnen met de steun van de 
begeleider. Daarom is het verstandig om dit proces op te splitsen. Ga eerst 
rustig in de buurt van de speeltuin op het gras zitten, ga de volgende dag wat 
dichter bij de kinderen zitten en ga op de derde dag pas de speeltuin in.

Om de pup zich veilig te laten voelen neemt u een rustige houding aan waarbij 
de pup gemasseerd wordt. Ga op de grond zitten met de pup tussen uw benen, 
houd de halsband vast en aai de hond langzaam over de borst. U kunt wat lekkers 
voor de pup neerleggen zodat hij zijn aandacht daarop kan richten. Zodra de 
hond kalm en ontspannen is geeft u de pup het lekkers rechtstreeks in zijn 
bek. Deze behandeling is voor de pup een aangename en kalmerende ervaring; 
desondanks hebben sommige  honden tijd nodig om eraan te wennen. U kunt 
hier meer over lezen in Animal Assisted Activiteit voor honden (Wolfhart & 
Sandstedt, 2016).

Om een hond goed in te kunnen zetten in AAI sessies is het van belang dat 
het dier kalm en ontspannen blijft, ongeacht de situatie. Om dat te bereiken, 
moeten we ons tijdens het socialisatie proces concentreren op de emoties van 
de hond. Van belang is dat uw hond zich zelf leert beheersen (vergelijk het 
hoofdstuk over Training) en gebruik dat als een hulpmiddel in verschillende 
situaties. Het zal uw hond helpen te leren omgaan met allerlei situaties en hem 
leren wat er in het algemeen van hem verwacht wordt: “als je niet weet wat je 
moet doen, blijf dan dicht bij je baas en wacht rustig”.

Als uw hond goed gewend is aan nieuwe gebeurtenissen en een nieuwe 
omgeving en kalm en ontspannen blijft kunt u de training wat uitbreiden 
en hem leren om te gaan met andere vormen van afleiding. Dus blijf andere 
omgevingen bezoeken, begin met rustig zitten in een nieuwe situatie en voeg 
wat training toe, zoals elementaire gehoorzaamheid of spel.

Om ervoor te zorgen dat de hond zich niet afsluit voor vreemden en in staat is 
zich te concentreren op zijn taak tijdens een AAI sessie, kunt u beginnen met 
het uitnodigen van mensen bij u thuis die de hond niet kent. Zo kunnen hond 
en “cliënt” met elkaar in contact komen. Het is verstandig om te wachten tot 
de hond kalm en ontspannen is voordat het contact gelegd wordt.
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Gewenning aan de instelling en de werkplek
Het is een goed idee om de hond kennis te laten maken met de verschillende 
toekomstige locaties waar de interventie zal plaats vinden. Dat bezoek zou vrij 
kort moeten zijn en leuk voor de hond. Dus ga kort de werkruimte in, zorg 
dat de situatie voor de hond niet bedreigend is (zonder veel mensen die de 
hond willen aaien) en zodra uw hond kalm en geconcentreerd is, gaat u naar 
specifieke werkplekken. De hond zal vertrouwd raken met de geur (vooral 
in ziekenhuizen of zorginstellingen, die een intense, atypische geur hebben), 
verschillende oppervlakken en vreemde objecten (“monsters” zoals een 
skippy-bal, reinigingsapparatuur of een beademingsapparaat).

De socialisatie verloopt ideaal als uw hond goed met de situaties om kan 
gaan en zich na vertrek op zijn gemak voelt. Tijdens het eerste bezoek aan 
een instelling gaat u bijvoorbeeld kort het gebouw in. Tijdens het tweede 
bezoek blijft u enkele minuten in het gebouw en tijdens het derde bezoekt 
u de therapie ruimtes waar de hond even kan spelen en oefenen. Zodra dit 
goed verloopt mag de hond kennis maken met personeel of bewoners. Helaas 
komt het niet zo vaak voor dat we zo’n mogelijkheid hebben om vooraf in een 
instelling te oefenen. Tijdens een bezoek met de pup of wat oudere hond wil 
iedereen (personeel en inwoners) contact maken met de hond en hem aaien of 
knuffelen. Dat kan te veel zijn, en een dergelijk bezoek kan zeker voor een niet 
erg zelfverzekerde hond tegenovergestelde socialisatie-effecten hebben.
Er is geen magisch recept voor het socialisatieproces: het vindt plaats in 
interactie tussen hond, begeleider en omgeving. Als de begeleider wil dat het 
zo gunstig mogelijk verloopt, moet hij/zij de hond begrijpen en op zijn/haar 
behoeften reageren.
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Voor de hond is het samenwerken tijdens een AAI sessie een hele uitdaging. Om 
je als hond in de buurt te begeven van cliënten of leerlingen van verschillende 
leeftijden en in verschillende situaties is een lastige opgave en niet alle honden 
zijn geschikt voor zulke uitdagingen (zie het hoofdstuk over “Een hond kiezen 
en opleiden voor AAI”).

Er zijn tegenwoordig ongeveer 400 hondenrassen in de wereld (Parker et al. 
2017) en geen van de rassen is geboren als «therapie- of educatiehond», de 
geschiktheid hangt af van hun persoonlijkheid. 

Binnen ieder ras zijn er volwassen honden die helemaal niet geschikt zijn voor AAI 
en onder ieder ras bevinden zich individuele honden die juist perfect lijken voor 
het werk binnen AAI (Nawarecka-Piatek et al, 2016).Van sommige rassen wordt 
verwacht of aangenomen dat de pups het perfecte karakter hebben om later ingezet 
te worden in AAI sessies, maar als deze pups opgroeien blijkt hun persoonlijkheid 
toch niet te passen bij de eisen die gesteld worden aan AAI honden.

U kunt meer lezen over de persoonlijkheid van honden in het hoofdstuk “Een 
hond kiezen en opleiden voor AAI”.

Onderzoek toont aan dat er vrij grote verschillen zijn tussen hondenrassen. 
De Zweedse kennelclub rapporteerde over rasverschillen die tot uiting 
komen in eigenschappen als sociabiliteit, angst en agressiviteit (Svartberg & 
Forkman, 2002, Svartberg et al. 2005). Parker et al (2004) hebben 85 rassen 
bestudeerd. Ze vonden dat rassen die genetisch met elkaar verwant waren, veel 
dezelfde gedragskenmerken deelden. De groep “ wolfachtigen” was het minst 
vriendelijk en neigde naar een hoge score op agressie gericht op mensen en 
andere honden, hetgeen tot uiting kwam door te “snappen” en het verdedigen 
van hun territorium. De groep waakhonden scoorde juist tegenovergesteld. 
Ook de mate waarin honden agressief zijn tegen bekende en onbekende honden 
en mensen blijkt ras- afhankelijk te zijn (Duffy et al, 2008). 

Serpell & Hsu (2005) ontdekte dat rassen die zijn gefokt voor veldwerk de 
neiging hebben om hoger te scoren op “trainbaarheid” dan hondenrassen die 
op hun uiterlijk gefokt worden en meedoen aan tentoonstellingen. Honden 
die zijn gefokt om samen te werken met mensen waarbij onderling visueel 
contact van belang is (zoals waak- en jachthonden) bleken aanwijzingen van 
mensen beter te volgen dan meer “onafhankelijke typen”, zoals sledehonden en 
waakhonden waarbij visueel contact tussen hond en mens veel minder een rol 
speelt (McKinley and Sambrook 2000; Gácsi et al. 2009b; Wobber et al. 2009).  
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Ieder mens blijkt zijn eigen voorkeur voor een bepaald ras te hebben. Alle 
rassen hebben voor- en nadelen, en geen enkel ras is over het algemeen beter 
dan een ander. Het hangt ervan af met welk doel de hond aangeschaft wordt. 
Als het de bedoeling is het dier in te zetten in dierondersteunde interventies 
is het raadzaam om te kiezen uit rassen die zijn gefokt om samen te werken 
met mensen, die met mensen kunnen spelen en gemakkelijk kunnen leren, 
rassen die psychologisch veerkrachtig zijn zodat ze kunnen omgaan met  
onvoorspelbare bewegingen, hoge geluiden en onbekende situaties (VanFleet 
& Faa-Thompson, 2017). Waak-of vechthonden  zijn meestal niet geschikt om 
in te zetten in AAI sessies (Nawarecka-Piątek et al. 2016).

Het is ook van belang voor ogen te houden aan wat voor soort interventies de 
hond deelneemt. Mag de hond actief zijn of willen we alleen maar een hond die 
aanwezig is en een kalmerend effect heeft door zijn kop op de schoot van de 
cliënt te leggen? Willen we een hond die kan apporteren en kan samenwerken 
met de cliënten of de leerlingen of is het alleen belangrijk dat de hond enkel 
aanwezig is in de ruimte? De keuze voor een hond met een laag energieniveau 
past het best bij sessies die bijvoorbeeld tot doel hebben om meer acceptatie 
te creëren, om cliënten of leerlingen zich rustiger en veiliger te laten voelen 
in situaties waarin ze stress ervaren, of gewoon om het comfort en geluk te 
voelen door samen te zijn met een warme en vriendelijke hond. Honden met 
een hoger energieniveau kunnen effectief ingezet worden voor andere doelen. 
Denk hierbij aan sessies gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van de 
client. Laat hen via de hond een opdracht succesvol uitvoeren, motiveer hen tot 
het aangaan van uitdagingen met als gevolg dat ze een gevoel van vreugde en 
plezier zullen ervaren. Houd tegelijkertijd voor ogen dat de hond niet gestrest 
raakt en samen met de cliënt / leerling kan ontspannen. Als we met dit type 
hond willen gaan werken, moeten we op zoek naar rassen die geselecteerd zijn 
op samenwerking met mensen en die dagelijks op een ontspannen en leuke 
manier in de buurt van mensen willen zijn.

In instellingen of praktijken waar we werken is het vaak 
behoorlijk stil en een hond die hard blaft kan overlast 
veroorzaken voor de mensen die er wonen en werken. Veel 
van de cliënten en de leerlingen waarmee we werken, zijn ook 
behoorlijk gevoelig voor geluid. We willen dat therapie- en 
educatiehonden rustig zijn en het zal ons werk gemakkelijker 
maken als we zoeken naar een ras dat niet zoveel lawaai maakt. 
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Als we eenmaal  een bepaald ras gekozen hebben, moeten we ook een keuze 
maken ten aanzien van de persoonlijkheid van de hond. Die verschilt per ras 
(Svartberg, Tapper & Temrin, 2005). Hondenrassen die op hun uiterlijk gefokt 
worden en meedoen aan tentoonstellingen scoren hoger op sociale en niet-sociale 
angst en negatief op speelsheid, nieuwsgierigheid en agressiviteit. Honden die 
gefokt worden om te werken scoren vaker positief op speelsheid en agressiviteit. 
Hoe zit het dan met kruisingen tussen rassen?  Een Engelse setter zal niet alleen 
verschillen van een Duitse herder, omdat hij goed kan speuren, maar hij zal ook 
actiever zijn in het dagelijks leven en het erf waarschijnlijk niet op dezelfde 
manier bewaken als de Duitse Herder. Voor raszuivere pups kunnen we tot op 
zekere hoogte hun persoonlijkheid op latere leeftijd voorspellen.
Het kan moeilijk zijn om het toekomstige gedrag van kruisingen te voorspellen. 
Dit geldt zowel voor hun mentaliteit als eigenschappen. Voor pups  van kruisingen 
is het bijna onmogelijk om hier iets over te zeggen. Turcsán et al. (2017) meldde 
dat kruisingen banger en meer gespannen zijn dan rashonden. Kruisingen waren 
ook minder sociaal ten opzichte van andere honden. 

Onderzoek toont aan dat er ook verschillen bestaan tussen de 
geslachten. Reuen waren vaak agressiever tegen familieleden en 
andere honden en toonden meer territoriaal gedrag ten opzichte 
van andere honden (Hart & Hart, 2017). Ze blaffen of “snappen” 
ook vaker omdat ze waakzamer en actiever zijn. Teven zijn beter te 
trainen en zoeken meer genegenheid (Hart & Hart, 2017). In veel 
landen in Europa en de rest van de wereld is het gebruikelijk om 
honden te castreren, zowel reuen als teven. Intacte honden kunnen 
prima ingezet worden in AAI. Er zijn veel grappige hondenluiers 
te koop voor loopse teven en de luiers zijn vaak een bron van 
interessante en grappige gesprekken. Het komt voor dat de teefjes tijdens de 
loopsheid zich anders gedragen. Dat duurt vaak maar enkele dagen, maar toch. 
Sommigen hebben na hun loopsheid last van schijnzwangerschap en als dat het 
geval is, helpt het de hond enkele dagen niet te laten werken. Het advies om 
honden die worden ingezet in dier-ondersteunde interventies wel/niet te castreren 
verschilt per land. In veel landen, waaronder Noorwegen, is castreren van honden 
wettelijk verboden als daar geen medische indicatie voor is. 

Het is ook verstandig om rekening te houden met de grootte van de hond die ingezet 
gaat worden. Kinderen of het onvoorspelbare gedrag van cliënten kunnen kleine 
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honden gemakkelijk verwonden (Nawarecka-Piątek et al. 2016). Het is voorgekomen 
dat cliënten kleine honden bijna “vermorzelden” waarna er meer dan twee personen 
te hulp moesten schieten om de hond te bevrijden. De voordelen van kleine honden 
zijn dat ze schattig zijn en dat er maar heel weinig mensen bang voor zijn.  

Kleine honden kunnen ook   
empathie opwekken bij cliënten 
en wekken meer de neiging 
op tot zorggedrag. Ze zijn ook 
gemakkelijk mee te nemen. Als 
u bijvoorbeeld naar een instelling 
gaat en het regent, kunt u de hond 
gewoon onder uw jas mee naar 
binnen nemen, zodat de hond 
droog en schoon blijft. Dat gaat 
niet met een grotere hond. Een 
ander voordeel is dat een kleine 
hond makkelijker op het bed van 
een bedlegerige patiënt kan worden 
neergezet. Sommige klanten 
beschouwen kleine honden niet als 
honden, ze willen vaak een echte, 
grotere hond.

Grote honden zijn vaak erg zwaar 
en nemen veel ruimte in. In veel 
instellingen is de ruimte beperkt en 
daar kan het een uitdaging zijn om 
met honden in dierondersteunde 
interventies te werken. Grote rassen 
zijn van oorsprong veelal ingezet 
als bewakingshond voor vee of 
bewaking van het erf en niet gefokt 
om met mensen samen te werken. 
Zoals hiervoor al toegelicht zijn 
deze honden minder makkelijk te 
trainen voor de inzet in AAI. Hun 
grootte kan angst oproepen bij 
mensen en sommige grote honden 
kwijlen overmatig. Zelfs als 
u handdoeken en dekens gebruikt 
om de overlast tot een minimum te 
beperken, vinden sommige mensen 
het onsmakelijk en kunnen cliënten 
dat als argument aanvoeren 
om niet deel te nemen aan AAI  
(Nawarecka-Piątek et al. 2016). Het 
voordeel van deze grote honden is 
dat ze mensen meer zelfvertrouwen 
geven en zich bijzonder gaan 
voelen in de aanwezigheid van 
een grote hond. Het kan ook een 
overweldigend gevoel geven om zo 
dicht bij zo’n grote beer te zijn.

Rassen met een dichte of lange vacht zijn vaak erg aantrekkelijk voor de klanten 
en de leerlingen. De zachte vacht aanraken en de hand of het gezicht erin 
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begraven kan ontspannend en zeer bevredigend zijn. Inzet van deze honden in 
AAI vereist veel verzorging en hygiëne. Een dichte vacht kan ook leiden tot 
hittestress tijdens het werk waardoor de hond minder inzetbaar is.

Hoe cliënten of leerlingen de hond ervaren is vaak gebaseerd op ervaringen uit 
het verleden met het ras of soortgelijke uitziende honden. Cultuur en sociale 
normen zullen ook van invloed zijn op hoe mensen reageren op verschillen in 
uiterlijk of verschillende hondenrassen. Klanten en leerlingen reageren vaak 
anders op een Rottweiler en een Golden Retriever dan op een Duitse herder en 
een Poedel. In sommige gevallen kan het een voordeel zijn om bijvoorbeeld 
met een Duitse herder te werken, maar in andere gevallen kan dat een nadeel 
zijn. Als je met jonge jongens werkt, op de leeftijd van zestien met als doel 
via therapie hun zelfvertrouwen te verbeteren zodat ze beter met het leven 
kunnen omgaan zal een Duitse herder of een Rottweiler waarschijnlijk perfect 
zijn. Maar aan de andere kant, als  de therapie gericht is op het ontwikkelen 
van zorgzaamheid en empathie, zou een kleinere hond, zoals een Chihuahua, 
waarschijnlijk beter zijn. 

Allergievrije honden?
Er bestaat niet zoiets als een allergievrij ras. Vredegoor 
et al (2012) vermeldden dat niet bewezen is dat bepaalde 
hondenrassen “hypoallergeen” zijn. In deze studie 
concentreerden ze zich op het niveau van Can f 1, het 
belangrijkste hondenallergeen, en ze ontdekten dat de 
variaties tussen rassen klein zijn in vergelijking met de 
variatie binnen rassen. 

Een allergische reactie wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van eiwitten 
in de huidschilfers, het speeksel, het haar of de urine van het huisdier. Eiwitten 
zijn kleine deeltjes die zich vermengen met stof in de lucht en veroorzaken 
allergische reacties wanneer ze worden ingeademd of in contact komen met de 
huid. Wanneer het dier zichzelf likt, kunnen de allergenen in het speeksel via 
de vacht terecht komen op meubels, kleding en textiel.

Allergie uit zich vaak complex. Sommige mensen kunnen allergisch zijn 
voor een bepaalde hond behorend tot een bepaald ras, maar niet voor andere 
individuen binnen datzelfde ras. 
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Zeker is dat het goed verzorgen en wassen (twee keer per week) van de hond 
de allergenen concentratie kan reduceren (Hodson et al,1999) 

Zwerfhonden of honden afkomstig uit opvangcentra
Over het algemeen raden we af om honden en/of zwerfhonden in te zetten bij 
dierondersteunde interventies. In het eerste boek Animal Assisted Activities 
with Dogs - Guideline for basic requirements & knowledge (Wohlfarth & 
Sandstedt, 2016) schreven we veel over het leggen van een goede basis met 
onze viervoetige collega: hoe de fokker te kiezen, de pup te socialiseren en 
hem / haar laten wennen aan allerlei omstandigheden. Het is belangrijk dat 
honden die we inzetten in AAI emotioneel stabiel zijn (zie hoofdstuk over 
mentaliteit). Wells en Hepper (2000) en Modelli et al. (2004) verklaarden dat 
het regelmatig voorkomt dat honden die uit opvangcentra worden gehaald 
gedragsproblemen hebben, soms zo ernstig dat de toekomstig eigenaar hen 
terugbrengt. Een van onze doelen in dierondersteunde interventies zou moeten 
zijn om goed welzijn van alle betrokken individuen, mens en dier, na te streven. 
We weten dat de meeste zwerf- en asielhonden getraumatiseerd kunnen zijn en 
dat ze het verdienen om veilig en liefdevol in één familie of door één persoon 
opgevangen te worden. We weten dat het voor de meeste honden uitdagend 
kan zijn om met cliënten en/of leerlingen samen te werken. Getraumatiseerde 
honden zouden niet met de druk en verwachtingen die de inzet van AAI met 
zich meebrengt moeten worden geconfronteerd.
Nadat u dit hoofdstuk  hebt gelezen en de voor- en nadelen van een groot aantal 
rassen hebt overwogen, is het nog steeds belangrijk dat u een ras kiest dat past 
bij uw eigen persoonlijkheid en voorkeuren. Vergeet niet dat u veel tijd gaat 
doorbrengen met uw hond, zowel thuis als op het werk. Het is belangrijk voor 
een goede uitvoering van AAI dat de hond en u een uitstekend  relatie hebben, 
en dat zal alleen gebeuren als de hond ook bij uw persoonlijkheid past.
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HOOFDSTUK 6.

Het begrijpen en interpreteren  
van gedrag van honden

Door Magdalena Nawarecka-Piątek
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Communicatie
Als we het hebben over honden en communicatie, moeten we ons realiseren 
dat honden zeer sociale dieren zijn die beschikken over een divers scala aan 
communicatieve vaardigheden. Ze kunnen zowel het gedrag van honden als 
dat van mensen lezen (Lakatos et al., 2009).

Een goed inzicht in de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de 
communicatie en emotionele uiting van honden kan verkregen worden door 
het domesticatieproces te bestuderen. 
Mensen en honden hebben in het 
verleden gedurende 5400-16300 jaar 
(Pang et al., 2009) of zelfs 32000 
(Miklosi, 2018) jaar met elkaar 
samengeleefd en samengewerkt. 
Tijdens het domesticatie proces 
beloonden mensen bepaalde 
communicatieve vaardigheden van 
honden zodat deze eigenschap zich 
in de populatie verspreidde. 

Om goed met elkaar te kunnen communiceren en elkaar te begrijpen is het 
noodzakelijk goed te observeren. Dit is tevens van belang voor de sociale 
ontwikkeling van de hond gericht op samenwerking en competitieve 
gedragingen. Onze honden moesten dus beter op ons mensen letten dan op 
de omgeving of soortgenoten, hetgeen mogelijk een van de selectiecriteria is 
geweest tijdens de verdere ontwikkeling van de populatie.

Fascinerend is het onderzoek van Range et al. (2009) dat aantoonde dat 
honden meer aandacht besteden aan een mens die iets demonstreerde dan aan 
een andere hond! Honden kunnen de lichaamstaal en emoties van de mens 
heel goed lezen. Een hond kan bijvoorbeeld bang zijn voor het geluid van een 
rolstoel. Door zelf rustig te blijven, met de persoon in de rolstoel te praten en in 
de buurt van de hond te blijven kunnen we ervoor zorgen dat de hond zich niet 
onzeker voelt en geen ongewenst gedrag laat zien. Tijdens deze gebeurtenis 
leert de hond niet alleen zich sociaal te gedragen maar ook te vertrouwen op 
onze lichaamstaal, de intonatie van onze stem en onze nabijheid. Honden 

Om meer inzicht te 
krijgen in sociaal leren 
wordt aanbevolen het 
boek van Claudia 
Furgazza te lezen:” 
Do As I Do: Using 
Social Learning to 
Train Dogs”. 
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kunnen zelfs informatie afleiden uit de richting waarin we kijken. We kunnen 
de kijkrichting gebruiken om contact te maken met de hond maar ook de hond 
in een bepaalde richting of naar een bepaalde persoon laten kijken (Met et al., 
2014; Wallis et al. 2015). Het is leuk om te profiteren van deze kennis tijdens 
de interventies en tijdens de training. Sommige honden lezen gemakkelijk 
houding en richting van het hele lichaam, maar andere zijn perfect in staat 
kleinere gebaren te interpreteren.

Honden reageren beter op het verbale of fysieke signaal als dit duidelijk 
gericht is op de hond (Gácsi et al. 2004). Het geven van commando’s aan de 
hond terwijl tegelijkertijd naar een persoon gekeken wordt leidt meestal tot het 
negeren van het commando door de hond, zelfs als ze het commando herkend 
hebben (Virányi et al., 2004). Commando’s duidelijk afstemmen op de hond 
is om twee redenen belangrijk: tijdens interventies begrijpt de hond veel beter 
wat er van hem verwacht wordt, zeker in moeilijke situaties. Ten tweede is het 
van belang om honden te leren reageren op aanwijzingen van de begeleider 
ongeacht zijn positie. Voeg aan de training eenvoudige commando’s toe zoals 
“zit” of “af” en herhaal die vanuit verschillende posities dichtbij en verder 
weg van de hond , liggend op de bank of met de rug naar je hond toe gekeerd. 
Dat maakt uw communicatie tijdens de interventies succesvoller. We kunnen 
deze kennis ook gebruiken om interacties tussen client en hond  gemakkelijker 
te laten verlopen. Bijvoorbeeld als we de client vragen om de hond bepaalde 
aanwijzingen te laten opvolgen dan verloopt het contact makkelijker en 
natuurlijker als de client zich richt op de hond. Soms lukt dat niet in een 
keer en het onbegrip tussen client en hond kan frustrerend zijn voor beide 
partijen. Daarom is het doel van de training om honden te leren niet alleen zijn 
begeleider maar ook andere mensen te gehoorzamen. 
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Tijdens het bezoeken van cliënten of het uitvoeren van een therapiesessie 
moet de begeleider zich vaak eerst concentreren op de cliënte. Het is dan 
prettig wanneer de hond bereid is om gefocust te blijven terwijl de aandacht 
van de begeleider wordt verdeeld tussen cliënt en hond. Het trainen van 
verschillende commando’s in verschillende lichaamshoudingen van de 
begeleider kan ook nuttig zijn omdat veel cliënten (senioren, mensen met 
een handicap) niet voor de hond kunnen staan - ze zitten in een rolstoel 
of liever op een bank. Sommige cliënten kunnen geen oogcontact maken, 
dus het is belangrijk om het gehoorzamen van commando’s zonder 
oogcontact te maken met de hond te trainen.

Bij communicatie is sprake van een wederzijdse relatie. We moeten ons dus 
niet alleen concentreren op de training van de hond zodat hij onze aanwijzingen 
begrijpt, maar we moeten de lichaamstaal van de hond goed kunnen lezen. 
Tijdens de inzet van honden in therapie of onderwijs kunnen zich lastige 
stressvolle situaties voordoen. Honden zullen dat via hun gedrag kenbaar 
maken en verwachten dat de begeleider de situatie oplost. Als de hond zich 
gedraagt zoals de begeleider dat verwacht zal hij dat gedrag belonen en blijft 
de hond in contact met de mens (positieve reinforcement). Als de begeleider 
echter stresssignalen, angstreacties of andere distress-determinanten niet 
herkent of negeert, kan de hond proberen op een andere wijze zijn ongemak te 
tonen bijvoorbeeld door te gaan dreigen.  

Een andere mogelijkheid is dat de hond overgaat op een ander coping-
mechanisme en passief wordt. Het is van cruciaal belang om de signalen die 
verband houden met de cognitieve staat van de hond niet te missen. Sommige 
begeleiders denken dat de hond zo “rustig “ ligt omdat hij aan de situatie 
gewend is. De waarheid is anders - de hond hoopt zich zo aan de benarde 
situatie te onttrekken. Als u graag wilt weten of uw hond zich in de situatie op 
zijn gemak voelt, kunt u controleren of uw hond wil eten/ snoepjes aanneemt 
en /of normaal spelgedrag wil vertonen.

U kunt hier meer over lezen in “Animal Assisted Activity - Guidelines for 
requirements and knowledge” (Wolfhart en Sandstedt, 2016), met name 
hoofdstuk 7.
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Emoties
Honden hebben emoties en nieuw onderzoek onthult steeds meer 
overeenkomsten tussen mensen en honden. Voor de hondenbegeleider en 
de professionals die AAI uitvoeren zijn de emoties die onze honden ervaren 
tijdens de interventie of het bezoek erg belangrijk. We weten uit de humane 
psychologie dat positieve emoties maken dat wij (en honden dus ook) naar 
handhaving van gedrag, de situatie of de interactie streven. Negatieve emoties 
maken juist dat we stoppen met het vertonen van bepaald gedrag en weg 
willen uit die omgeving. Het is dus belangrijk te realiseren dat emoties worden 
gekoppeld aan een situatie en ook al zijn de stimuli niet (meer) aanwezig, 
zowel mens als hond associëren die emoties met die bepaalde situatie.

AAI-trainingen en -sessies zouden door de hond geassocieerd moeten worden 
met positieve emoties en de bijbehorende gevoelens zodat de hond er de 
voorkeur aangeeft mee te blijven doen in plaats van zich aan de situatie te 
onttrekken. Niet alleen de wijze waarop de hond zich gedraagt tijdens AAI 
sessies is van belang. De emoties van de hond, zijn lichaamstaal en de bereidheid 
deel te nemen aan de interactie zijn net zo of misschien wel belangrijker. 

Door adequate training kan de hond positieve ervaring opdoen met bepaalde 
omstandigheden. We hebben echter niet alles in de hand dus er kunnen zich 
onverwachte gebeurtenissen voordoen. Hoe meer positieve ervaring we de 
hond meegeven hoe beter hij zal kunnen omgaan met een negatieve ervaring. 
Het trainen ter voorbereiding op de inzet in AAI-sessies is gebaseerd op 
beloning. Dus de honden leren dat bepaalde situaties zoals de aanwezigheid van 
onbekende mensen die met hen spelen en hen aaien geassocieerd worden met 
leuke gebeurtenissen - zoals het krijgen van voedsel, speelgoed en aandacht. 
Deze gebeurtenissen gaan gepaard met positieve emoties. 
Na zo’n training kunnen we gebruik maken van deze positieve ervaring van de 
hond en ervoor zorgen de interventie zo verloopt als de hond verwacht met als 
gevolg een positieve ervaring voor alle deelnemers van de interventie. Echter, 
als er gebruik gemaakt wordt van straf zal de hond de training associëren met 
negatieve emoties hetgeen in de interventie tot problemen kan leiden. Zelfs 
als de straf bijvoorbeeld alleen werd gebruikt om de hond te leren niet tegen 
een  persoon op te springen, is de kans groot dat de hond ook onzeker wordt 
in andere situaties.  
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Het is van belang ervoor te zorgen dat de hond zich ontspannen en veilig voelt 
voor we met zijn training beginnen.

Positieve	emoties	worden	opgebouwd	door:	
● Tijdens de training enkel gebruik te maken van positieve reinforcement 
● Rekening te houden met haalbare doelen- te hoge verwachtingen kunnen 

tot frustratie leiden zowel bij u zelf als bij de hond 
● Geen straf of druk in te zetten om ongewenst gedrag te stoppen – het is 

beter het gewenste gedrag te belonen 
● De hond te blijven observeren en de sessies te beëindigen voordat de hond 

te moe wordt, zeker tijdens de eerste training of sessie
● Ervoor te zorgen dat de omstandigheden door de hond geassocieerd 

worden met positieve gebeurtenissen– beloning via voedsel, spel en 
positief contact met mensen

● Te zorgen voor het welzijn van de hond in het dagelijks leven 
● Een positieve hond-begeleider relatie te onderhouden, ter ondersteuning 

van uw hond in lastige situaties 
● Ervoor te zorgen dat de hond goed gesocialiseerd is, zodat de hond met 

toekomstige uitdagingen (omgeving en mensen ) kan omgaan
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Empathie
Voor veel eigenaren is het vrij duidelijk dat de honden empathische gevoelens 
hebben. 64% van de hondeneigenaren in Groot-Brittannië is van mening 
dat hun honden empathisch kunnen zijn (Morris et al. 2007). Onderzoekers 
hebben geprobeerd de aanwezigheid van empathie bij honden experimenteel 
te onderzoeken. In een eerste test werd gebruik gemaakt van  menselijke 
baby’s. De honden luisterden naar en observeerden verschillende testgroepen: 
babies die huilen (testgroep), mensen die praten (controlegroep 1) of neuriën 
(controlegroep 2). De honden reageerden alleen op het huilen van de baby’s 
met onderdanig gedrag dat zou kunnen wijzen op empathische gevoelens. Op 
dit moment worden verschillende experimenten uitgevoerd om te achterhalen 
of er daadwerkelijk sprake is van gedrag dat wijst op empathie bij honden of 
dat wij, mensen, dat onterecht zo interpreteren? 
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Vele organisaties beoordelen de honden op uitvoering van eenvoudige taken, 
zoals de kop  in de schoot leggen, aan de riem lopen, wat trucs doen enzovoort, 
in plaats van te kijken naar mate van agressie, sociabiliteit, of het vermogen om 
in verschillende omgevingen te spelen, etcetera. Dat is begrijpelijk. Het is veel 
gemakkelijker om de honden op gehoorzaamheid te testen dan op gedrag en 
persoonlijkheid te analyseren. Dit vereist speciaal onderwijs en begrip van dierlijk 
gedrag, observatietechniek, analyse, standaardisatie, systematisering, et cetera. Het 
goed laten verlopen van de interactie tussen mens en dier vereist multidisciplinaire 
expertise en dat geldt ook voor het evalueren van het gedrag van de dieren.
Op dit moment wordt in een Erasmus+-project een evaluatie protocol 
gestandaardiseerd dat zich richt op de persoonlijkheid van het individuele dier 
en zijn potentie om getraind te worden voor de inzet in AAI. Het protocol 
kijkt naar bepaalde eigenschappen die gemeten worden aan de hand van 
een Likert-schaal. Fratkin et al. (2013) rapporteert dat schattingen van de 
persoonlijkheidsprestaties van honden meer informatie geven en consistenter 
zijn aan de hand van de Likert schaal vergeleken met schattingen gebaseerd op 
een gedragsprotocol (Fratkin et al., 2013). 

De test leeftijd
Honden hebben net als mensen verschillende persoonlijkheden en die is niet volledig 
ontwikkeld voordat de hond volwassen is. Tijdens de uitvoering van AAI komen 
niet alleen de honden binnen de comfortzone van de client maar het omgekeerde 
geldt ook. Proxemics is een studierichting die de afstand onderzoekt die men tijdens 
sociale interacties wenst te bewaren tot anderen (Aiello & Aiello, 1974). Er is nog 
weinig onderzoek naar proxemics bij honden, maar wel is er veel over bekend bij 
mensen. We gaan er vanuit dat honden ook zo’n zone hebben (NacNamara& Butler, 
2010).

Alle rassen, ongeacht het fokdoel- vechten, waken, jagen of hoeden- zijn sociaal 
en de individuen handhaven een kleine persoonlijke afstand tot een ander individu 
zolang ze puppy zijn en nog niet volwassen. Ze zijn afhankelijk van iemand die 
hen voedsel brengt en verzorgt. Naarmate ze ouder en volwassen worden, zal de 
persoonlijke ruimte groter worden, afhankelijk van het ras en de persoonlijkheid 
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van de hond. We zien dat verschijnsel ook bij mensen. De meeste kinderen hebben 
een relatief kleine persoonlijke ruimte nodig, maar deze neemt toe naarmate ze 
ouder worden. Uit onderzoek blijkt dat de persoonlijke ruimte van een individu 
uitontwikkeld is op de leeftijd van 12 jaar (Aiello &Aiello, 1974). De ene volwassene 
hanteert zelfs een andere persoonlijke ruimte waarbij hij zich comfortabel voelt dan 
de ander. Sommigen knuffelen iedereen, zelfs vreemden, terwijl anderen zich daar 
ongemakkelijk onder voelen. 

De persoonlijkheid van een hond ontwikkelt zich in de loop der tijd. In het bijzonder 
zal de omvang van de persoonlijke ruimte die een hond prefereert pas tot uiting komen 
op volwassen leeftijd. Hetzelfde geldt voor verschillende vormen van agressie en 
angst. Daarom bevelen we aan honden pas te testen op hun geschiktheid om ingezet 
te worden in AAI wanneer ze volwassen zijn. Het tijdstip waarop dat plaatsvindt 
varieert van ras tot ras. Sommige kleine rassen bereiken de volwassen leeftijd snel, 
soms al na 14-16 maanden, andere grotere rassen veel later, meestal pas op een leeftijd 
van 2,5 tot 3 jaar. De conclusie is dat er onvoldoende bewijs is dat de wijze waarop 
een volwassen hond zich gedraagt voorspeld kan worden op jonge leeftijd. Fratkin 
(2013) voerde een meta-analyse uit waarin publicaties bestudeerd werden met als 
onderwerp de consistentie van de persoonlijkheid van honden. De persoonlijkheids- 
kenmerken agressie en onderdanig gedrag voor honden getest op puppyleeftijd en 
volwassen leeftijd kwamen consistent tot uiting in tests. Vergeleken daarmee bleek 
de wijze waarop een hond reageerde op training en qua angst aanzienlijk minder 
consistent te zijn. Activiteit (r = 0,26) uitte zich significant minder consistent dan 
onderdanigheid en marginaal minder significant dan agressie (Fratkin et al., 2013). 
In tegenstelling tot deze resultaten werd geen significante variatie in consistentie 
per persoonlijkheidskenmerk bij volwassen honden gevonden, wat betekent dat wat 
u bij een volwassen hond in de ene test waarneemt overeen zal komen met een her-
test, ongeacht wanneer deze wordt uitgevoerd (Fratkin et al., 2013) . Er moet echter 
benadrukt worden dat persoonlijkheidskenmerken niet per se rigide bij een hond tot 
uiting komen: ze kunnen onder invloed van sociale omstandigheden en omgevings- 
invloeden veranderen (Fratkin et al., 2013).

Persoonlijkheidskenmerken om te testen 
Eigenschappen van honden worden vaak ingedeeld in termen van 
persoonlijkheidskenmerken. Van belang voor de inzet van honden in AAI 
is de mate waarin de hond angst en agressie vertoont, zijn activiteitsniveau, 
sociabiliteit en onderdanigheid en de mate waarin de hond te trainen is. 
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Angst
Angst is voor honden die ingezet worden in AAI van groot belang, of liever 
gezegd het achterwege blijven van angst. Angst is een emotionele toestand 
van cruciaal belang om overlevingskansen te vergroten. Extreme angst kan 
echter tot substantiële welzijnsproblemen leiden. Angst kan ook leiden tot 
angst-bijten wat uiteraard nooit mag plaats vinden tijdens AAI sessies. Er zijn 
twee vormen van angst te onderscheiden: sociale en niet-sociale angst. De 
eerste categorie richt zich op vreemde mensen en andere honden (Sarviaho 
et al., 2019). Daarom mogen honden, geselecteerd om ingezet te worden in 
AAI-sessies, noch bang zijn voor andere mensen, noch voor andere honden. 
Niet- sociale angst uit zich in angst voor nieuwe situaties zoals harde geluiden, 
glanzende of gladde vloeren, hoogtes, nieuwe voorwerpen et cetera. (Sarviaho 
et al., 2019).
Honden die bang zijn voor onbekende mensen zijn vaak ook bang voor nieuwe 
situaties wat signalen kunnen zijn van gegeneraliseerde angst (Sarviaho et al., 
2019). Bekende risicofactoren zijn het gebrek aan socialisatie en traumatische 
ervaring als gevolg van slechte moederzorg of negatieve trainingsvormen. 
Daarnaast blijkt angst ook een hoge erfelijkheidsfactor (van 0.39 tot 0.49) te 
hebben (Sarviaho et al., 2019). De reactie van honden op nieuwe situaties 
en mensen kan variëren van extreme angst tot een sociale en nieuwsgierige 
reactie (Sarviaho et al., 2019). Honden die worden ingezet in AAI sessie 
zouden moeten voldoen aan de laatst genoemde eigenschappen: sociaal en 
nieuwsgierig.

Sociabiliteit
Van sociabiliteit is sprake als de hond bereid is een interactie aan te gaan met 
vriendelijke vreemde mensen onder verschillende omstandigheden. Sommige 
eigenaren van honden begrijpen onderdanig gedrag niet goed: zij interpreteren 
een hond die tegen mensen op springt of in het gezicht likt als heel sociaal. 
Meestal zoeken honden die zich zo gedragen sociale steun in situaties waarin 
ze zich ongemakkelijk voelen, wat betekent dat ze niet sociaal maar eerder 
bang zijn. De bereidheid van een hond om interactie aan te gaan met vreemden 
is natuurlijk essentieel in AAI, en hoewel het een erfelijke component heeft, 
kan een hond leren om een positieve verwachting te koppelen aan de interactie 
met mensen. 
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Reactie op training 
Bij de meeste interventies waarbij honden werken in AAI worden van de hond 
aangeleerde vaardigheden verwacht, oftewel de trainbaarheid van de hond is 
belangrijk.
Met reactie op de training wordt bedoeld de mate waarin de hond bereid 
is om met mensen te werken, zijn speelsheid en leervermogen. Dit kan in 
kaart worden gebracht door bijvoorbeeld te kijken naar de afleiding door de 
omgeving, bereidheid tot spel, de toewijding van de hond, et cetera.

Agressie 
Agressiviteit zien we liever niet bij honden die ingezet worden in AAI sessies. 
Honden kunnen agressief gedrag vertonen in verschillende situaties. De 
mate waarin agressie voorkomt kan beoordeeld worden onder verschillende 
omstandigheden zoals tijdens de kennismaking met een onbekende hond, 
tijdens het voeren van of spelen met de hond en is af te leiden uit de hoogte 
van de bijtdrempel.

• Agressie naar andere honden
Agressie gericht op andere honden is vooral ongewenst vanwege 
welzijnsproblemen van de hond zelf. Maar agressie jegens andere honden zal 
zowel een negatief effect op de andere hond als de aanwezige mensen hebben. 
Het observeren van honden die op elkaar afstormen is iets waar veel mensen 
angstig op zullen reageren. Zelfs het zien van agressief gedrag tussen honden 
op grotere afstand of bijvoorbeeld door een raam kan voor velen traumatisch 
zijn.

• Het verdedigen van objecten
Een hond kan zijn voedsel, speelgoed, of eigenaar verdedigen met een 
agressieve blik, dreigende lichaamstaal, grommen, blaffen, happen en bijten. 
Het is niet aanvaardbaar zulke honden in te zetten in AAI sessie.

• De bijtdrempel
Honden zijn niet gauw bereid om een mens te bijten, hetgeen verklaart 
waarom hondenbeten meestal niet leiden tot ernstige verwonding. Ook tussen 
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honden onderling zorgt een hoge bijtdrempel tijdens conflicten voor het 
waarborgen ban de veiligheid van beide dieren. Sommige honden neigen meer 
naar “snappen” indien iemand hen pijn doet. Dit type waarschuwing is niet 
gevaarlijk maar onacceptabel  voor honden die in AAI sessie ingezet worden.

Vrijmoedigheid
Vrijmoedigheid kan gezien worden als de neiging om nieuwe objecten te 
benaderen en de bereidheid om risico’s te nemen. De dimensie verlegenheid- 
vrijmoedigheid is gerelateerd aan de sociabiliteit naar vreemden, interesse in 
spel en om uit te dagen, te exploreren en ontbreken van angst. Er zijn zowel 
verschillen tussen de rassen als tussen de sexes ten aanzien van vrijdmoedigheid. 
Zo scoren reuen meestal hoger op vrijmoedigheid dan teven.

Niveau van activiteit
De mate waarin een hond actief is wordt ingeschat aan de hand van zijn 
beweeglijkheid of het algemene activiteitsniveau. Honden met een hoog 
activiteitsniveau kunnen snel worden afgeleid door hun omgeving. Ze 
reageren op allerlei gebeurtenissen in de omgeving waardoor ze zich moeilijk 
kunnen concentreren op hun werk. Honden die werken in AAI-sessies mogen 
niet worden afgeleid door bijvoorbeeld verpleegkundigen, geuren en andere 
dingen. Belangrijk is dat het gedrag van de dieren voorspelbaar is en niet tot 
verrassingen leidt. Het gedrag moet passen bij de omstandigheden. Het kunnen 
schakelen tussen zich kalm gedrag en passiviteit is een belangrijk kenmerk 
voor een hond die wordt ingezet in AAI sessies. 

Conclusies 
Bij de inzet van honden moeten we zowel rekening houden met zijn aanleg als 
zijn opvoeding en training. Daarnaast moet aandacht besteed worden aan de 
juveniele periode.

Door rekening te houden met de volgende aspecten vergroot men de kans op 
een geschikte partner die in AAI ingezet kan worden: 
● Kies een ras met een open karakter dat vriendelijk is tegen mensen en 

waarbij selectie plaats vindt op aandacht voor menselijke aanwijzingen 
● Kies een hond wiens ouders geen significante problemen hebben laten 

zien.
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● Zorg ervoor dat de pups regelmatig positieve ervaringen met mensen 
opdoen terwijl ze nog bij de fokker verblijven.

● Controleer of de pup goed contact heeft met de moeder en nestgenoten
● Neem de pup op het juiste moment mee naar huis, dat betekent niet eerder 

dan op een leeftijd van 8 weken.
● Creëer thuis zoveel mogelijk de juiste omstandigheden voor de pup
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Trainen ter voorbereiding op AAI
Om de AAI-sessie vlot te laten verlopen, moeten we goed opgevoede honden 
hebben die snel  reageren op therapeut en cliënt. Een hond die weet wat er 
van hem of haar wordt verwacht, zal meer gefocust blijven, wat voorkomt 
dat hij/zij wordt afgeleid  (VanFleet & Faa-Thompson, 2017). Onder die 
omstandigheden zal de hond zich ook veiliger voelen hetgeen bevorderlijk is 
voor zijn welzijn.

Onderzoek toont aan dat de hoeveelheid ervaring die een hond heeft in de 
omgang met de mens of ervaring met training door de mens, van invloed is 
op hoe zij met mensen communiceren (Range & Virànyi, 2017). Voor een 
hond die ingezet wordt in AAI,  betekent dit dat zijn begeleider er moet zijn 
om hem te ondersteunen en te helpen indien nodig. In één studie ontdekte het 
Noorse Centrum voor Antrozoölogie dat AAI-honden de neiging hebben naar 
hun eigenaar te kijken als ze niet begrijpen wat de cliënten van hen verlangen 
(Myren & Olsen, 2011 ). 

Studies laten ook zien dat honden die alleen getraind zijn volgens een 
basiscursus “gehoorzaamheid” minder proactief waren bij het oplossen van 
problemen dan honden die waren getraind in een hondensport. Die laatste 
groep honden bleek ook anders te communiceren met mensen (Marshall-
Pescini et al. 2009; Osthaus et al. 2003, 2005; Range et al. 2009). Uit uitgebreid 
onderzoek blijkt dat het leervermogen van een hond verschilt afhankelijk van 
ras, opvoeding, ervaring et cetera. We zien ook dat honden zich snel kunnen 
aanpassen en dat ze kunnen leren het signaal- dat onderdeel uitmaakt van de 
beloning- te herkennen.

Honden reageren sterker op gevoelens die ze ervaren in een bepaalde situatie 
dan op bijvoorbeeld commando’s, omdat ze een zeer goed ontwikkeld 
emotioneel systeem hebben (Hallgren, 2015). Daarom is het belangrijk om 
ook aandacht te besteden aan de gevoelens van de hond in de trainingssituatie. 
De hond zal niet alleen leren welk gedrag bij een bepaalde situatie hoort maar 
ook met welke emotie die gepaard gaat. Dat betekent dat als uw hond zich 
veilig en tevreden voelt in een bepaalde situatie, hij zich waarschijnlijk in een 
vergelijkbare situatie in de toekomst ook veilig en tevreden zal voelen. Door 
training kunnen we echter de emoties die het dier ervaart veranderen. Tenslotte 
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willen we allemaal dat therapie- of schoolhonden blij en tevreden zijn tijdens 
een sessie met cliënten.

Op beloning gebaseerde training is belangrijk voor honden die werken in AAI. 
Beloning-gebaseerde training gaat over het belonen van het gewenste gedrag, 
zodat de kans dat de hond dat gedrag vertoont toeneemt. U kunt hierover 
meer lezen in “Animal Assisted Activities with Dogs - Guideline for basic 
requirements & knowledge”. In dit inleidende boek schrijven we ook over 
socialisatie van puppy’s en jonge honden voor dit type werk.

Honden die bij AAI werken, moeten weten hoe ze zich in het dagelijks leven 
moeten gedragen. De hond moet getraind zijn in:
● Netjes aan de lijn lopen
● Opvolgen commando “zit en blijf” en “lig en blijf”
● Terugkomen op commando
● Mensen netjes begroeten

Goede dagelijkse gehoorzaamheid
Door de hond goede gewoonten te leren in het dagelijks leven, maak je het 
leven voor zowel de hond als jezelf gemakkelijker. Dit is vooral belangrijk 
voor honden die een beetje impulsief zijn; ze zullen door training leren om 
beter hun impulsen te beheersen. In de AAI sessie zal de hond ook moeten 
leren zijn impulsen onder controle te houden. Boots zoveel mogelijk dagelijkse 
situaties na in een trainingssessie. Laat de hond gaan zitten voordat hij een 
deur binnen mag gaan, leer de hond om te gaan zitten als hij mensen gedag 
zegt, leer de hond om mooi aan de lijn te lopen en de hond te laten zitten en 
wachten voordat hij iets krijgt dat hij hebben wil. Als u met deze training 
begint wanneer de pup jong is, zal het als volwassen hond beter begrijpen wat 
er van hem verwacht wordt in verschillende situaties.

Bepaald gedrag is  voor een pup vrij gemakkelijk te leren. Veronderstel dat 
de pup naar buiten wil. Ga naar de deur, pak de deurklink en wacht tot de pup 
gaat zitten voordat je de deur open doet. Op deze manier leert de pup dat gaan 
zitten voor de deur gevolgd wordt door het openen van de deur waarna hij naar 
buiten kan. Hier maak je gebruik van het versterkingsprincipe van Premack’s 
Principle (Ostaszewski, 2000): gedrag dat wordt gevormd en versterkt (zitten 
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en wachten voor de deur) met behulp van een door de hond gewenst gevolg 
(naar buiten kunnen). Als de hond eenmaal voor de deur zit kan het handig 
zijn- voordat  de hond doorloopt- hem een teken te geven dat hij “vrij” is. Als 
de pup niet begrijpt wat de bedoeling is en blijft zitten of staan kunt u een 
snoepje naar de andere kant van de deur gooien ten teken dat hij vrij is om 
te gaan. Als de hond al naar de deur rent zodra je hem opent kun je de deur 
weer sluiten en wachten tot de hond gaat zitten. Wanneer de pup stopt 
en weer gaat zitten, kunt u de deur openen. Als de pup dan blijft zitten, 
geeft u vrijwel meteen het “vrij” commando. Na verloop van tijd kan 
de zittijd langzaam opgevoerd worden voordat het “vrij” commando 
gegeven wordt.
Leer jonge pups ook om netjes naast u aan de lijn te lopen. Op het 
moment dat de hond niet aan de lijn trekt, kunt u hem belonen met een 
snoepje. Als bepaald gedrag niet wordt beloond zal de hond dat steeds minder 
uitvoeren dus als het trekken aan de riem niet wordt beloond en het netjes 
naast lopen wel, zal de hond snel leren niet aan de riem te trekken.
Wanneer u begint met het trainen van uw hond als therapie- of schoolhond, 
moet de hond deze basisoefeningen kennen. Dus laten we even de tijd nemen 
om enkele oefeningen uit te leggen die vaak problematisch zijn voor zowel 
honden als mensen. Tijdens het leerproces blijken mensen vaak gebruik te 
maken van negatieve bekrachtiging of positieve straffen. Deze vormen van 
training raden we sterk af.

Netjes aan de lijn lopen
(riem van ongeveer 1,5 meter lengte)
U begint de training door de pup netjes aan de lijn te laten lopen. Wanneer 
de pups jong geleerd hebben niet aan de riem te trekken is het vrij eenvoudig  
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om ze netjes naast je te laten lopen. Beloon de pup als hij dat doet, verander 
vaak van richting, moedig de pup aan u te volgen  en bekrachtig het gewenste 
gedrag door de pup te belonen. Begin op een plek waar weinig afleiding is 
en voer de mate van afleiding geleidelijk op terwijl u de pup leert wat u van 
hem of haar verwacht. Bedenk dat alle wandelingen trainingssessies zijn totdat 
uw hond zonder te trekken aan de lijn naast u blijft lopen. Houd trainingen 
regelmatig, kort en leuk voor je hond. Als de pup erg opgewonden begint te 
raken wanneer u hem aanlijnt en verwacht dat jullie gaan wandelen, is het slim 
om te wachten tot de puppy kalmeert voordat je naar buiten gaat.

Als u geen tijd hebt om u zorgen te maken over het juiste trainen, 
kunt u de hond aan een harnas meenemen. Als u dit consequent doet, 
zal de hond na een tijdje de halsband associëren met mooi lopen aan de 
lijn en het harnas met een niet-trainingssituatie.

Honden die aan de lijn trekken
Telkens wanneer de pup / hond aan de riem trekt, stop je of je gaat achteruit 
lopen. Zodra de hond naar je kijkt of je volgt loop je weer door. Herhaal de 
procedure wanneer de hond opnieuw begint te trekken. 
In deze situatie werkt het kunnen doorlopen voor de hond als beloning. Het is 
meestal niet nodig om met brokjes of een andere beloning te werken. Het is 
vaak voldoende om de hond zijn gang te laten gaan en hem met je stem gerust 
te stellen dat dit het gedrag is wat je van hem verlangde.
Het is niet zo eenvoudig om deze training consistent door te voeren. Soms 
hebben we haast en hebben we geen tijd om ons hier druk over te maken, 
de hond zal ervaren dat het opeens beloond wordt om te trekken (beloning 
voor de hond in deze situatie is dat het toegestaan wordt om in zijn gewenste 
richting te trekken).
Wanneer de hond leert dat de regel (niet trekken) niet elke keer van toepassing 
is, en het gedrag willekeurig wordt beloond (u kunt meer lezen over 
willekeurige beloningen in Animal Assisted Activities with Dogs - Richtlijn 
voor basisvereisten en kennis), wordt de kans steeds groter dat de hond vaker 
aan de lijn zal gaan trekken.
U kunt het netjes aan de lijn lopen in alledaagse situaties trainen: wanneer uw 
hond ergens heen wil, als hij iemand wil begroeten, naar een plek gaat om te 
snuffelen, of als de hond zijn tempo verhoogt, et cetera. U kunt tijdens het 
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trainen ook twee of meer bakken met voedsel, die op een bepaalde afstand 
van elkaar staan, gebruiken. U kunt vanaf een bepaalde afstand in de richting 
van een kom lopen (of iemand vragen voedsel in de kommen te leggen). Dan 
kunt u de pup laten zien dat het voer in de kommen ligt. Vervolgens loopt u in 
de richting van de kom, en zolang de hond niet aan de riem trekt, geeft u een 
signaal (bijvoorbeeld met uw stem) en laat de riem los, zodat de pup naar het 
voedsel kan rennen. Vervolgens kan iemand wat voedsel in een andere kom 
leggen, een handeling die de pup heeft gezien. Dan loopt u in de richting van 
die kom en terwijl de hond niet aan de lijn trekt en dus netjes meeloopt geeft 
u een signaal en laat de hond los van de riem. Als u net te laat bent en de pup 
begint aan de riem te trekken herhaalt u de procedure door naar de andere kom 
te lopen waar inmiddels ook al weer wat voedsel in is gelegd. Alleen als de 
pup niet aan de riem trekt laat u hem los zodat hij naar de bak kan rennen om 
het voedsel te pakken.

Het kan slim zijn om elke wandeling 
met deze aanlijn training te starten 
en tijdens de wandeling de halsband 
af en toe te verwisselen voor het 
harnas voordat jullie beiden te moe 
worden. Aan het eind van de 
wandeling kan dan nog een keer 
geoefend worden met het netjes 
aangelijnd lopen met halsband en 
riem. Als u dit gedurende de eerste 
maanden tijdens het uitlaten van 
uw pup herhaalt, zal de pup het spel “netjes aangelijnd lopen “ snel leren.

Voor de andere basisoefeningen, raden we je aan naar een puppycursus of een 
hondenschool te gaan, om hulp te krijgen met het aanleren van het hierboven 
genoemde ‘alledaagse gedrag’.

Succesvolle inzet  tijdens AAI
Om de hond succesvol in te zetten in AAI moeten we hem voorbereiden op de 
taak. Een uniek aspect tijdens het samenwerken in een AAI sessie- vergeleken 
met andere activiteiten waarbij met de hond wordt samengewerkt- is de focus  
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van de hond. Tijdens een sessie moet de hond zich concentreren op de cliënt 
en niet op de handler/eigenaar. De interactie tussen de cliënt en de hond is wat 
AAI-sessies zo speciaal maakt.

Een voorbeeld:
Als de cliënt een dummy voor de hond op de grond gooit, kunnen zich de 
volgende gebeurtenissen voordoen:
1. De hond bezorgt de dummy bij de eigenaar
2.  De hond bezorgt de dummy bij de klant
3. De hond neemt de dummy mee en verstopt zich ergens.

Wilt u een paar minuten nadenken over het verschil?

Het is van belang dat de hond de dummy terugbrengt bij de cliënt en niet bij 
de handler. Als de hond de dummy bij de handler terugbrengt of ergens anders 
heengaat, zal de interventie niet het gewenste effect hebben. U kunt hier meer 
over lezen in het hoofdstuk over de relatie cliënt-hond-handler.

De hond moet ook in staat zijn om met verschillende mensen om te gaan. Het 
is ook van belang dat honden alleen werken met cliënt-groepen waar ze zich 
prettig bij voelen. In je training moet je je hond voorbereiden op het werken 
met cliënten van verschillende leeftijden en met verschillende fysieke of 
mentale vermogens.

Er is een verschil in energieniveau tussen enerzijds honden in AAI sessie 
en anderzijds honden die voor andere activiteiten worden ingezet waar men 
rekening mee moet houden. 
Bij andere activiteiten zoals behendigheid, gehoorzaamheid, tracking of free-
style is het energieniveau van de hond vrij hoog. Bij AAI is vaak een lager 
energieniveau vereist. Aan de hoogte van zo’n energieniveau kan worden 
gewerkt en de hond kan zodoende leren welk niveau vereist is. Mensen hebben 
de neiging onzeker te worden als een hond te druk is en honden met een hoog 
energieniveau zijn vaak moeilijk te voorspellen.

Het is ook belangrijk om tijdens het werken met de hond rekening te houden 
met zijn activiteitsniveau in relatie tot de omgeving. Instellingen zijn vaak 
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voorzien van gladde vloeren en een actieve drukke hond loopt dan een groter 
risico zichzelf te verwonden.

Honden die worden ingezet ter 
ondersteuning van therapie of 
educatie in instellingen en 
scholen komen in een vrij 
lastige omgeving terecht. 
Daarom is het belangrijk om de 
hond te leren werken in een 
omgeving waarin veel storende 
gebeurtenissen voorkomen. Wat 
doet uw hond als u hem/haar 
vraagt te gaan zitten terwijl er 
veel schreeuwende kinderen 
aanwezig zijn? Luistert uw 
hond naar u terwijl er iemand is die hem of haar roept met een brokje in de 
hand? Wat doet uw hond als iemand tijdens het werken zijn / haar halsband 
vasthoudt? We kunnen de hond niet voorbereiden op alles wat hij tijdens het 
werk kan gaan meemaken, maar hoe meer ervaringen je je hond meegeeft over 
“vreemde” dingen die gebeuren, hoe beter u en uw hond zijn voorbereid op 
onverwachte gebeurtenissen tijdens de interventie.  

Hoe te trainen
Meer informatie over basistraining en leertheorie kun je vinden in het boek 
Animal Assisted Activities with Dogs - Guideline for basic requirements 
& knowledge. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe je de  hond verschillende 
oefeningen kunt leren die toe te passen zijn tijdens interventies op scholen 
en in therapie sessies. We beginnen met een korte opfriscursus van het eerste 
boek.

We raden iedereen aan het verloop van de trainingen in een dagboek bij te 
houden. De trainingen zullen dan systematischer verlopen en er zal sneller en 
kwalitatief betere vooruitgang geboekt worden dan zonder dagboek. 
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De wet van leren (Dennison, 2015):
1. Eerste wet: Gedrag dat wordt beloond, wordt het meest waarschijnlijk 

herhaald: een beloning voor de hond is niet altijd wat wij, de mens, 
beschouwen als een beloning. Een voorbeeld: als de hond tegen u opspringt 
en u hem / haar aandacht geeft (goed of slecht), zal de hond hetzelfde 
gedrag blijven vertonen als u thuiskomt. Voor de hond is de aandacht zelf 
een beloning, het doet er niet toe of het goede of verkeerde aandacht is.

2. Tweede wet: Gedrag dat in de loop der tijd niet wordt bekrachtigd, zal 
hoogstwaarschijnlijk stoppen (uitdoven). Wanneer u thuiskomt besteedt 
u geen aandacht aan de hond terwijl de hond opspringt; pas als de hond 
ontspant geeft u hem aandacht. Na enige tijd zal de hond niet meer tegen 
u opspringen als u thuiskomt. Hetzelfde zal gebeuren met gedrag dat 
u de hond heeft geleerd bijvoorbeeld het gaan zitten op aanwijzing. Als 
u stopt met het bekrachtigen van dit gedrag terwijl de hond zit zal de zit-
aanwijzing uitdoven.

3. Derde wet: Als een gedrag eenmaal is bekrachtigd zal een variabel 
(onvoorspelbaar voor de hond) schema van beloning het gedrag sterker 
tot uiting laten komen. Bijvoorbeeld u komt thuis met oude kleren aan en 
u zegt “hallo” tegen de hond terwijl die tegen u opspringt. Die dag vindt 
u het geen probleem omdat je oude kleren aan hebt en u begroet de hond 
zelfs als hij tegen je opspringt. Normaal begroet u de hond niet als deze 
bij binnenkomst tegen u op springt. U hebt de hond nu variabel beloond 
en het gedrag is versterkt: de hond houdt het in de toekomst weer langer 
vol om tegen u op te springen. 

Door bepaald gedrag volgens een variabel schema te bekrachtigen zal het 
gedrag niet zo snel uitdoven.
Er zijn 4 essentiële factoren die de kwaliteit van de training verhogen:

   Criteria of leerdoelen

   Timing

   Kwaliteit van de beloning

   Variabiliteit van de beloningen
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Criteria
Wat zijn criteria bij hondentraining? Criteria zijn te 
beschouwen als het contract dat we met de hond aangaan 
over het gedrag dat hij/zij moet uitvoeren wil hij beloond 
worden. De moeilijkheidsgraad van criteria neemt toe naarmate de hond zijn/
haar gedrag beter afstemt op het doel dat we hem willen leren. Het is belangrijk 
dat we de “juiste” criteria bepalen bij het trainen. 

Timing
Het is belangrijk dat u op het juiste moment bepaald 
gewenst gedrag van de hond beloont. Als ik probeer mijn 
hond te leren zitten, is het essentieel dat ik beloon wanneer 
de hond gaat zitten. Als mijn timing niet goed is, kan het zijn dat ik de hond 
beloon wanneer hij iets anders doet dan zitten.

Kwaliteit van de beloningen
Het kan een voordeel zijn om een voor de hond zeer gewilde 
beloning te gebruiken wanneer u de hond traint. Dat leidt 
tot hogere motivatie bij de hond en hij zal enthousiaster 
de training in gaan. Individuele honden zullen mogelijk 
verschillende voorkeuren hebben voor bepaalde beloningen. De ene beloning 
motiveert het dier wel tot leren , de andere niet. Een beloning kan liggen op 
sociaal gebied, het kan iets eetbaars zijn of kan bestaan uit spel met andere 
honden of de trainer. In ‘Animal Assisted Activities with Dogs - Richtlijn 
voor basiseisen en kennis’ stellen we de vraag: is een “beloning” altijd een 
bekrachtiger? 

Variabiliteit in beloningen
U moet u ervan bewust zijn hoe u beloningen gebruikt. In 
het begin belonen we de hond elke keer dat de hond het 
juiste gedrag vertoont (Animal Assisted Activities with 
Dogs - Richtlijn voor basisvereisten en kennis). Wanneer 
de hond “weet” wat te doen, zetten we het gedrag op een 
variabel beloningsschema. We moeten de hond trainen 
om steeds langer te werken voordat we hem/haar belonen. 
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Honden die bij AAI werken, moeten relatief lang kunnen werken voordat ze 
de beloning ontvangen. Na een tijdje vinden sommige honden het werk op 
zichzelf zo lonend dat het prijzen en de knuffels voldoende effect hebben. 
Maar voor andere honden zijn hun beloningen erg belangrijk, dus het gedrag 
moet echt worden bekrachtigd met andere dingen dan alleen knuffels . In 
deze gevallen moet u als handler van de hond uitvinden welk soort “belonend 
regime” jouw hond en jou het beste past. 

Naast deze factoren wordt leren ook beïnvloed door de omgeving (kan de hond 
zich echt op de taak concentreren) en de atmosfeer tussen de geleider en de 
hond (voelt de hond zich op zijn gemak, is de handler een gevoelige leraar).
Beloningen kiest u afhankelijk van wat u de hond willen laten beleven. Als we 
de hond terugroepen bijvoorbeeld, willen we dat de hond gelukkig en blij is, 
zodat ze het plezierig vinden om naar ons toe te komen. Spel kan daarom een 
zeer goede beloning vormen in deze oefening. U kunt dan het beste samen met 
de hond spelen, om het contact tussen de hond en u te versterken en niet de 
hond alleen met de bal laten spelen. Als u wilt dat de hond kalm is, is het slim 
om snoepjes als beloning te gebruiken. 
Afhankelijk van de hond varieert de hoeveelheid voedsel die wordt gegeven. 
Honden lijken op mensen: hun lichaam reageert op voedsel door hormonen 
vrij te geven die hen kalm en ontspannen maken. Voor een therapie- of 
schoolhond die knuffels en lichamelijk contact echt plezierig vindt, kunt u dit 
soort aanraking gebruiken om de hond te belonen als hij dicht bij een klant 
staat, bijvoorbeeld op een sofa. Als we spel als beloning zouden gebruiken 
zou de hond veel te actief worden en zijn concentratie kwijtraken en eten 
als beloning kan de aandacht van de hond in de therapie-of leersituatie soms 
afleiden van de cliënt.

Slagingspercentage
Als u traint, kunt u het slagingspercentage van 
honden berekenen. De frequentie waarmee 
u uw hond beloont, vertelt u iets over de mate 
waarin succes behaald wordt. Het zal u helpen te 
achterhalen hoe vaak de hond het gewenste gedrag 
heeft getoond vergeleken met het aantal keren 
dat de hond gedrag liet zien dat ongewenst was 
(Ulrich & Ingerslev, 2014).
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Het berekenen van het slagingspercentage: 
slagingspercentage % = het aantal correcte reacties      x 100
      totaal aantal reacties

slagingspercentage  =  8/10 x 100 = 80%
slagingspercentage  =  4/5 x 100 = 80%
slagingspercentage  =  3/5 x 100 = 60%

Een goede vuistregel is een slagingspercentage handhaven van minstens 80%. 
Wanneer u teveel van de hond vraagt en het getoonde gedrag voldoet niet aan uw 
verwachtingen,  verlaag dan het gewenste niveau van die trainingssessie niet. 
Wanneer u beseft dat uw verwachting te hoog is, pauzeer dan en heroverweeg 
uw plan. Als u tijdens dezelfde trainingssessie begint met het verlagen van je 
verwachtingen, zal de hond er na enige tijd achter komen dat als hij je niet 
begrijpt, hij er geen moeite voor hoeft te doen en dat u hem te hulp zal komen 
door minder van hem te verwachten.
Voordat u uw hond gaat leren  “zitten”, “liggen”, “apporteren”, zijn er enkele 
basisoefeningen die het trainen van uw hond gemakkelijker maken.

„Een markering” voor het juiste gedrag
Het is belangrijk dat u het juiste gedrag nauwkeurig markeert. Sommige mensen 
gebruiken een clicker voor dit doel, anderen leren de hond een woord of een 
teken (kort/nauwkeurig) om het gewenste gedrag te markeren. U leert de hond 
om het geluid te associëren met een beloning, net zoals u doet als u de hond het 
geluid van de clicker leert. In Animal Assisted Activities with Dogs - Richtlijn 
voor basisvereisten & kennis, schreven we over de honden van Pavlov, die 
leerden dat het geluid van de bel (=metronoom) voedsel betekende; dit is het 
effect dat u zoekt. Het woord of het geluid hoort hetzelfde effect te hebben als 
de bel van Pavlov (=metronoom):  zodra de hond dat geluid hoort weet hij dat 
er een beloning volgt. Wanneer u deze associatie in het brein van 
de hond hebt vastgelegd, is er sprake van een conditionering en 
kunt u het gebruiken als een markering voor het juiste gedrag. 

“Zelfbeheersing”
U kunt de hond leren zichzelf te beheersen wanneer u snoep in uw hand hebt. 
Als hij dat spel beheerst, kan het de hond helpen beter te focussen op datgene 
wat de baas van hem wil. 
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1. U kunt beginnen door uw hond te 
laten zitten of staan. Ik denk dat de 
hond het gemakkelijker zittend 
leert in plaats van staand. Leg bij 
wijze van start wat lekkers in uw 
open hand, beweeg uw hand in de 
richting van de hond. Zolang de 
hond stil blijft zitten zonder het 
voedsel te pakken, markeert u het 
gedrag dat wordt gevolgd door een 
beloning. Zodra de hond wel 
probeert het voedsel te pakken, 
sluit u uw hand. Begint hij te 
snuffelen, te likken of pootjes te geven zeg dan niets. Negeer dit gedrag 
van de hond om de brokjes te pakken. Zodra de hond de afstand tot uw 
hand weer vergroot, markeert u het gedrag, opent u de hand en geeft u de 
hond een traktatie (houd de hand vrij dicht bij de hond). Als u snel bent, 
zal uw hond het lekkers waarschijnlijk aannemen terwijl hij nog zit of 
stilstaat, pak dan nog een snoepje, geef het “vrij-commando” en gooi de 
traktatie een eindje weg zodat hij er achteraan kan rennen.  

2. Begin opnieuw met de hand open. Als de hond zich in de richting van de 
hand beweegt, sluit de hand en wacht tot de hond niet dichter bij komt, 
“markeer” dat gedrag ( Yes, of goed) en open de hand. Na een aantal 
herhalingen kunt u de hond de “vrij-aanwijzing” geven en het brokje 
weggooien zodat hij er achter aan kan gaan. Door dit te doen, leert u de 
hond ook te wachten op de “vrij-aanwijzing” voordat het gedrag stopt.

3. Wanneer de hond in staat is om geconcentreerd te blijven en zichzelf een 
tijdje te beheersen, dan kunt u het moeilijker voor hem maken: beweeg 
de hand heen en weer, beweeg uw hand in zijn richting of maak snelle 
bewegingen met uw hand. Zodra uw hond de brokjes probeert te pakken 
sluit u uw hand. 

Notitie:
● Houd er rekening mee dat de hond de hele tijd moet focussen op de 

traktaties, beloon geen oogcontact (het is vrij eenvoudig om oogcontact 
te maken in deze oefening, vooral voor honden die zijn getraind in 
oogcontact).
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●  Door dit te trainen, leert u de hond zich zelf te beheersen, zelfs als er 
beloningen aanwezig zijn. De hond zal zich moeten concentreren op de 
taak die van ze gevraagd wordt (bijvoorbeeld zitten, staan of liggen) om 
de traktaties te krijgen.

●  Tegelijkertijd hebt u uw hond geleerd dat het gedrag dat hij laat zien bij 
een geopende hand het juiste is, en het gedrag dat hij laat zien bij een 
gesloten hand niet. De honden ontdekken zo zelf welk gedrag van hen 
gevraagd wordt.

●  Vergeet niet het “vrij-commando” te geven dan leert de hond vrij snel te 
blijven zitten, liggen of staan totdat een “vrij-commando” is gegeven.

Deze oefening in zelfbeheersing kan in de toekomstige training van de hond 
vele malen uitgevoerd worden.

Meer voorbeelden van zelfbeheersingsoefeningen:  
1. U kunt brokjes op de vloer leggen en als  de hond probeert ze te pakken 

bedekt u ze met uw hand. Als de hond zich wel concentreert op de brokjes 
maar tegelijkertijd niet probeert ze te pakken “markeer” dat gedrag dan. 
Zorg ervoor dat de brokjes vlak voor de hond liggen.

2. U kunt ook een traktatie langzaam in de richting van de hond bewegen. 
Als de hond die probeert te pakken verdwijnen de brokjes in je hand. 
Zodra de hond in staat is zich zelf te 
beheersen en gefocust is, kan dat gedrag 
gemarkeerd worden (bijvoorbeeld met 
clicker) en krijgt de hond zijn beloning. 
Deze oefening kunt u op verschillende 
manieren uitvoeren. U kunt de beweging 
van bovenaf of van onder het hoofd 
van de hond beginnen, vanaf een vrij 
grote afstand, of juist heel dicht bij de 
bek van de hond voordat u markeert. 
Of u markeert als uw hand verder 
verwijderd is van de hond . In dat geval 
is het belangrijk dat u of het brokje snel geeft of het “vrij-commando” geeft. 
Vergeet niet om de beloningen te variëren, u kunt ook speelgoed gebruiken 
in deze oefening. Houd het speelgoed achter uw rug als de hond probeert 
het van u aan te pakken voordat u het “markeer” teken hebt gegeven.
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3. Als uw hond zichzelf al goed kan beheersen, kunt u hem laten zitten of 
liggen en verschillende traktaties op de grond zetten. Dan kunt u de hond 
één voor één de traktaties geven, op dezelfde manier zoals hierboven 
beschreven. Of soms kun je gewoon 
het  “vrij-commando” geven en mag 
de hond al het lekkers opeten. U kunt 
hetzelfde doen met speelgoed, maar 
belangrijk is dat u -zodra u hebt 
“gemarkeerd” en het speelgoed aan 
de hond hebt gegeven-, het “vrij-
commando” geeft, waarna  de hond 
met het speelgoed mag spelen. Soms, 
als ik meerdere speeltjes heb liggen, 
geef ik gewoon het  “vrij-commando” 
en mag de hond kiezen welk speeltje het voor zichzelf wil, honden vinden 
dat vaak leuk. Vergeet niet om de snoepjes en het speeltje in de buurt van 
de hond te hebben, en de hond moet zich echt concentreren. Door de hond 
verschillende beloningen te geven voordat u de hond het “vrij-commando” 
geeft, kunt u de hond een plezierig gevoel geven tijdens het doen van de 
oefening. Eten heeft vaak te maken met kalm en tevreden zijn. Speelgoed 
daarentegen maakt de hond vaak actiever en speelser, en de hond kan niet 
actief en speels zijn op hetzelfde moment dat hij stil hoort te zitten, daarom 
moet u onthouden dat u de hond het “vrij-commando” moet geven wanneer 
hij het speelgoed mag pakken. 

 Terwijl we aan het werk zijn in AAI sessies is het fijn om met honden samen te 
werken die ook werken als er op dat moment geen beloning zichtbaar aanwezig 
is. De hond weet dat hij toch wel beloond wordt als hij doet wat er wordt 
verlangd. We kunnen bijvoorbeeld een kom lekkernijen op een plank plaatsen. 
De cliënt kan naar de plank lopen en de hond het lekkers geven nadat de hond 
heeft gedaan wat de cliënten van hem willen. Dit is vooral goed voor honden 
die dol zijn op iets lekkers. Ze moeten het lekkers echt negeren en zich eerst 
concentreren op de taak voor ze iets krijgen. Het is ook gemakkelijker voor 
de hondenbegeleider om controle te hebben over de lekkernijen. Sommige 
klanten willen de hond gewoon de hele tijd trakteren en als de lekkernijen 
in de buurt zijn, is het gemakkelijker om niet naar de handler van de hond te 
luisteren.



96 

“het vrij om te gaan-commando”
Het is slim om de hond te leren wanneer een oefening is voltooid door het 
geven van het  een commando dat betekent “je bent vrij om te gaan”. 

We kunnen het niet alleen gebruiken tijdens de zelfbeheersingsoefeningen 
maar ook na heel wat verschillende dagelijkse taken die we de hond geven.

„Richt de aandacht opnieuw”
Het maakt de interventies gemakkelijker als u uw hond een 
signaal geeft om contact met u te maken. Soms is het gedrag van 
cliënten niet duidelijk, dan is het handig om de aandacht van de honden te 
krijgen en het opnieuw te richten met een kort commando. U kunt dit gedrag 
thuis al trainen en de hond belonen voor spontaan contact. Na een tijdje zult 
u merken dat de hond u meer en meer oogcontact zal bieden. Vervolgens kunt 
u er een signaal of teken aan verbinden (zie verderop voor het koppelen van 
gedrag aan een teken). Als u de hond een signaal hebt gegeven om contact met 
u op te nemen, is het makkelijker om de hond op een andere taak voor te 
bereiden. Vergeet niet dat het een makkelijk woord moet zijn zoals “kijk” of 
“contact” of iets dergelijks.

Trainingstechnieken
Er zijn verschillende vormen van trainingstechnieken en  hier is 
een voorbeeld waarbij we verschillende technieken gebruiken 
voor het aanleren van hetzelfde gedrag:
De hond leren om op een kleed te gaan zitten:
1. U kunt het gedrag oproepen/ uitlokken door er een traktatie op 

neer te leggen.
2.  U kunt het gedrag vormen (shapen) door de hond te belonen 

wanneer hij dichter en dichter bij het kleed komt.
3.  U kunt het vloerkleed overal neerleggen, en wachten tot de hond er alleen heen gaat 

– waarna  het gedrag wordt bekrachtigd.
4.  U kunt de hond aan zijn halsband naar het vloerkleed leiden/trekken.
Om tijdens de training het meest effectief te zijn, moeten we de trainingen kort houden. Dit 
is afhankelijk van de hond, maar vaak is 5 minuten meer dan genoeg, dan heeft de hond 
een pauze nodig zodat de informatie van het korte-termijn geheugen naar het lange-termijn 
geheugen kan gaan. Om succesvol te zijn in het trainen, is het effectiever om de hond elke 
dag een aantal korte trainingssessies te geven dan (één of meer) lange trainingssessies.
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De hond nieuw gedrag leren
Wanneer we onze hond een nieuw gedrag willen leren, moeten we enkele 
zaken in overweging nemen:
● Hoe wil ik dat de voltooide oefening eruit komt te zien?
● Wat wil ik dat de hond doet?
● Waar / wanneer zou het moeten werken (met cliënten thuis, in ziekenhuizen, 

op scholen enz.)?
● Met wie moet het werken (met mij alleen, met één klant, in een groep, met 

kinderen, ouderen, etc.)?
● Wil ik zowel een teken als een signaal met mijn stem geven?
● Welk energie niveau is gewenst in deze specifieke oefening (wil ik dat de 

hond energiek is of dat hij kalm is)?
● Zal de hond het gedrag makkelijk vertonen of is het een gedrag waar hij 

niet zo voor gemotiveerd is (bijvoorbeeld als we de hond willen leren 
apporteren, is het goed om te weten of hij erg speels is en ervan houdt om 
verschillende voorwerpen in zijn bek te hebben of dat de hond juist nooit 
speelt en niet van het apporteren van verschillende voorwerpen houdt)?

Wanneer ik al deze vragen heb beantwoord, zal ik in staat zijn een bepaalde 
trainingstechniek te kiezen die het beste zal werken voor mijn hond, voor 
deze specifieke taak. Wanneer ik heb besloten welke techniek(en) ik ga 
gebruiken, moet ik nadenken over wat voor soort gedrag ik niet wil en hoe ik 
het voorkomen ervan kan vermijden.

Voorbeeld: apporteren
Bijvoorbeeld: ik ga mijn hond het commando “apport” leren.
Welk gedrag mag de hond dan niet vertonen:
● Ik wil niet dat de hond met zijn poten op de dummy gaat staan.
●  Ik wil niet dat hond geluiden maakt terwijl hij nog steeds zit te wachten

Wat kan ik doen om dit gedrag te voorkomen?
Om te voorkomen dat de hond op de dummy gaat staan of erop springt voordat 
hij hem grijpt, moet ik ervoor zorgen dat de hond weet wat hij moet doen, 
voordat ik de dummy gooi. Ik moet het energieniveau van de hond laag houden 
en het niveau van frustratie minimaal houden. Ik moet ook in gedachten houden 
dat de hond te allen tijde gericht moet blijven op de taak.
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Als ik dit allemaal heb overwogen, zal ik een analyse moeten 
maken van de gedragingen die ik de hond wil leren. Is het een 
hele taak of slechts één gedragselement? Als het een hele taak 
is, bijvoorbeeld apporteren, moet ik de taak uit elkaar halen en 
bekijken in welke subtaken het opgesplitst kan worden. Vervolgens leer ik de 
hond al deze afzonderlijke gedragingen en zodra hij ze allemaal kent voeg ik 
ze samen tot een geheel.

Apporteren
 Wachten (naast me zitten en wachten)
 Op commando handelen
 Het object pakken
 Het object vasthouden
 Het object verplaatsen
 (Naast me zitten)
 Het object in mijn hand leggen
 (Wachten)
In staat zijn deze afzonderlijke gedragingen achter elkaar uit te voeren met 
verschillende objecten

Apporteren	in	AAI	sessies:	als ik deze oefening wil gebruiken in een AAI 
sessie moet ik de hond het volgende leren:
 Een voorwerp op schoot neerleggen
 Een voorwerp in een doos leggen
 De oefening uitvoeren in de groep

Bovendien moet ik nadenken met welk type afleiding de hond te maken kan 
krijgen tijdens het werk. In de training moet ik de hond voorbereiden op deze 
omstandigheden:
 Verschillende plaatsen
 Verschillende geluiden
 Verschillende geuren
 Vreemde mensen in de buurt
 Andere dieren aanwezig?
 
Na rekening gehouden te hebben met al deze aspecten, kunt u beginnen met 
het trainen van het nieuwe gedrag/de oefening.
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Wanneer u de hond deze kleine deeltaken begint te leren, moet u ervoor zorgen 
de juiste leerdoelen te stellen en het moment van belonen exact te bepalen. Op 
deze manier maakt u het voor de hond gemakkelijk om te begrijpen wat u wilt 
dat hij/zij doet.

U start met het aanleren van de eerste deeltaak. Welke dat is kan verschillend 
zijn per hond en oefening. Wanneer de hond iedere deeltaak goed uitvoert kunt 
u de oefening in zijn geheel uitvoeren. Het stap voor stap kennis maken met 
de deeltaken maakt het voor de hond makkelijker om te begrijpen wat hij moet 
doen. Hierdoor vergroot u de motivatie voor het uitvoeren van deeltaken en is 
het makkelijker om u te concentreren op een deel van de taak.

Het conditioneren van de aanwijzing
U kunt hier meer over lezen in “Animal Assisted Activities with Dogs - 
Guideline for basic requirements & knowledge” (2016)

Hier volgt een voorbeeld van hoe u een aanwijzing kunt conditioneren volgens 
verschillende leer technieken:
1. Ik gebruik het uitlokken van gedrag via een brokje om een hond te leren 

op het kleed te gaan zitten. Dan conditioneer ik de aanwijzing net voordat 
ik een brokje op het tapijt leg als ik zie dat de hond naar het kleed loopt. 
Na dit enkele keren zo gedaan te hebben probeer ik het brokje achterwege 
te laten . Het is van belang dat de aanwijzing eerder komt dan het brokje 
anders associeert de hond het gevraagde gedrag niet met de aanwijzing en 
het brokje .

2. Ik ga de hond leren op het kleed te gaan zitten door het gedrag te ‘shapen’. 
Ik kan het gedrag onder stimulus controle krijgen als ik iedere keer dat ik 
het kleed neerleg en als de hond er uit zichzelf heen loopt er een aanwijzing 
(woord) aan koppel. Zodoende kan ik de aanwijzing conditioneren als ik 
zie dat de hond richting kleed beweegt. Het zou nog beter zijn om de 
aanwijzing te geven zodra de hond de indruk wekt naar het kleed te gaan 
maar dat is niet zo makkelijk , daarom is het second best om de aanwijzing 
te geven zodra je ziet dat de hond naar het kleed loopt. Als ik het gedrag 
van de hond train door het te koppelen aan een aanwijzing beloon ik de 
hond pas nadat ik die aanwijzing gegeven heb. 
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3. Ik ‘vang’ het gedrag zodra de hond op 
het kleed zit. Als dit gedrag zich spontaan 
meerdere malen voordoet, geef ik de 
aanwijzing net voordat de hond op het 
kleed zit. Een volgende keer wacht ik tot 
de hond uit zichzelf naar het kleed loopt 
en geef dan de aanwijzing. Als ik train om 
het gedrag onder stimulus controle te krijgen beloon ik de hond pas voor 
het gewenste gedrag nadat ik de aanwijzing gegeven heb.

4. Ik leid de hond naar het kleed en geef de aanwijzing, omdat het in dit 
geval zeker is dat de hond op het kleed gaat zitten. 

Training gericht op AAI (generalisatie)
Wanneer ik gericht train op AAI is het belangrijk dat ik weet dat de hond in staat 
en bereid is om de oefeningen uit te voeren wanneer wij, de hond en ik, aan het 
werk zijn. Dit is waarom het belangrijk is om de oefeningen te generaliseren. 
Door generalisatie leren de honden de oefeningen uit te voeren in een andere 
omgeving, met verschillende mensen, op verschillende commando’s et cetera. 

1. Als we het nieuwe gedrag eenmaal gekoppeld hebben aan de aanwijzing, 
moet ik de hond leren de aanwijzing te generaliseren. Ik moet de hond 
leren om te reageren op verschillende uitspraken van de aanwijzing. Ik 
leer de hond ook te reageren op verschillende objecten in de training. 

2. Dan begin ik met het generaliseren van gedrag onder invloed van storende 
omstandigheden. Ik kan bijvoorbeeld starten met een persoon die de 
kamer binnenkomt terwijl ik de oefening aan het uitvoeren ben met de 
hond. Of iemand kan tegen de hond praten of ik kan kinderen in de ruimte 
toelaten, of iemand die praat en lacht terwijl ik de hond train. Start met 
de aanwezigheid van mensen op afstand en maak deze steeds kleiner . 
Iemand kan de hond roepen terwijl je aan het trainen bent . Je kunt ook 
een andere hond in de ruimte laten als je aan het trainen bent op een plaats 
waar meer honden aanwezig zijn op dat moment. 

3. Vervolgens leer ik de hond om de oefening met verschillende mensen te 
doen. Eerst mensen die de hond kennen en daarna vreemden. Dit is vooral 
belangrijk voor honden die geacht worden te werken met mensen die ze 
niet kennen. Vervolgens andere mensen en mensen van verschillende 
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leeftijden. Het kan ook een voordeel zijn om mensen te vragen een beetje 
raar te doen als ze met de hond trainen.

4. Wanneer de hond in staat is om het gedrag samen met verschillende 
mensen en onder storende omstandigheden uit te voeren, kunt u het verder 
gaan als u daar behoefte aan hebt en de hond leren om op dat moment met 
meer dan één cliënt te werken.

5. Daarna kunt u dit allemaal op verschillende plaatsen doen. Het is een goed 
idee om eerst te beginnen op een plaats die de hond al kent, misschien 
een huis van een vriend of iets dergelijks. Dan zou u het op uw werkplek 
kunnen doen, eerst alleen met u en vervolgens met enkele collega’s en 
andere storende omstandigheden.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat u uw leerdoel verlaagt telkens  
wanneer u iets nieuws toevoegt. Vergeet niet om uw slagingspercentage op 
ongeveer 60% te houden wanneer u iets nieuws toevoegt. Als je een tijdje 
onder de 60% komt, kan het zijn dat de criteria te hoog zijn. En als het 
slaagpercentage boven de 80% uitkomt, zijn de leerdoelen mogelijk te laag.

“Routines”
We kunnen het werk voor de hond 
gemakkelijker maken door volgens bepaalde 
routines te werken. Honden houden van 
voorspelbaarheid en door routines te hebben 
terwijl we werken, zullen we de hond helpen 
zich zeker en veilig te voelen. Vaak gebruiken 
we tijdens het werk speciale attributen voor 
de hond bijvoorbeeld een speciaal tuig (of 
uniform) zoals een harnas en/of een speciale halsband. Gebruik ze ook tijdens 
het trainen, zodat de hond eraan went. We willen dat de hond deze attributen  
associeert met positieve emoties en zekerheid. We hopen dat de hond de situatie 
zal herkennen en zich veiliger en meer ontspannen voelt in de werksituatie.

„Dieren en controle”
We weten allemaal dat zowel mensen als dieren graag controle hebben over 
de gebeurtenissen in hun omgeving. Stel u voor dat je de tandarts bezoekt en 
dat de tandarts zonder iets te vragen of uit te leggen wat er gaat gebeuren uw 
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gebit gaat nakijken. U heeft geen idee hoe lang het gaat duren en u kunt de 
behandeling niet stoppen. Hoe zal u zich voelen?

Met betrekking tot honden was het altijd normaal om hen bloot te stellen aan 
onaangename handelingen zonder hen te vragen of het wel ok is. Vaak hadden 
honden geen enkele kans om een proces te stoppen en verloren ze alle gevoel van 
controle. De laatste tijd is er echter steeds meer belangstelling voor trainingen 
waarin de hond zijn gevoelens en behoeften kan uiten. Noorwegen voerde een 
project uit waarin honden hun voorkeur voor een omgeving met of zonder 
tapijt konden aangeven. We kunnen de hond leren om te vertellen wat hij wil in 
verschillende situaties.
Ik weet zeker dat uw hond regelmatig vraagt om eten, om uit te gaan of gewoon 
om wat aandacht van u te krijgen. Mijn honden laten meestal hetzelfde gedrag 
zien voor verschillende dingen die ze willen of nodig hebben. Ze kijken me aan en 
proberen me de kamer uit te leiden als ze willen gaan plassen, willen wandelen, 
water willen of zelfs iets anders willen. We kunnen de hond leren om specifieker 
te laten zien waar hij om vraagt. We kunnen de hond leren aan de waterbak te 
krabben als hij water wil, of aan een bel te trekken als hij wil gaan plassen. We 
kunnen de hond ook leren keuzes te maken, zoals het voorbeeld met de paarden 
en de vloerkleden. Bij AAI kunnen we de hond soms laten kiezen voor een soort 
spel/oefening die de hond wil doen. We kunnen de hond ook leren een startknop 
(doorgaan) en een stopknop (no/stop) te bedienen. De hond kan leren zelf uit te 
maken hoelang hij denkt dat het goed is om zijn hoofd op de schoot van de cliënt 
te leggen. We kunnen de hond bijvoorbeeld leren dat het aaien stopt zodra hij zijn 
hoofd opricht. Op die manier heeft de hond een stop knop. Dit is een vrij nieuw 
gebied in de hondentraining en we hebben voor de verdere ontwikkeling ervan 
veel meer onderzoek en praktische ervaring nodig. Door meer kennis op te doen 
en de hond vaker reële keuzes te laten maken, neemt het gevoel van controle voor 
de hond toe. Bovendien, doordat de gelijkwaardigheid toeneemt tussen u en uw 
hond ontwikkelt zich tussen u en de hond een betere relatie/band. 

Wij geloven dat de interventies ook zullen verbeteren wanneer de hond kan 
kiezen uit bepaalde activiteiten en de situatie onder controle heeft. Het kan zijn 
dat ook de cliënten zich beter voelen, als ze zich realiseren dat de hond er zelf 
voor kiest om deel te nemen aan de interventie en dat ze hond de gelegenheid 
kunnen geven om uit verschillende activiteiten te kiezen.



 103

De positie van de hond
Wanneer een therapie- of schoolhond cliënten of leerlingen begroet die zitten, 
zouden we willen dat de hond de cliënt vanaf de zijkant benadert en niet vanaf 
de voorkant van de cliënt. Zelfs wanneer de cliënten staan, levert een hond die 
zijwaarts nadert minder angst op dan een die snel van voren naar je toekomt. 

Van voren naderen kan tevens een ongemakkelijke situatie opleveren voor de 
cliënt doordat de hond gemakkelijker de neus in het kruis van de cliënt kan 
stoppen. Het kan toch al een uitdaging zijn om te voorkomen dat de hond dat 
doet. Afhankelijk van de situatie waarin de hond werkt, kan het naar urine 
ruiken, een geur die de hond interessant vindt, hij kan voedsel ruiken zoals 
bijvoorbeeld brood-of koekkruimels. Cliënten die seksueel misbruikt zijn 
hebben liever niet dat de hond zijn aandacht op dat gebied richt. Zelfs voor 
mensen zonder dergelijke geschiedenis kan het behoorlijk gênant zijn wanneer 
de hond dat deel van hun lichaam echt onderzoekt.

Ook gezien vanuit het belang van de hond, is het toch beter om een cliënt 
zijdelings te begroeten. Als de hond toch voor de cliënt gaat staan, kan de 
cliënt alleen maar over zijn kop aaien. Een zijdelingse begroeting stelt de 
client in staat de hele hond te aaien.
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HOOFDSTUK 9.

Oefeningen voor de dierondersteunde interventie 
Door Line Sandstedt
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In dit hoofdstuk bespreken we hoe u de hond enkele oefeningen kunt aanleren 
die toepasbaar zijn in verschillende AAI settings. U vindt video’s behorend bij 
de oefeningen in dit hoofdstuk in e-learning omgeving.

Volg de hand / duim
Wanneer we in AAI-sessies werken, is het gemakkelijk als we de hond zover 
krijgen dat hij onze duim volgt. Dus als we willen dat de hond zich verplaatst, 
kunnen we de hond aanwijzingen geven met de duim zonder woorden te 
gebruiken. Als je de hond aan je andere kant wilt hebben, kun je de hond 
gemakkelijk met je duim geleiden (Broman, 2017).

Om de hond deze oefening te leren, kunt u het gedrag stapsgewijs vorm geven 
(shapen). Uw hond zit voor u, u houdt uw duim voor hem en zodra de hond naar 
de duim kijkt of eraan snuffelt markeert u (bijvoorbeeld met de clicker) waarna 
een beloning volgt. Zodra de hond begint te begrijpen dat dit iets met uw duim 
te maken heeft, kunt u beginnen met het van de hond weg bewegen van uw 
duim. Als uw hond naar de duim toe beweegt, kunt u het gedrag “markeren”. 
Als de hond in verschillende richtingen de duim volgt, kunt u hem naar een 
speciaal punt leiden. U kunt nu een aanwijzing toevoegen aan het gedrag.

U kunt de hond leren om van de ene kant naar de andere kant te lopen. U kunt 
de hond leren om op een stoel of op de bank te gaan zitten door uw duim 
te volgen. Wanneer de hond vrij kan bewegen (op en neer, rond objecten 
en rondom u), kunt u beginnen met het toevoegen van enkele storende 
omstandigheden. U kunt beginnen met mensen die de hond kent, eerst wanneer 
ze stil zitten, probeer de hond van de ene naar de andere kant te verplaatsen. 
Ook kunt u oefenen met een andere persoon die aanwezig is, dan weer met een 
andere enzovoort. Vervolgens kunnen mensen beginnen geluiden maken, zoals 
lachen en praten. De volgende stap is het verplaatsen van de hond in een groep 
mensen, in het begin zijn de mensen stil, maar na een tijdje kunnen ze gaan 
praten en lachen. En dan kunt u het in verschillende omgevingen proberen en 
met mensen die de hond niet kent.

Houd rekening met het slagingspercentage wanneer u 
verschillende storende omstandigheden toevoegt en vergeet niet 
om uw criteria of leerdoelen indien nodig te verlagen.
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Gevoelig voor aanraking
Naast het volgen van uw duim is het ook een voordeel als de hond gevoelig is 
voor uw aanraking. Dat betekent dat u de hond gemakkelijk kunt verplaatsen 
door hem aan te raken. Veel honden doen het tegenovergestelde: als u ze 
probeert te verplaatsen door ze weg te duwen, beginnen ze terug te duwen. 
Als de hond zich net iets te ver van de cliënt bevindt, wordt het werk zoveel 
gemakkelijker als u hem via een kleine beweging zo ver kunt krijgen dat hij 
wat dichterbij komt. Als u wilt dat de hond op een speciale plaats gaat zitten, is 
het gemakkelijk als u alleen uw vinger op de rug van de hond hoeft te leggen 
en de hond gaat zitten, zonder dat u met de hond hoeft te praten. Het is ook 
handig dat als u wilt dat de hond gaat liggen, u de hond gewoon bij de nek kunt 
aanraken en de hond laten zien dat u wilt dat hij gaat liggen.

U kunt de hond dit leren door het gedrag te shapen. U begint met het belonen 
van de hond omdat hij gevoelig is voor uw aanraking, In het begin beloont u de 
hond om de geringste beweging in reactie op aanraking. En dan vraagt u de 
hond om zich meer te bewegen voordat u het gewenste gedrag “markeert”.

Vervolgens begint u storende gebeurtenissen toe te voegen op dezelfde manier 
als toen u de hond trainde om uw duim te volgen.

Leer de hond netjes lekkers aan te nemen                         
Het kan heel beangstigend zijn voor mensen, vooral  degenen die 
niet gewend zijn aan honden als de hond het lekkers grijpt. Vaak 
als een hond op een “slechte” manier traktaties aanneemt, hebben 
mensen de neiging om het lekkers naar de hond te gooien, dat maakt dat de 
hond de traktatie nog wilder aanneemt.
Er zijn verschillende manieren om de hond dit te leren:
1. Eerder hebben we uitgelegd hoe u uw hond kunt leren zich te beheersen 

tijdens het eten. Voor honden die een brokje niet voorzichtig aannemen, is 
het belangrijk dat u het juiste gedrag “markeert” en de hond de traktatie geeft 
terwijl de hand zich dicht bij de mond bevindt, zodat de hond de beloning 
(traktatie) niet kan pakken door er op af rennen of er naar te “snappen”.

2. U kunt de hond leren te wachten op de traktatie en de aanwijzing ‘zachtjes’ 
te geven. Sluit uw hand met de traktatie erin, presenteer hem aan de hond, 
houd de hand gesloten, open hem en geef de hond de traktatie als hij de 
traktatie op een beleefde manier neemt. Zo niet sluit dan de hand opnieuw 
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en probeer het nog een keer. Wanneer de hond netjes voor je staat wanneer 
u de hand opent, zegt u “zachtjes” vlak voordat u de hand opent. Herhaal 
dit tot de hond het snapt.

Vervolgens kunt u de lekkernij tussen uw vingers plaatsen (duim en wijsvinger), 
u zegt “zachtjes” tegen de hond. Als het niet zacht gaat, verbergt u de traktaties 
in uw vuist en probeert u het opnieuw. De hond kan alleen de lekkernijen 
krijgen als hij ze zachtjes aanneemt.

3. U kunt ook proberen om de traktatie tussen uw duim en wijsvinger te 
houden terwijl u de hele hand voor hem houdt en tegelijkertijd een klein 
beetje gilt. Vaak willen honden niet in je vingers bijten, dus ze zullen het 
gedrag onmiddellijk stoppen. Als dit werkt en uw hond de volgende keer 
voorzichtiger is, kunt u ‘zachtjes’ zeggen voordat u de oefening herhaalt.

Vergeet niet dat het enige tijd zal duren om de hond de aanwijzing “zachtjes” 
te leren, de hond heeft zoveel meer ervaring met het krijgen van het voedsel 
zonder beleefd te zijn. We moeten de hond echt overtuigen dat de enige manier 
om traktaties te krijgen is om ze “voorzichtig” aan te nemen.

Als u merkt dat de hond begrijpt wat u met de “voorzichtig” bedoelt, kunt 
u hem een beetje uitdagen. U kunt de traktaties op verschillende manieren 
geven, maar denk eraan om de hond altijd de aanwijzing “zachtjes” te geven 
voordat u hem de traktatie geeft. Als de hond het brokje toch te hardhandig 
probeert te pakken, verberg het dan weer in uw hand. Na een succesvolle 
training door uzelf, kunt u andere mensen bij de training betrekken. Begin met 
mensen die de hond kent en mensen die doen wat u hen vraagt te doen. Het 
is belangrijk dat ze niet bang zijn en dat ze de snoepjes op dezelfde manier 
aan de hond geven als u zelf. Daarna kunt u het testen met mensen van wie 
u weet dat ze een beetje bang zijn voor de hond. Als de hond eenmaal netjes 
traktaties aanneemt, kunt u hem meenemen naar verschillende omgevingen en 
hem inzetten bij uw werk.

Wanneer we met een hond werken en de hond pakt op een verkeerde manier 
snoepjes aan dan kunnen we onze klanten de hondensnoepjes niet uit de hand 
laten geven. We laten dit onze klanten liever ook niet trainen met onze honden, 
want het kan pijnlijk en onaangenaam zijn als de hond de snoepjes op een 
ruwe manier pakt.
We kunnen kaas in een tube als alternatief gebruiken, of de cliënten kunnen 
een traktatie in een hondenkom aanbieden. De cliënten kunnen de traktatie 
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naar een bepaalde plek in de werkruimte gooien en dan de hond ernaar toe 
sturen. Cliënten kunnen ook een traktatie via een lepel geven.

‘Hand-target’
Een goede basisvaardigheid voor de  
hond en voor u zelf is de hond te leren 
om uw hand met zijn/haar neus aan te 
raken. De hand-target oefening is leuk 
om te gebruiken bij apport oefeningen, 
u kunt er een mooie afrondende handeling 
van maken en u kunt de hand-target 
gebruiken wanneer u wilt dat de hond 
mensen netjes begroet.

U steekt uw hand hiervoor vlak voor u uit, vingers naast elkaar en met de 
handpalm gericht naar de hond.

1. U begint deze training met het geven van wat lekkers uit beide handen, 
dat maakt dat de hond interesse krijgt voor uw handen. Dan kunt u de hond 
de palm van uw hand laten zien, de meeste honden zijn nieuwsgierig, dus ze 
zullen proberen uw hand te onderzoeken. Zodra de hond de hand met de neus 
raakt, “markeren” voor het juiste gedrag en de hond een traktatie geven. Haal 
de hand weg, achter uw rug. Geef de hand dan nog een paar keer, “markeer” en 
beloon de hond voor het aanraken van uw hand en herhaal dit een aantal keer.

Als uw hond uw hand niet probeert te onderzoeken, kunt u beginnen met de 
hond weer wat traktaties uit uw handen te geven en de hond een beetje lokken 
door uw hand voor de hond te houden alsof u een traktatie geeft. Wanneer de 
hond naar u toekomt om te onderzoeken wat uw in de hand hebt, kunt u de 
palm van uw hand aan de hond presenteren. Als de hond de hand nog steeds 
niet aanraakt is het beter de hand achter uw rug te houden en daarna opnieuw 
te presenteren in plaats van lange tijd stil voor de hond houden. 

Als u de bovenstaande tips hebt geprobeerd en de hond wil uw hand nog steeds 
niet aanraken, probeer dan iets lekkers in de hand smeren zoals kaas uit een 
tube of leverpastei of iets dergelijks

2. Als de hond na de presentatie van uw hand deze steeds weer met de neus 
aanraakt, kunt u beginnen met het conditioneren van een aanwijzing.
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Daarna kunt u het wat moeilijker maken en uw hand een beetje boven de hond 
houden en de “aanwijzing” geven (bijvoorbeeld ‘neus hand’). Als de hond dat 
doet meteen markeren (Yes!) en belonen. 
Als de hond het niet doet, doe dan de hand weg en probeer het nog een keer. 
Als de hond het nog steeds niet doet, neem dan een pauze. Probeer de volgende 
keer dat u het opnieuw probeert het een beetje makkelijker te maken voor de 
hond. U kunt ook de aanwijzing geven en in plaats van uw hand stil te houden, 
kunt u de hand verder weg van de hond bewegen, waardoor de hond harder 
moet werken om de hand aan te raken. 

Vervolgens kunt u beginnen met het generaliseren van het gedrag (zie het 
hoofdstuk: Training voor AAI (generalisatie)).

U kunt deze taak ( hand-target) gebruiken in de AAI-interventies;  
wanneer u oefeningen doet zoals de hond bij u roepen, apporteren 
en het groeten van mensen, het passeren van andere honden en 
mensen enzovoort. We zullen er nog op terug komen als we de exacte oefening 
uitleggen.

„Terugroepen”
Het is vaak leuk om de “hand-target” oefening te doen bij deze oefening. Het 
is slim om de hond te leren een taak te hebben als hij bij ons is. Honden komen 
soms naar ons toe, krijgen een traktatie en rennen dan weg. Als ze een taak hebben 
zoals bijvoorbeeld de hand-target oefening, concentreren ze zich meer, gaat hun 
energieniveau omlaag en blijven ze bij ons in plaats van meteen weer weg te lopen. 

“Mensen begroeten”
We kunnen de hond leren mensen gedag  
te zeggen via de oefening “hand target”. 
Als we die  gebruiken om mensen te 
begroeten, moeten we de hond leren om 
in de positie “neus in de hand” te blijven 
totdat hij een “vrij-aanwijzing” krijgt. 
Voor mensen die een beetje bang zijn 
voor honden, of als het om een grote hond gaat, is dit een erg leuke oefening. 
De cliënten kunnen de afstand tot de hond regelen doordat ze zelf kunnen 
kiezen hoe ver ze de hand van hun lichaam houden.
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„Andere honden en mensen passeren”
We kunnen de hond om een “hand-target” oefening vragen wanneer we andere 
mensen en honden passeren. Door een leuke taak te doen, zal het de hond 
afleiden van de dingen die hun concentratie verstoren.

Apporteren
We hebben al gekeken naar de deeltaken waarin we de oefening van apporteren 
kunnen verdelen: in staat zijn om te wachten, te handelen, op te pakken, vast te 
houden, te dragen, terug te brengen en te wachten. Dit alles moet de hond met 
verschillende soorten objecten kunnen doen.

Als we het in AAI-sessies doen, moeten we de hond ook leren om: het object 
in de schoot te leggen, het object in een doos af te leveren, het object aan 
verschillende mensen af te leveren en de oefening in een groep te doen.

Er zijn verschillende manieren om de hond te leren apporteren:

1. Bij honden die graag ‘touwtrekken’, gebruik ik deze methode vaak.
a. Spelen: de hond leren spelen, zelfs 

met een storende omstandigheid 
zoals eten. Ik houd mijn hand open 
waarin een traktatie zit terwijl de 
hond het speeltje vasthoudt en 
ermee vecht. Als de hond het 
speeltje loslaat, doe ik mijn hand 
dicht en begin ik helemaal 
opnieuw. Als de hond het speeltje weer loslaat wanneer ik de hand 
met de traktatie aan hem/haar laat zien, doe ik de hand weer dicht en 
neem een kleine pauze. Dan maak ik het een beetje makkelijker voor 
de hond, ik houd bijvoorbeeld mijn hand met de traktatie verder weg 
van het speeltje en de hond of stop er minder aantrekkelijk voedsel in. 
De hond voert de taak succesvol  
uit, wanneer hij met het speeltje 
kan spelen, zelfs als ik mijn hand 
met de traktaties in de buurt heb.

 b. Hand	 target: parallel hiermee 
kunt u de “hand-target” oefening 
doen, eerst wanneer u zit / staat 
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en dan wanneer u achteruit loopt. Het is belangrijk dat de hond 
opzettelijk stevig tegen uw hand duwt.

c. Hand-target	oefening	met	dummy: De volgende stap is om de hond 
voor u laten staan en hem u te laten volgen als u achteruit loopt , als 
hij dichtbij is geeft u de dummy die u in uw hand heeft. Zodra de hond 
de dummy aanneemt, geef je de hond de “aanwijzing” hand-target. 
De hond duwt de dummy die in uw hand zit in zijn mond, vervolgens 
markeert u (Yes) en beloont u de hond. Als de hond de dummy 
uitspuugt voordat hij de hand-target oefening uitvoert, probeer het dan 
nog een keer. Neem een pauze als de hond opnieuw faalt. Wanneer 
u opnieuw opstart, verlaagt u uw leerdoel. Als de hond het nog steeds 
niet kan, moet je teruggaan en de vorige stappen bekrachtigen.

d. Oppakken	en	aanreiken	dummy: nu is het tijd om de hond te leren 
de dummy van de grond op te pakken en aan te reiken. U gaat op de 
grond zitten, maar met de dummy  
omlaag, als de hond hem niet 
grijpt, kunt u hem een beetje 
verplaatsen. Wanneer de hond de 
dummy grijpt, geeft u de hand-
target aanwijzing op hetzelfde 
moment dat u uw hand presenteert. 
Wanneer de hond de palm van uw hand raakt en de dummy oppakt, 
“markeert” u het gedrag en beloont u de hond. Zorg ervoor dat de 
hond echt probeert tegen uw 
hand te duwen, zo niet dan 
niet belonen en probeer het 
nog een keer. 

 e. Koppel	 een	 aanwijzing	
aan het apporteren: als 
u zeker weet dat de hond 
de dummy  \van de vloer 
zal oppakken, kunt u deze 
handeling koppelen aan een 
“apport” aanwijzing. Leg 
de dummy op de grond, 
houd de hond vast aan zijn 
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halsband, geef de hond de “apport” aanwijzing en laat de halsband 
los (laat de hond de dummy oppakken en bij u brengen). Nadat u dit 
een tijdje hebt herhaald, kunt u de halsband loslaten en de aanwijzing 
geven op hetzelfde moment dat u de dummy op de grond legt. Als de 
hond probeert de dummy te pakken voordat u de aanwijzing geeft, 
neemt u de dummy weg en probeert u het opnieuw. Herhaal dit totdat 
u ziet dat de hond op de aanwijzing wacht, laat hem los en geef de 
aanwijzing. Als de hond probeert de dummy voordat u de aanwijzing 
hebt gegeven te pakken, houdt u hem voor de gek door de dummy 
zelf op te pakken. Als de hond opnieuw faalt, geef hem dan een pauze 
en verlaag daarna uw leerdoel. U kunt bijvoorbeeld de halsband weer 
vasthouden of sneller zijn met het geven van de opdracht nadat u de 
dummy op de grond heeft gelegd.

 f. De	dummy	in	de	bek	vasthouden		(1): in deze stap staat de hond, we 
leren de hond om de dummy 
vast te houden onder storende 
omstandigheden. U geeft de 
hond de dummy, en terwijl 
u tegelijkertijd uw hand opent 
met een traktatie, zou de hond al 
moeten begrijpen uit eerdere 
oefeningen wat de bedoeling is. 
Wanneer de hond stil staat en de 
dummy nog steeds in de mond houdt, “markeert” u dat gedrag en 
u beloont de hond. De hond mag de dummy pas loslaten nadat u het 
gedrag gemarkeerd heeft en het signaal geeft dat hij kan loslaten. Als 
de hond de dummy al eerder loslaat, doet u uw hand dicht en begint 
u helemaal opnieuw. Als de hond op de dummy begint te kauwen, 
sluit dan uw hand en neem de dummy weg. Blijf doorgaan tot de hond 
begrijpt dat u wilt dat hij/zij stil blijft staan en de dummy nog in zijn 
mond houdt. 

 g. Houd	de	dummy	nog	steeds	in	de	bek		(2): (als u wilt dat uw hond in 
staat is om met de dummy in zijn/haar mond te zitten). Doe dit terwijl 
de hond ook zit.
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h. Ga	zitten	met	een	dummy: de volgende stap  
is om de hond te leren zitten met de dummy in 
de bek, zonder erop te kauwen of los te laten. 
Laat de hond staan, geef de hond de dummy, 
op hetzelfde moment dat de hond de dummy 
grijpt, opent u uw hand met een traktatie en 
houd hem daar, laat de hond de dummy een 
tijdje vasthouden. Dan helpt u de hond in een 
zittende positie, als de hond in staat is om te 
gaan zitten en de dummy nog steeds in zijn 
bek te houden markeert u het gedrag en beloont u de hond. Als de 
hond de dummy loslaat voordat u het gewenste gedrag “markeert”, 
sluit u de hand en probeert u het nog één keer, als het nog steeds niet 
werkt, pauzeert u en verlaagt u de leerdoelen in de volgende 
trainingssessie.

 i. Zit	-	kom	-	zit	met	de	dummy: Nu u de hond in een zittende positie 
heeft, kunt u de hond de dummy geven, en hem aanmoedigen om u te 
volgen met de dummy in zijn bek en vervolgens de hond weer gaan 
laten zitten. De eerste keer helpt u de hond met uw hand open waarin 
een traktatie zit. Zodra de hond in staat is om met de dummy in zijn 
mond te zitten, “markeert” u dat gedrag en beloont u de hond. Herhaal 
het meerdere keren.

Nu zou de hond in staat moeten zijn om de dummy op te halen, naar je 
toe te brengen en voor je te gaan zitten. Het moet nu ook in uw hand 
worden afgeleverd wanneer u hem de hand target 
aanwijzing geeft. Het kan ook slim zijn om de hond 
te leren de dummy los te laten op een aanwijzing. We 
kunnen de hond laten zitten en de dummy vasthouden, 
de hond de “dank u” -aanwijzing geven en de hond 
een traktatie geven. Herhaal dit meerdere keren, als de 
hond de dummy te snel los laat, niet belonen. Al snel 
zal de hond in staat zijn uw “dank u” aanwijzing en uw 
hand-doel aanwijzing te begrijpen.
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2. Voor honden die niet spelen en niet graag verschillende voorwerpen in 
hun bek hebben, gebruik ik vaak het shapen van gedrag. Hierbij beloon ik 
elke stap/benadering die ons dichter bij het doel brengt.
a. Ik begin met het shapen van het gedrag “grijpen”. Ik begin met een 

object dat lekker zacht is en een grote kom met lekkers. Ik zit op een 
stoel en heb het lekkers naast me  op tafel staan. Ik houd de “dummy” 
in mijn hand en “markeer” en beloon het gedrag zodra de hond kijkt 
naar de dummy.

b.  Ga hiermee door en  “markeer” elk gedrag dat de hond richt op  de 
“dummy”. Net zo lang totdat de hond de dummy aanraakt. Het is 
belangrijk dat dit type training voortdurend enige vooruitgang heeft. 
Duw de dummy niet in de bek van de hond. Om meer interesse bij de 
hond op te wekken is het beter om de “dummy” bij de hond vandaan 
te bewegen.

c.  Blijf de hond belonen voor het aanraken  van de “dummy”, wanneer 
de hond de “dummy” energiek aanraakt, kunt u dat gedrag een tijdje 
vasthouden. Door dit te doen hopen we dat de hond begint met meer 
kracht tegen de dummy te duwen of de bek gaat openen  (frustratie). 
Vervolgens “markeren” en belonen. Blijf dit volhouden totdat de hond 
de “dummy” grijpt.

d. Leg uw leerdoelen hoger en hoger, aanvankelijk zal de hond de 
dummy een seconde vasthouden en na een tijdje al veel langer.    

e. Nu kunt u uw hond leren 
meer bewust te zijn van 
wat de oefening inhoudt. 
U kunt de dummy in de 
ene hand hebben en in de 
andere hand traktaties. 
Presenteer voor de hond 
de open hand met 
traktaties en de dummy in 
de andere hand. Als de 
hond het lekkers wil 
pakken sluit u uw hand, 
en u markeert en beloont 
iedere keer als de hond 
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naar de dummy kijkt. Vervolgens legt u uw leerdoelen hoger en hoger, 
totdat de hond de pop kan grijpen en vasthouden, zelfs u uw open 
hand presenteert met een traktatie. Dan kunt u de hond blijven trainen 
net zo lang tot hij de dummy langer en langer vasthoudt terwijl u het 
lekkers in uw open hand houdt. Als de hond faalt, sluit u de hand en 
doet u het opnieuw. 

f. Wanneer de hond de pop enkele seconden kan vasthouden terwijl de 
traktaties in de hand liggen, kunt u aan de pop duwen of er aan trekken, 
zodat de hond de dummy een beetje steviger vast moet houden. Als 
de hond de dummy loslaat, moet u uw hand sluiten en herhalen. Voor 
sommige honden is het moeilijk om de dummy vast te houden terwijl 
u er aan trekt of duwt , voor dit soort honden moet u heel voorzichtig 
te werk gaan en de eerste keer niet te hard duwen of trekken en het 
geleidelijk steeds moeilijker maken.

g.  Op hetzelfde moment dat u de hond traint om de dummy vast te 
houden, kunt u de hond leren de dummy te pakken terwijl u deze 
dichter bij de grond houdt. Voor sommige honden is het gemakkelijk 
om de dummy vanaf de grond te pakken, voor anderen kan dit enige 
tijd duren.

h.  Wanneer de hond de dummy grijpt en deze nog in zijn/haar bek 
houdt, kunt u de hond leren om voor u te gaan zitten nadat de 
dummy is opgehaald. Sommige honden doen het uit zich zelf, andere 
honden staan gewoon en houden de dummy vast. Als uw hond met 
de dummy staat, kunt u hem in een zittende houding helpen. Vaak 
zal het gemakkelijker zijn als u uw hand gebruikt om hem/haar te 
helpen zitten in plaats van uw stem. In het begin kunt u uw open hand 
gebruiken met een traktatie, zodat u deze kunt sluiten als de hond de 
pop loslaat of erop begint te kauwen.

i.  Wanneer de hond de pop grijpt zodra hij deze ziet, kunt u terwijl u een 
aanwijzing geeft de dummy voor de hond presenteren. Na enkele 
herhalingen kunt u de halsband vasthouden wanneer u de dummy 
neerzet, geef de aanwijzing en laat de halsband los. Wanneer u dit hebt 
herhaald, kunt u de halsband vasthouden en de dummy neerleggen. 
Wanneer u ziet dat de hond verdere aanwijzing afwacht, kunt u hem 
vrijlaten en de aanwijzing geven. Als de hond probeert de dummy 
voor de aanwijzing te pakken, houd de hond dan voor de gek en pak 
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de dummy weg. Herhaal dit. Als de hond opnieuw faalt, geef de hond 
dan een pauze en verlaag de criteria na de pauze. U kunt bijvoorbeeld 
de halsband weer vasthouden of de opdracht sneller nadat u de dummy 
op de grond gelegd heeft geven.

Wanneer we een hond willen leren om als een school- of therapiehond ingezet 
te kunnen worden, moeten we ze trainen om veel verschillende voorwerpen 
op te halen. Voor sommige honden kan het behoorlijk moeilijk zijn om steeds 
verschillende voorwerpen te apporteren. Voor deze honden is het belangrijk 
dat u een stap achteruit doet en de criteria verlaagt. Soms moet u weer bij het 
begin beginnen, dan zult u vaak merken dat u vervolgens een paar stappen 
kunt overslaan of dat elke stap minder tijd kost.

Wanneer de hond de oefening met u goed uitvoert, is het tijd om te oefenen 
met andere mensen. Het is leuk als we de hond leren dat hij/zij de dummy moet 
terugbrengen bij degene die de dummy gooit of naar de pop wijst. Wanneer de 
hond deze taak met andere mensen aankan, kunt u storende omstandigheden 
toevoegen, zoals verschillende mensen die komen en gaan, in 
groepen werken, veranderingen in de omgeving, enzovoort.

Voor therapie en schoolhonden is het niet nodig om met de dummy 
te werken. Maar het is een voordeel als ze de dummy ook in een 
mand of in iemands schoot kunnen neerleggen.

De hond leren een 
dummy in een mand te doen  
(dit kan bijvoorbeeld een voordeel 
zijn als de cliënt de dummy niet 
wil/kan aanraken nadat de hond 
het in zijn mond heeft gehad). Een 
manier om dit te doen:

1. Eerst leert u de hond om zijn kop in de mand te stoppen door een traktatie 
in de mand te hebben. In het begin laat u de hond zien dat u de lekkernij 
in de mand legt.

 Als uw hond het eng vindt om zijn/haar kop in de mand te leggenen de 
traktatie niet pakt, kunt u een bredere en lagere mand gebruiken. 

2. Herhaal dit meerdere keren, dan kunt u afwachten of de hond de mand 
gaat controleren zelfs zonder dat u er de lekkernij in stopt, “markeer” 
(Yes) en beloon de hond. De beloningen worden bij voorkeur aan de hond 
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vanuit de mand gegeven. En wanneer u ziet dat de kans dat de hond zijn/
haar kop in de mand stopt groot is, kunt u de aanwijzing voorafgaand aan 
dit gewenste gedrag toevoegen.

3.  Als de hond niet naar de mand gaat al hij niet ziet dat u de brokjes in de 
mand plaatst, zorgt u er voor dat hij dat wel ziet. Als u ziet dat uw hond 
elke keer zijn hoofd in de mand stopt, kunt u beginnen met het toevoegen 
van een passende aanwijzing. Net als bij de vorige oefeningen moet u het 
“teken” (hier: het in de mand stoppen van het brokje) geleidelijk afbouwen 
en onthoud altijd dat u de aanwijzing geeft voordat u de hond gaat helpen. 

Een andere manier om de hond te leren zijn kop in de mand te stoppen, is het 
shapen van het gewenste gedrag. Deze oefening begint u door uw hond al te 
belonen zodra hij interesse toont voor de mand. Dan shape je het gewenste 
gedrag een stap verder zodat de hond ook zijn kop in de mand stopt.

Wanneer de hond de aanwijzing voor het plaatsen van zijn kop in de mand herkent, 
kunt u een traktatie in de mand doen, de hond een dummy geven en de hond de 
aanwijzing geven om zijn kop in de mand te leggen. Wanneer de hond zijn/haar 
kop in de mand legt, geeft u de hond de “dank u” aanwijzing en is de hond vrij 
om de traktatie op te eten. Start met het geven van de dummy terwijl de hond 
nog bij de mand staat. Hierna moet de hond, die nog steeds de dummy vasthoudt, 
zijn kop in de mand stoppen. Na verloop van tijd kunt u de dummy verder en 
verder weg bewegen, zodat de hond de dummy van de vloer moet oppakken en 
vervolgens naar de mand moet lopen om daar de dummy in te leggen.

Voeg vervolgens storende omstandigheden toe; laat de hond de oefening met 
andere mensen en oefen bijvoorbeeld in veel verschillende omgevingen. 

De	hond	leren	een	dummy	in	een	schoot	te	leggen	(dit kan bijvoorbeeld een 
voordeel zijn als de cliënt de dummy niet met de handen kan pakken).

Hier kunnen we enkele oefeningen samenvoegen die de hond inmiddels kent; 
terugbrengen, het hoofd in een schoot leggen (je vindt de beschrijving van hoe 
dit verderop in dit hoofdstuk wordt uitgelegd) en gevolgd door de “bedankt” 
aanwijzing.

Wanneer de hond weet hoe hij moet apporteren, het hoofd in de schoot moet 
leggen en de “dank je” aanwijzing begrijpt, kunt u de drie oefeningen achter 
elkaar plaatsen. Geef de dummy aan de hond, geef de hond de aanwijzing om 
zijn hoofd in de schoot te leggen, en zodra de hond zijn hoofd in de schoot legt 
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en de dummy in zijn mond houdt, open dan uw hand en geef de hond de “vrij 
aanwijzing”. Als de hond de dummy loslaat, moet u uw hand sluiten en de hele 
oefening herhalen. Wanneer uw hond het begrijpt, kunt u beginnen met het 
plaatsen van de dummy op de grond, de hond de aanwijzing geven om hem op 
te pakken, en dan de aanwijzing geven “ schoot”, en geleidelijk aan de tekens 
achterwege laten (als u denkt ze niet meer nodig te hebben).  

Plaats de kop in de schoot
We kunnen deze taak verdelen in twee deelactiviteiten:
● Plaats de kop in de schoot
● Houd hem in de schoot

Wanneer u deze taak traint, kan het slim zijn 
om een handdoek te gebruiken. Deze zal voor de 
hond fungeren als teken om zijn kop op te leggen. 
Het zal het voor de hond gemakkelijker maken 
om de taak te begrijpen wanneer u dit oefent met 
vreemde mensen in een vreemde omgeving. De 
handdoek voorkomt ook dat er speeksel terecht 
komt op de kleding van de cliënten. 
 
Hieronder zullen we enkele methoden uitleggen die gevolgd kunnen worden:
1.  Als u een hond heeft die zijn hoofd in uw schoot legt wanneer hij/zij 

iets van u wil, kunt u het gedrag vastleggen wanneer hij dit gedrag uit 
zichzelf aanbiedt. Vervolgens kunt u het markeren en de hond belonen. 
(Deze methode kunt u gebruiken als de hond het gedrag nogal vaak toont).

Als je het gedrag kunt voorspellen kunt u het koppelen aan een aanwijzing. 
In dat geval kan het moeilijk zijn om vanaf het begin met een handdoek te 
werken. Maar zodra u ziet dat de hond zijn kop in de schoot legt kunt u gauw 
de handdoek erop leggen.

2.  U kunt de hond deze oefening ook leren door het gedrag uit te lokken. 
Eerst legt u de handdoek op uw schoot. Dan legt u een brokje in uw hand 
en “lokt” u de hond naar uw schoot. “Markeer” het juiste gewenste gedrag 
en beloon de hond. Herhaal dit meerdere keren.
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Koppel de aanwijzing aan het gewenste gedrag en onthoud dat u eerst de 
aanwijzing geeft voordat u het dier naar uw schoot lokt. Herhaal vele malen. 
Lok steeds minder vaak en laat het uiteindelijk achterwege. Uiteindelijk zal de 
hond gewoon reageren op de verbale aanwijzing en de handdoek.

3.  U kunt ook een combinatie van de bovenstaande methoden toepassen. 
U begint met lokken en na een tijdje, als u ziet dat de hond zeer gemotiveerd 
is, wacht u af wat er gebeurt. Veel honden, zullen plotseling wanneer u de 
handdoek neerlegt, hun kop op de schoot leggen, “markeer” dat gedrag en 
beloon. Na een tijdje kunt u beginnen met het toevoegen van de aanwijzing 
wanneer u kunt voorspellen dat de hond zijn kop op de schoot zal leggen.

4.  U kunt bijvoorbeeld eerst het gedrag shapen waarbij de hond zijn kop 
op de handdoek legt. Daartoe legt u de handdoek op een stoel of bank en 
“markeert” u iedere keer als de hond iets dichterbij komt. Ik raad u aan de 
afstand tot de handdoek in het begin klein te houden. Zodra de hond zijn 
kop op de handdoek kan leggen, kunt u een aanwijzing toevoegen.

Voor therapie en schoolhonden is het niet erg belangrijk om het lokmiddel, de 
handdoek, achterwege te laten. Soms kiezen we ervoor om bij wijze van hulp 
te blijven lokken, dus hier moet u zelf beslissen of de hond in staat moet zijn 
om het gedrag te laten zien op aanwijzing of dat het ok is om de hond te helpen 
via de hand (of een handdoek).

Wanneer de hond het gedrag op aanwijzing uitvoert, leren we hem dat in de 
loop van de tijd vast te houden.
Hier zou het slim zijn om de “zelfbeheersing” -oefening te gebruiken. Wanneer 
de hond het juiste gedrag vertoont, kunt u het “markeren” en de hond de palm 
van je hand laten zien met een brokje erin (hopelijk heeft u de hond geleerd 
dat dit betekent “je doet het goed”). Zodra de hond zijn kop niet langer op uw 
schoot houdt, doet u uw hand met brokje dicht. De hond zal ontdekken dat hij 
iets niet goed doet. Na korte tijd begrijpt de hond dat wanneer uw hand open 
is, u wilt dat de hond zijn kop in de schoot blijft houden. De hond mag pas de 
kop van de schoot optillen nadat u de “vrij-aanwijzing” gegeven hebt.

Ik gebruik de open hand vaak als een teken in deze oefening om de hond 
te vertellen dat ik wil dat hij/zij het goede gedrag blijft vertonen. Op deze 
manier kan ik communiceren met de hond zonder ermee te praten. Vaak merk 
ik dat mijn interactie met de cliënt of de interactie van de cliënt met de hond 
verstoord wordt als ik tegen de hond praat. Op deze manier kan ik simpelweg 
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de hand open houden om de hond te vertellen dat hij het juiste gedrag aanbiedt 
en dat ik wil dat hij dat blijft doen. Wanneer de hond deze oefening goed kent, 
heb ik de traktatie in de hand niet nodig.

Wanneer de hond dit allemaal samen met u goed doet, moet u de hond leren dit 
met andere mensen te doen. Begin met mensen die de hond kent en ga dan naar 
onbekende mensen, net zoals beschreven onder de oefening “hand-target”. Oefen 
vervolgens in verschillende omgevingen voordat u het op het werk toepast.

Wanneer u deze “kop op schoot” oefening gaat doen met andere  
mensen, zorg er dan voor dat de hond echt zijn kop in de schoot 
drukt. Het is belangrijk dat de cliënten tijdens deze taak de hond 
op schoot kunnen voelen.

Op een kleed liggen
Ik begin vaak met deze oefening als de pup vrij klein is, het is gemakkelijk om 
het aan een puppy te leren. Als ik ga zitten, neem ik altijd het kleed mee waar 
de puppy op kan liggen. Het ligt naast me op de grond of op de bank. Als de pup 
zelf op het kleed komt liggen, beloon ik hem met aandacht en knuffels. Als ik 
vrienden ga opzoeken, neem ik het mee en maak ik er zodoende een “veilige” 
plaats van voor de puppy. Ik neem het ook mee naar de puppy-cursus. Vaak 
moeten we even wachten voordat de les begint dus dan leg ik het kleed neer 
voor de pup. Door het kleed zo te gebruiken zie ik dat de pups na verloop van 
tijd op zoek gaan naar het tapijt als ze moe zijn en willen gaan slapen. Daarna 
koppel ik er een aanwijzing aan (“kleed”) en zal de pup er naartoe kunnen 
gaan als ik hem dat vraag.

NB! Van belang is om te bedenken in welke situaties we deze oefening willen 
gebruiken. Voor een therapie of een schoolhond wordt het kleed vaak gebruikt 
op de “time-off” -plaats. Een plek waar de hond kan ontspannen en veilig en 
tevreden is. Wanneer we de hond deze taak leren, moeten we dus nadenken 
over het energieniveau dat de hond op dat moment zou moeten hebben.

We kunnen deze taak verdelen in drie sub-opdrachten:
● Ga naar het tapijt
●  Ga op het tapijt liggen
●  Blijf op het tapijt
We hebben al verschillende manieren uitgelegd om je hond te leren naar het 
tapijt te gaan. 
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Wanneer de hond uit zichzelf naar het tapijt gaat, kunt u de hond leren te gaan 
liggen.
1. Eén manier om uw hond te leren op het tapijt te gaan liggen, is door dicht 

bij het tapijt te gaan zitten, de hond te vragen om er naartoe te gaan, het 
gedrag te markeren en te belonen. Beloon dan met een brokje op de grond 
dicht bij het tapijt, als de hond probeert van het tapijt af te gaan of de 
traktatie mee te nemen, leg dan u hand over de traktatie. Wanneer de hond 
op het tapijt blijft, prijs de hond met uw stem, maar houd uw hand op de 
traktatie. De hond zal hopelijk proberen de traktatie te pakken krijgen door 
verschillende gedragingen aan te bieden, en aangezien de traktatie op de 
vloer ligt, zal een natuurlijke reactie zijn om te gaan liggen. Wanneer de 
hond eenmaal ligt, geeft u de “vrij-aanwijzing” en mag de hond de traktatie 
opeten. Plaats een nieuwe traktatie op de vloer en herhaal de oefening. 
Als u ziet dat de hond het spel heeft begrepen, kunt u langer en langer 
wachten voordat u de hond de “vrij aanwijzing” geeft. U kunt de lekkernij 
ook steeds verder van het tapijt verwijderen. Let op het energieniveau in 
de oefening, zodat de hond niet te opgewonden raakt. Wanneer uw hond 
naar het tapijt rent en gaat liggen, en daar ligt totdat u de “ vrij aanwijzing” 
geeft, kunt u het commando/de aanwijzing koppelen aan deze oefening. 

2.  Als de hond de “ga-liggen-aanwijzing” kent, kunt u wachten totdat uw 
hond naar het tapijt is gegaan en wanneer de hond op het tapijt staat, kunt 
u hem vragen om te gaan liggen en de hond hiervoor belonen. Dan blijft 
u uw hond belonen voor het gaan liggen op het tapijt (let op waar u de hond 
voor beloont, hij zou geen traktatie moeten krijgen als hij nog beweegt). 
Als u de hond meerdere keren hebt beloond voor stil liggen, geef de hond 
dan de “vrij-aanwijzing” en gooi een traktatie weg van het tapijt, zodat de 
hond van het tapijt afgaat. Herhaal de procedure. Na verloop van tijd kunt 
u proberen om de “gaan-liggen-aan-aanwijzing” niet te geven, maar kijk 
of de hond dit gedrag uit zich zelf aanbiedt, “markeer” en geef de hond de 
beloning. Als u ziet dat de hond niet langer meer naar het tapijt gaat of er 
langer over doet, moet u teruggaan en de hond weer belonen voor het op 
het tapijt liggen. Wanneer de hond het spel kent, naar het tapijt rent en gaat 
liggen moet hij eerst wachten tot de “vrij-aanwijzing” en kunt u het gedrag 
koppelen aan een aanwijzing.

3. Geef de hond de aanwijzing “kleed” en ga de oefening op een 
gevarieerd beloningsschema zetten.          
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Tolereren van hanteren
Honden die in AAI-sessies worden ingezet, moeten gewend zijn aan het 
ondergaan van verschillende manieren van hanteren en aanrakingen en deze 
verdragen. Honden die erg gevoelig zijn voor aanraking, moeten misschien 
niet deelnemen aan AAI. Wanneer we AAI uitvoeren, moeten we echt ons best 
doen om de hond te beschermen tegen ruwe behandeling. Maar in sommige 
situaties zal dat misschien toch voorkomen en is het veiliger en prettiger voor 
de hond als hij die situatie herkent en weet dat het resultaat positief zal zijn. 
Zeer weinig honden vinden het fijn om door veel verschillende mensen te 
worden aangeraakt en geknuffeld zonder dat ze op de taak voorbereid zijn.

Wanneer u dit traint, moet u echt op de hond letten, het is belangrijk dat u de 
emoties van de hond in de situatie leest. We werken hier vanuit de gedachte 
dat er bij de hond gewenning optreedt. Gewenning is het proces waarbij de 
hond zich steeds comfortabeler voelt in verschillende situaties. Als de hond 
zich een beetje onzeker voelt wanneer je zijn/haar poten aanraakt, zal hij door 
gewenning steeds verder ontspannen. Soms echter, denken we dat we aan een 
gewenningsproces werken maar dan blijkt er een ander proces in gang gezet 
te worden: de hond wordt gesensibiliseerd. Dat betekent dat de hond juist 
gevoeliger wordt voor de situatie en zich steeds ongemakkelijker gaat voelen. 
De enige manier om te weten welk proces zich voordoet, is door de emoties 
van de hond te lezen. Als de hond banger wordt of zich steeds ongemakkelijker 
voelt in de situatie, moet u stoppen en nadenken. Als dat gebeurt gaan we soms 
te gehaast aan het werk. Start de training eenvoudiger voor de hond en kijk wat 
er gebeurt. Voor gevoelige honden kunt u de volgende desensitisatie methode 
inzetten.
1. Wanneer u start met trainen, kunt u beginnen met het aanraken van de 

oren van de hond, als u weet dat de hond het niet leuk vindt, raakt u een 
oor heel kort aan, “markeert” u en beloont u. Herhaal dit totdat u ziet 
dat de verwachtingen van de hond veranderen. U kunt zien dat uw hond 
positieve emoties krijgt (wacht op de traktatie) in plaats van een negatieve 
emotie (wil dat u stopt).

2.  Raak de hond wat steviger aan, “markeer” en geef de hond een traktatie. 
Herhaal dit een paar keer, terwijl u dit doet, let u op de hond en probeert 
u te achterhalen wat er in zijn/haar kop gebeurt. Het is moeilijk te zeggen 
hoe vaak u dit moet herhalen, maar als u ziet dat de emoties van de hond 
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ten positieve zijn veranderd, kunt u een stapje verder gaan.
3. Train stapje voor stapje, zet steeds wat druk op de hond. Zodra de hond 

zich niet langer ongemakkelijk voelt in uw omgang met hem kunt u deze 
oefening met andere mensen uitvoeren. Houd er rekening mee dat wanneer 
u storende omstandigheden toevoegt (in dit geval een nieuwe persoon), 
u uw leerdoel moet verlagen. Begin met mensen die de hond kent en 
vervolgens onbekende mensen. U moet dit ook in verschillende situaties 
en verschillende omgevingen trainen.

4. Denk eraan om dit te trainen voor elk deel van het lichaam, zoals de oren, 
tanden, poten, staart et cetera. U kunt dit ook doen als u wilt dat uw hond 
eraan went op de kop te worden wordt geaaid. Veel honden vinden dat een 
beetje vreemd. Maar veel mensen doen het, dus het is gemakkelijker om 
de hond eraan te laten wennen. De hond kunt u onder controle houden, 
maar dat geldt niet voor sommige mensen die aanwezig zijn in een sessie 
die bijvoorbeeld graag knuffelen. En veel mensen houden daarvan, vooral 
kinderen zullen het doen. Natuurlijk moeten we kinderen leren om de hond 
niet te knuffelen, maar als het vroeg of laat in een onbewaakt moment toch 
gebeurt, is het beter de hond voorbereid te hebben.

Samenvatting

WAT 
WIL JE 

DE HOND 
LEREN

BESCHRIJF DE 
LEERDOELEN

VOEG STORENDE OMSTANDIGHEDEN TOE

VARIABEL BELONINGSSCHEMA

DE HOOND 
TOONT HET 

GEDRAG

KOPPEL AAN 
AANWIJZING

STEL DE 
OEFENING 

SAMEN

Gebaseerd op : Summary of the learning pathway (Blomster & Gunnarsson, 2012).
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Samenvatting
Als u uw hond een nieuwe oefening wilt leren, moet u eerst beslissen wat 
u wilt dat de hond doet. Vervolgens splitst u de oefening op in deeltaken en 
beslist u welke trainingstechnieken u gaat gebruiken. Maak een plan voor 
leerdoelen en probeer de hond het gewenste gedrag te laten vertonen. Wanneer 
u het gedrag hebt dat u wilt, kunt u er voor kiezen om er een aanwijzing aan 
te koppelen en de deeltaken tot één oefening maken. Of u kunt wachten met 
het geven van de aanwijzing totdat de hond de gehele oefening kent. Hierna 
beloont u volgens een variabel schema en start u de generalisatie.

Veel succes met uw training!

Check list
Hier is een checklist voor oefeningen. Zo kunt u op een makkelijke manier 
controleren of de hond in staat is om de taken in verschillende situaties uit te 
voeren. Geef per regel een ‘ja’ of ‘nee’ of de hond het gewenste gedrag beheerst in 
die situatie, kijk en beslis vervolgens waar de focus van de training moet liggen. 

Checklist voor oefeningen  Ja   Nee 

Het gewenste gedrag:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thuis
Alleen       Ja    Nee
Andere mensen aanwezig    Ja    Nee
Buiten
Andere mensen aanwezig    Ja    Nee
Andere storende omstandigheden   Ja    Nee
Binnen maar niet thuis (bekend)
Alleen        Ja    Nee
Andere mensen aanwezig    Ja    Nee
Andere storende omstandigheden   Ja    Nee
In een instelling
Alleen        Ja    Nee
Andere mensen aanwezig    Ja    Nee
Andere storende omstandigheden   Ja    Nee
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Onderstaand is van toepassing op extra oefeningen die met andere mensen 
worden gedaan

Thuis
Met een andere persoon     Ja    Nee
Met een andere persoon en andere aanwezigen   Ja    Nee
In een groep       Ja    Nee
In een groep met storende omstandigheden   Ja    Nee

Buiten
Met een andere persoon     Ja    Nee
Met een andere persoon en andere aanwezigen   Ja    Nee
In een groep       Ja    Nee
In een groep met storende omstandigheden   Ja    Nee

Binnen maar niet thuis (bekend)
Met een andere persoon     Ja    Nee
Met een andere persoon en andere aanwezigen   Ja    Nee
In een groep       Ja    Nee
In een groep met storende omstandigheden   Ja    Nee

In een instelling
Met een andere persoon     Ja    Nee
Met een andere persoon en andere aanwezigen   Ja    Nee
In een groep       Ja    Nee
In een groep met storende omstandigheden   Ja    Nee

Hoe beter de hond de oefeningen kent hoe veiliger hij zich zal voelen.
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HOOFDSTUK 10.

Relaties binnen dierondersteunde interventies 
Door Line Sandstedt
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In het eerste boek Animal Assisted Activities with Dogs Guidelines for basic 
requirements & knowledge (Wohlfarth & Sandstedt, 2016) behandelden we de 
algemene relatie tussen de hond en de begeleider (Asp & Sandstedt, 2016). In dit 
boek zullen we ons concentreren op de relatie tussen hond, cliënt en begeleider in 
de AAI-situatie.

Als we in een AAI-sessie werken, is het belangrijk om in gedachten te houden dat 
de therapeut of de leraar de primaire therapeutische of pedagogische factor is, ze 
faciliteren de interactie tussen de hond en de cliënt/leerling. 
AAI draagt bij aan de potentiële vooruitgang die kan worden geboekt tijdens 
therapeutische behandelingen of in het onderwijs. AAT of AAE is geen vervanging 
voor gewoon onderwijs of therapie. Een therapie/schoolhond zal nooit de menselijke 
opvoeder of therapeut vervangen (Chandler, 2017). Ook al geven dieren troost, 
motiveren, spiegelen en verbinden ze: er is geen sprake van therapie zolang er geen 
therapeut bij betrokken is (VanFleet & Faa-Thompson (2017). Het zelfde geldt 
voor het onderwijs: het is de leraar die de pedagogische methoden selecteert en de 
kinderen helpt hun pedagogische doelen te bereiken door de hond op verschillende 
manieren in te zetten.
Wanneer u AAI-sessies uitvoert is het belangrijk om u te concentreren op de 
relatie tussen mens en hond. De hond hoeft ons niet klakkeloos te gehoorzamen 
en de mens is ook niet per se de baas (VanFleet & Faa-Thompson, 2017). Het is 
belangrijk dat we de hond op een beleefde en respectvolle manier leren omgaan met 
de cliënten/leerlingen en tegelijkertijd begeleiden we de cliënten zodat zij de dieren 
tolerant en respectvol behandelen. De leraar/therapeut moet daarnaar streven in alle 
interacties, zowel in de relatie mens-mens als mens-hond moeten de basisprincipes 
gevolgd worden gericht op de ontwikkeling van vriendschappelijke, empathische 
en gezonde relaties (VanFleet & Faa-Thompson, 2017). Met dit in gedachten is 
het belangrijk om na te denken over hoe we de hond behandelen in de therapie/
onderwijs-instellingen. De hond moet worden behandeld als een goede collega. 
We respecteren de behoefte van onze honden aan ruimte, we praten met een zachte 
stem en raken de hond vriendelijk en aardig aan. Dit leren we ook aan de cliënten/
leerlingen die de AAI-sessies bijwonen. Als de hond niet doet wat we van hem/haar 
verwachten, komt dit waarschijnlijk omdat de hond u of de cliënt/leerling verkeerd 
heeft begrepen, of omdat u de hond niet goed genoeg hebt voorbereid voor de taak, 
dan moet u de hond beter trainen . In beide gevallen bent u verantwoordelijk, zodat 
u boos op of teleurgesteld kunt zijn over uzelf, niet op de hond. Gebruik duidelijke 
taal tegen de hond als u met cliënten/leerlingen werkt, help de hond te begrijpen wat 
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de bedoeling is als er iets mis gaat. De relaties van de hond met therapeut/leraar, 
relatie van cliënt/pupil met therapeut/leraar en de relatie tussen cliënt/pupil met 
hond vormen de context van alles wat er in de therapie of in het onderwijs gebeurt 
(VanFleet & Faa-Thompson, 2017). Mormann et al. (2011) vonden dat foto’s van 
dieren (in tegenstelling tot afbeeldingen van mensen en landschappen) ons op een 
heel diepe en basale manier raken en ze wijzen erop dat dieren ons een natuurlijke 
toegang tot onze emoties geven. Door dieren in te zetten in de therapieomgeving 
worden gedachten, emoties, interactie en gedrag van de cliënt gestimuleerd (Oren, 
D. & Parish-Plash, N. 2013).
Kinderen voelden zich veilig in een situatie wanneer ze zagen dat de therapeut de 
hond op een leuke en veilige manier behandelde, waardoor ze konden praten over 
dingen die moeilijk voor hen waren en hen zorgen baarden (Paris-Plash (2008). De 
praktijk leert dat iets vergelijkbaars ook in de klas gebeurt. Veel practitioners hebben 
ervaren dat het voor hen gemakkelijker is om over moeilijke thema’s te praten met 
de leerlingen als er een hond in de ruimte aanwezig is. Het dier zorgt voor een 
‘normale’ situatie en ondersteunt natuurlijk en spontaan gedrag en communicatie 
(Oren, D. & Parish-Plash, N. 2013). 
Onderzoek dat plaats vindt in een onderwijscontext laat zien dat onderlinge relaties 
van significant belang zijn voor het leerresultaat (Nordbo et al. 2010). Uit gesprekken 
met practitioners in scholen wordt duidelijk dat de relatie met de leerlingen totaal 
anders is als de hond aanwezig is, en zij beschouwen dit als een van de belangrijkste 
factoren in AAE-sessies. Lambert & Barley (2001) onderzochten de relatie tussen 
therapeut en cliënt en het resultaat van psychotherapie. Ze kwamen erachter dat de 
relatie tussen de cliënt en de therapeut belangrijker was voor de vorderingen van de 
cliënt, dan de technieken die de therapeut gebruikte. 
Om een goede relatie tussen de hond en de leerling/cliënt tot stand te brengen, is 
het belangrijk dat zowel de hond als de mens zich veilig en tevreden voelt in de 
interventie. Het is van essentieel belang om de tijd te nemen zodat de hond en de 
cliënt/leerling elkaar leren kennen. Het is belangrijk om de cliënt/leerling de taal van 
de hond in het algemeen te leren, zodat ze veilig in de omgeving van honden kunnen 
zijn. Bovendien leert u hen waar en hoe uw therapie/schoolhond geaaid wil worden 
en welke taalgebruik voor hem/haar van toepassing is, zodat de cliënt/leerling vooral 
deze hond leert kennen. We hebben al gesproken over hoe belangrijk het is dat de 
leraar/therapeut de hond op een leuke manier behandelt, zodat de relatie tussen de 
begeleider en de hond een goed voorbeeld voor de cliënt/leerling zal zijn. Een goede 
relatie tussen de hond en de cliënt/leerling is ook gerelateerd aan het soort hond 
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waarmee we werken. De hond moet sociaal en vergevingsgezind zijn, als de hond 
niet in staat is om een cliënt of een leerling te ‘vergeven’, moeten we ze niet inzetten 
in AAI-sessies. Het kan zijn dat een kind bijvoorbeeld per ongeluk op de poot van 
de hond gaat staan waardoor de hond bang wordt. Het kan heel moeilijk zijn voor 
een kind als de hond het ongeluk niet vergeeft. Het gemak waarmee een goede 
relatie tussen de cliënt/pupil en de hond tot stand komt is ook in sommige opzichten 
afhankelijk van het ras. Als de hond gewend is om met de leraar/therapeut te trainen 
en normaal gesproken alleen met hen samen is, zal het moeilijk zijn voor de hond 
om met anderen te werken en te communiceren. Therapie- en schoolhonden moeten 
getraind worden om met anderen dan hun eigenaar te werken, ze moeten leren dat 
het veilig is om met allerlei mensen samen te zijn en samen te werken. Therapie 
en schoolhonden moeten plezier hebben en in het algemeen ‘goede’ verwachtingen 
over de mens hebben. Als de hond alleen interactie met de cliënt of de leerling wil 
als deze een snoepje of een speeltje heeft, mag de hond niet werken in AAI-sessies. 
Soms staan traktaties en speelgoed de relatie tussen de hond en de cliënt/leerling in de 
weg. Sommige honden zijn zo geïnteresseerd in voedsel of speelgoed dat we er heel 
voorzichtig mee moeten zijn bij de toepassing in interventies. Wij, als professionals 
moeten beslissen hoeveel, en wanneer we traktaties en/of speelgoed gaan gebruiken. 
We moeten wijs zijn in ons werk en traktaties en speelgoed slim inzetten. 
Zowel wanneer u uw hond traint als wanneer u samenwerkt met klanten of 
leerlingen, bent u uw hond en de klanten/leerlingen 100% volledige aanwezigheid 
verschuldigd. Als u verwacht dat uw hond volledig geconcentreerd is tijdens het 
trainen/samenwerken, moet u zelf ook aanwezig zijn in de situatie. Volledig aanwezig 
zijn heeft te maken met uw zintuigen, aandacht én emoties (Howe, 2015). Naast dat 
u volledig aanwezig bent wanneer u samenwerkt met uw hond, is het ook essentieel 
om volledig aanwezig te zijn samen met de cliënten of de leerlingen. Dat betekent 
dat u u moet concentreren op het volledig aanwezig zijn in het hier en nu, wanneer 
u werkt. Als u zich op uw werk voorbereidt, moet u uw telefoon wegleggen, u moet 
proberen uw hersenen opnieuw in te stellen en alle dagelijkse problemen te vergeten. 
Werken in AAI-sessies is behoorlijk veeleisend, omdat het de verantwoordelijkheid 
met zich meebrengt om zowel het belang van de hond als die van de cliënt in het 
achterhoofd te houden. Zoals Boeddha ooit zei: “Blijf niet hangen in het verleden, 
droom niet van de toekomst, maar concentreer je geest op het huidige moment”.
Als therapeut of leraar moet u de mogelijkheid hebben om niet alleen volledig 
aanwezig te zijn, maar ook om uw aandacht te verdelen. U moet in staat zijn om 
zowel de cliënt/leerling als de hond te observeren en hoe meer mensen erbij betrokken 
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zijn, hoe moeilijker het is. Het is een waardevolle vaardigheid om dingen te kunnen 
waarnemen vanuit het perspectief van de klant of de leerling en tegelijkertijd vanuit 
het perspectief van de hond (VanFleet, 2013). Het is belangrijk om ongewenst gedrag, 
zowel van de klanten als van de hond, een halt toe te roepen. Onder geen enkele 
voorwaarde wordt verwacht dat de een of de ander onaangename acties van de ander 
moet verdragen (VanFleet & Faa-Thompson, 2017). Vaak is dit vermogen om de 
aandacht te verdelen tussen cliënten/leerlingen en de hond een uitdaging voor de 
beginners in het AAI-veld. Hun AAI-interventies worden effectiever, minder riskant 
en menselijker wanneer ze meer ervaring krijgen met het lezen van het gedrag van 
de hond en worden zich steeds bewuster van de betekenis van het in de gaten houden 
van iedereen die aanwezig is (VanFleet & Faa-Thompson, 2017).
Dieren kunnen ook worden opgenomen in groepstherapie of in klaslokalen. Een hond 
kan een positieve bijdrage leveren aan de groep als gevolg van de impact die dieren 
op de mens hebben, zoals het vergroten van vertrouwen, het verminderen van stress 
en het bieden van kansen voor zinvolle discussies (Oren, D. & Parish-Plash, N. 2013). 
In de school kan het dier de atmosfeer veranderen en stuwkracht creëren tussen de 
groepsleden, en zo de leerlingen in staat stellen om sociale vaardigheden zowel met 
het dier als met andere kinderen te oefenen en te ontwikkelen (Harel, O. 2013).
Werken in een groep kan een extra uitdaging zijn, vooral wanneer de therapeut of 
leraar net is gestart met de uitoefening van dit beroep Het kan slim zijn om een extra 
persoon bij u te hebben als u voor het eerst met een hond en een groep samenwerkt. 
Anders worden de situaties soms overweldigend voor degene die de leiding heeft 
over de groep, en dat is niet wenselijk, noch voor de cliënten/leerlingen, de hond of 
de therapeut/leraar. Het werken in een groep is ook een hele uitdaging voor de hond. 
Het kan moeilijk zijn voor een hond om op hetzelfde moment met veel mensen 
te communiceren. Voor een hond die deelneemt aan groepstherapie of meedoet in 
een les is het belangrijk om tussen leerlingen/cliënten te kunnen schakelen. Voor 
sommige honden kan het moeilijk zijn om absoluut betrokken te zijn bij één persoon 
in de groep en vervolgens over te schakelen naar een andere persoon. Voor andere 
honden kan het precies tegenovergestelde gebeuren: ze zijn tegelijkertijd bij alle 
cliënten/leerlingen betrokken. Als we zien dat dit problematisch is voor onze hond, 
is het beter voor hem/haar om betrokken te zijn bij één op één interventies.
De therapie - schoolhond kan ook een ondersteuning zijn voor de leraar/therapeut in 
uitdagende situaties. Als de therapeut angst of stress ervaart, kan het dier fungeren 
als sociale steun voor de therapeut/leraar. Vaak is de professional zich er niet van 
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bewust dat de hond hen ondersteunt, maar daarmee is de therapeut/leerkracht meer 
emotioneel beschikbaar voor de cliënt/leerling (Parish-Plash, 2013). 
De effecten die we op de cliënten/leerlingen zien, zijn ook van invloed op de geleider 
van de hond. In hun werk met misbruikte kinderen noemde de therapeut huisdieren 
als een van hun belangrijkste ondersteuningssystemen (Harper et al., 2008). Het 
is waarschijnlijk dat het gevoel van het niet alleen hoeven te doen, samen met de 
fysiologische veranderingen, die de therapeut helpen om emotioneel beschikbaar te 
zijn en gefocust op de cliënt in uitdagende situaties (Parish-Plash, 2013).
Wanneer een therapeut of leerkracht de hond inzet in therapeutische of educatieve 
sessies begeleiden/instrueren zij de cliënt/leerling of de therapie/schoolhond bij 
interacties om een aantal therapie- of pedagogische doelen te bereiken. Tegelijkertijd 
moet de begeleider een open oog hebben voor de situatie, zodat spontane interacties 
worden toegestaan en aangemoedigd (VanFleet & Faa-Thompson, 2017). Het is 
belangrijk dat de hond echt begrijpt wat we van hem verwachten en weet wat hij in 
bepaalde situaties moet doen. Soms willen we gewoon dat de hond samen met de 
cliënt/leerling zit of ligt en ontspant. In deze situaties kan het soms behoorlijk stressvol 
zijn als de hond naar ons kijkt en veel actie verwacht. In andere situaties willen 
we dat de hond intensief actief en betrokken is. In deze gevallen is het behoorlijk 
saai en demotiverend als de hond gewoon stil ligt en niet betrokken wil zijn bij de 
activiteit. Het zal voor de hond gemakkelijker zijn als we routines en duidelijke 
signalen hanteren zodat de hond goed begrijpt wat we van hem/haar verwachten 
in verschillende situaties. Dit kunnen handelingen zijn zoals het aandoen van een 
speciaal harnas of speciale halsband tijdens het werken die als signalen werken; 
ook kan een deken neergelegd worden ten teken dat de hond kan gaan rusten en 
ontspannen in de buurt naar de cliënt/leerling. Of we leggen een mat in iemands 
schoot ten teken voor de hond om zijn kop in de schoot te leggen .Ook leert de hond 
om altijd speelgoed terug te brengen naar de persoon die het heeft weg gegooid 
(zodat de hond niet in de war raakt met werken met een groep mensen).

Wanneer we samen met onze hond in therapie of opleiding werken, moeten we de 
hond zoveel mogelijk vrij laten lopen, want onderzoek toont aan dat honden aan de 
lijn meer stress ondervinden dan niet aangelijnde honden (Glenk et al. 2014). Als 
we de hond aan de lijn willen houden, is het belangrijk om je ervan bewust te zijn 
hoe we dit hulpmiddel gebruiken en moeten we extra alert zijn op het welzijn van de 
hond. De manier waarop we de lijn gebruiken, zegt veel over onze relatie met onze 
hond als een collega. De lijn moet de hond ondersteunen, niet beperken. De lijn moet 
de hond veiligheid en bescherming geven en niet iemand tegen de hond.
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HOOFDSTUK 11.

Hoe te werken met honden en cliënten
Door Magdalena Narawecka-Piątek
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Er zijn geen strikte regels die van toepassing zijn op AAI-sessies met iedere 
groep klanten en elk type hond. Elke interventie is anders en hangt af van 
de specificiteit van de groep en het type interventie (gaat het om educatie, 
therapie of een activiteit? Of welke therapie?). We moeten ook flexibel 
zijn met de eigenschappen van de hond, omdat elke hond enkele sterke en 
zwakke punten heeft die nuttig kunnen zijn of die tijdens interventies juist 
een aantal problemen kunnen veroorzaken. Daarom is goede scholing van de 
hondenbegeleider zo belangrijk - er zijn geen gemakkelijke oplossingen, elke 
sessie moet afzonderlijk worden voorbereid.

Perspectief van de hond
Als u een succesvolle interventie wilt uitvoeren, moet u voor uw hond zorgen. 
Overweeg de volgende aspecten om het voor uw hond gemakkelijker te maken.
Yayaba	– ‘You are your animal’s best advocate’ (Pet Partners Handler Guide: 
Pet Partners Therapy Animal Program © 2017 by Pet Partners, p 29).
Dit is een term ontleend aan de Pet Partners-organisatie uit de Verenigde 
Staten van Amerika. Het betekent dat de begeleider, die het dier het beste 
kent, zijn welzijn moet beschermen. Op basis van praktische ervaring hebben 
sommige facilitaire medewerkers onrealistische gedachten over de werktijd 
voor de hond en/of het aantal bezoeken/deelnemers in een groep. Aan het 
begin van uw carrière, terwijl u en uw hond net met AAI aan de slag gaan – 
is het een uitdaging om beperkingen voor uw hond en u zelf aan te houden. 
Het is echter essentieel om dit vanaf het begin goed te doen. De hond leert, 
verzamelt ervaringen en we willen dat hij leuke en prettige ervaringen opdoet 
in de sessies, zonder moe en overwerkt te raken. Dit kan interfereren met het 
verdere werk en de training. Er kunnen zich ook moeilijke situaties voordoen 
bij patiënten. Sommigen van hen willen de hond op zijn kop aaien of aan de 
oren van de hond trekken - het is uw taak om een vriendelijke, zelfverzekerde 
en assertieve manier te vinden om ze te laten zien hoe uw hond graag geaaid 
wordt. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van de hond tegen dit 
gedrag van cliënten. Honden kunnen mogelijk moeilijke situaties aan, maar 
als ze vaak voorkomen, kan het de interventies gaan associëren met stress. 
Het managen van situaties, waarbij patiënten hun eigen ideeën hebben over 
“leuk aaien”, kan een uitdaging voor u zijn. De meeste patiënten proberen de 
hond gewoon te laten zien dat ze van hem houden door hem op deze manier 
te aaien. Uw communicatie moet duidelijk, vriendelijk en open zijn, zonder 
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de gevoelens van de patiënt te schaden. Probeer het gedrag van de cliënt 
niet alleen te stoppen/bekritiseren maar toon ook de juiste manier van aaien. 
U kunt ook andere activiteiten voorstellen, zoals met de hond spelen of samen 
een paar trucjes doen. 

Support voor de hond
Niet alle stressvolle situaties voor de hond kunnen worden vermeden. Om 
het welzijn van de hond te ondersteunen, moet u bij hem blijven en hem 
ondersteunen met uw aanwezigheid. Nogmaals, u als begeleider, kent uw dier 
het beste. Er zijn verschillende manieren om ondersteuning te bieden, maar de 
behoeften van elke hond kunnen verschillen. Het is belangrijk dat u uw hond 
observeert tijdens het trainen en samenwerken en op basis daarvan hem/haar 
de beste ondersteuning biedt.
● Aanwezigheid	 – zorg dat u aanwezig bent tijdens de interventies. Wanneer 

de hond de cliënt “begroet”, of met vreemden werkt (zoeken, trucjes doen, 
enzovoort), kan de nabijheid van de begeleider zeer veel steun bieden. Het 
geeft u ook de mogelijkheid om te reageren op uitdagende situaties en/of 
om, indien nodig, een andere vorm van ondersteuning te bieden.

● Spraak	– gebruik uw stem om uw hond ervan te verzekeren dat alles in 
orde is. Het kan een korte “ok” of “goed gedaan” zijn - in dit geval doet 
de toon van uw stem er iets toe, u hoeft geen commando of een belonend 
woord te gebruiken dat gereserveerd is voor de trainingssessies. 
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● Aanraken	 – dichtbij uw hond zijn en uw hond aanraken kan ook 
ondersteunend zijn. Leid de hond niet af in zijn/haar werk, dat kan meer 
opwinding veroorzaken. Raak de hond ter ondersteuning en ter stimulatie 
van proprioceptie ferm aanom hem 
ervan te verzekeren dat alles in orde 
is. In veel gevallen heeft het aanraken 
eerder een rustgevend effect voor de 
eigenaar dan voor de hond, dus gebruik 
dit soort ondersteuning verstandig.  

● Lichaamshouding	 – Communiceren 
via lichaamstaal is de meest natuurlijke 
en gemakkelijke manier voor de hond 
om de situatie te begrijpen. Wees 
u bewust van uw lichaamstaal. U kunt er 
ook over lezen in het hoofdstuk. Eén van 
de manieren om ondersteuning te bieden 
met behulp van je lichaamshouding, 
is door dicht bij de cliënt te blijven en 
u erop te concentreren. Als uw lichaam op de cliënt gericht is, begrijpt 
de hond sneller wat de bedoeling is en het voorkomt onzekerheid in de 
interactie. Een andere manier om uw lichaam te gebruiken is door de 
hond van een bepaalde stressor af te schermen en hem de tijd te geven 
om aan de situatie te wennen. Het geeft u de mogelijkheid om het gedrag 
van de cliënten te wijzigen als ze zich misdragen (bijvoorbeeld een groep 
kinderen die recht op de hond afrent). Terwijl de hond achter u staat, kunt 
u de cliënten uitleggen wat ze moeten doen om de sessie voort te zetten.

● Oogcontact	– als de hond ziet dat u er bent of even oogcontact met u heeft, 
geeft hem dat soms al voldoende zekerheid.

● Commando – de hond kan in verwarring zijn geraakt doordat hij de situatie 
niet helemaal begrijpt waardoor hij behoefte heeft aan ondersteuning, 
bijvoorbeeld als de hond niet zeker weet of de cliënt wil dat hij gaat zitten 
en wachten of dat hij moet apporteren. Dat is het perfecte moment om de 
hond te helpen met een subtiel signaal om frustratie te voorkomen.

● Training	/	routine – Als u tijdens de interventie vaststelt dat de hond een 
probleem heeft met een bepaalde cliënt, taak of hulpstuk, is het beter te 
stoppen en eerst te gaan trainen voordat u het opnieuw een sessie uitprobeert.

Proprioceptie is het 
vermogen van een 
organisme om de positie 
van het eigen lichaam 
en lichaamsdelen waar 
te nemen (Mosby’s 
Medical, Nursing & 
Allied Health Dictionary, 
Fourth Edition, Mosby-
Year Book 1994, p. 
1285). Het wordt ook 
wel het “zesde zintuig” 
genoemd.
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Client 

Persoonlijk contact
Het is essentieel voor de cliënt om goed contact te hebben met de begeleider. 
Onthoud:
● Begroet de cliënt en stel uzelf en je hond voor. Leg het hoofddoel van 

het bezoek uit. Zelfs als cliënten voorbereid waren op het bezoek, 
zouden ze informatie kunnen zijn vergeten of, vanwege hun handicap/
gezondheidsproblemen, misschien meer informatie nodig hebben.

●  Vraag toestemming om uw hond voor te stellen, vooral als u de cliënten/
patiënten kamer ingaat in een verpleeghuis of ziekenhuis.

●  Zoek contact - veel van onze cliënten hebben acceptatie, vriendelijkheid 
en fysiek contact nodig (zoals knuffelen of aanraken van handen). Het is 
niet alleen de hond die aan het werk is - ook de begeleider!

● Probeer namen te onthouden - gebruik ze wanneer u met cliënten praat. Het 
is veel gemakkelijker voor hen om te reageren op iets wat hen aanspreekt 
dan op algemeenheden. Het is ook een manier om ze te laten zien dat u om 
hen geeft.

●  Neem de tijd om naar de patiënt te luisteren – het is voor sommigen de 
enige manier om gehoord te worden. Aan de andere kant, wees assertief, 
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u heeft geen tijd om naar alle verhalen en gedachten te luisteren. Tijdens 
interventies, met name therapie of een educatieve sessie, is het van 
essentieel belang om de balans te bewaren tussen de tijd nodig voor uw 
geplande therapie sessie en de tijd nodig om er voor de mensen te zijn en 
ernaar te luisteren.

Participatie
Elke cliënt doet er toe en wil persoonlijk worden benaderd. Als u een groep heeft, 
is er altijd wel iemand die verlegen/teruggetrokken is of van wie de handicap of 
ziekte hem minder actief maakt dan anderen. Het is belangrijk om die mensen 
te activeren en een aantal individuele taken voor hen te hebben. Als u de groep 
kent (na een paar bijeenkomsten), is het goed om alleen voor een bepaalde 
subgroep wat extra aanvullende oefeningen toe te voegen aan uw sessie. Soms 
hebt u de hulp van ondersteunend personeel nodig om deze patiënten in actie te 
laten komen - dus wees niet bang om hulp en ondersteuning te vragen.
Focus	van	de	hond	op	de	cliënt
Om ervoor te zorgen dat een hond gefocust is op de cliënt, is het van belang 
uw hond deze vaardigheid al lang voordat u daadwerkelijk gaat werken aan te 
leren. Van belang is hier blijvend op te trainen, ook met ervaren honden zodat 
de vaardigheid behouden. Een hond concentreert zich van nature eerder op de 
eigenaar dan op een vreemde, omdat de laatste nog niet goed met de hond kan 
communiceren. Als de hond echter leert positieve verwachtingen te hebben 
van de mens tijdens training en socialisatie, zal hij leren omgaan met deze 
situatie. U kunt ook kijken naar het hoofdstuk ‘Training voor AAI-sessies’ en 
daar enkele praktische tips vinden over het trainen van deze vaardigheid.
Waarom is de focus van de hond zo belangrijk? De interactie en de bereidheid 
van de hond om met cliënten te werken, zorgt ervoor dat cliënten zich speciaal 
en blij voelen met de interventie. Het creëert de mogelijkheid om de relatie 
met de hond op te bouwen en hiervan te profiteren. Een van de factoren die 
hondondersteunde interventies bijzonder maakt, is dat de cliënten het gevoel 
hebben dat ze belangrijk zijn voor de hond. Misschien is het één van de 
belangrijkste factoren die cliënten in hoge mate motiveert mee te doen aan 
specifieke activiteiten. De hond benadrukt het belang van de inspanningen 
van de cliënt door interesse te tonen in de bewegingen en prestaties van de 
cliënt. Als de hond altijd het commando van de begeleider nodig heeft om te 
gehoorzamen, kan de cliënt het gevoel krijgen dat het niet uitmaakt wat hij/zij 
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doet - dus de motivatie zal afnemen. Als de hond zich op de begeleider en niet 
op de cliënten concentreert is de effectiviteit van de therapie met behulp van 
honden lager, of kan deze zelfs een negatief effect hebben. Het negeren van de 
cliënt kan hem/haar een nog slechter gevoel geven. Als de hond alleen maar 
trucs voor het publiek kan vertonen, kan deze gemakkelijk worden vervangen 
door een andere vorm van therapie.
Hoe weten we dat de hond zich op een klant richt?
● Hij kijkt naar de cliënt tijdens de begroeting aan het begin van de interventie
●  Hij blijft een tijdje bij de cliënt in de buurt en wacht op commando/aaien/

spelen
●  Hij brengt voorwerpen terug naar de cliënten, niet naar de begeleider (de 

begeleider geeft hiertoe geen commando).
●  Hij luistert naar de commando’s van de cliënten en probeert hen te 

begrijpen en te gehoorzamen (indien mogelijk)

 Wat zijn de gevolgen van het verschil in focus van de hond op de cliënt dan 
wel begeleider? 

Focus hond op cliënt Focus hond op begeleider

Mogelijke toename gevoel 
eigenwaarde

Mogelijkheid van verlies van 
eigenwaarde, versterking van het 
gevoel "ik ben niet belangrijk"

Mogelijk gevoelens van blijdschap 
als gevolg van ontmoeting met 
hond die om hen geeft

Mogelijk verlies motivatie
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Mogelijk vermindering van 
depressieve gevoelens Zich mogelijk nog slechter voelen

Mogelijk toename van besef eigen 
vaardigheden

Toename besef van anderen 
afhankelijk te zijn 

Mogelijk activatie/motivatie om in 
actie te komen

Mogelijk passief afwachten voor 
opdracht/taak 

Mogelijk bevorderen spontaan 
gedrag Apathische houding

Algemene regels
Flexibiliteit 
Tijdens de interventie werkt u met twee of meer personen. Ieder individu kan 
in een andere stemming zijn en behoeften kunnen per sessie veranderen.
Ook al is hij goed getraind, de hond is geen machine en kan fouten maken. Ook 
kan het lastig zijn om vanwege bepaalde omstandigheden aan de ideeën van 
de begeleider tegemoet te komen. Het is goed om een noodscenario te hebben, 
met eenvoudige oefeningen die de honden graag uitvoeren, dus u kunt deze 
gebruiken wanneer u ziet dat de hond moeite heeft met het begrijpen en het 
uitvoeren van uw commando’s. Als zo’n situatie zich vaak herhaalt, betekent 
dit dat uw verwachtingen te hoog zijn en dat er meer training nodig is. Een 
interventie is vaak veel gecompliceerder voor de hond dan de trainingssessies. 
Daarom moet u de juiste commando’s om bepaalde vaardigheden te 
ontwikkelen bij de hond goed trainen zodat u die tijdens de interventie kunt 
proberen te implementeren.
De keerzijde van de medaille is de cliënt of groep cliënten. Tijdens 
interventies werken we meestal met cliënten die speciale behoeften hebben 
of verschillende handicaps, ziekte of andere problemen. Dat betekent dat 
het gedrag van de patiënt kan variëren tussen de sessies, afhankelijk van 
stemming, pijn en gezondheidstoestand. Er kunnen zich ook enkele verstorende 
omgevingsinvloeden voordoen  die we niet kunnen opmerken of waarvan 
we van tevoren niet weten wanneer ze plaatsvinden, maar die de interventie 
kunnen beïnvloeden. Overweeg om uw scenario een beetje te wijzigen als de 
client of groep niet in staat is om alle oefeningen uit te voeren. Het is veel 
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belangrijker om succes en een goed humeur na AAI na te streven dan cliënten 
met een slecht uitgevoerd scenario en faalangst achter te laten.
Bewuste	Lichaamshouding
Uw lichaamshouding is erg belangrijk. Niet alleen als ondersteuning/afleiding 
voor de hond, maar ook als onderdeel van de interactie met klanten. Ga niet 
met uw rug naar de cliënt staan terwijl u zich richt op andere cliënten of de 
hond. Dit kan niet alleen als onbeschoft worden gezien, maar kan ook een 
enorme afleiding zijn terwijl u zich probeert te concentreren op de interventie. 
Sommige cliënten kunnen zich zelfs “minder gewaardeerd” voelen dan 
anderen, als u een afwijzende lichaamstaal heeft.

Groepsinterventie
Bang & Heap (2009) stellen dat in een groep gedachten en informatie verwerkt 
worden, waardoor voor elk groepslid deuren geopend worden en inzichten 
verkregen die ze niet ieder afzonderlijk zouden hebben opgedaan. Het is erg 
belangrijk te benadrukken dat iedereen in een groep zich veilig moet voelen. 
Als dat niet het geval is zal de interventie geen optimaal effect hebben. 

Mensen die zich onzeker voelen hebben de neiging om zich meer via 
lichaamstaal te uiten dan verbaal (Watzlawick et al. 1967). Als therapeut of 
leraar moet u zich altijd bewust zijn van de rol en status van individuele leden 
van de groep. U hebt de macht om het aanzien van een groepsdeelnemer in 
de interventie te verhogen of te verlagen. Gewoon door te beslissen wie de 
hond als eerste mag begroeten, doet u al iets met de dynamiek in de groep. 
Als u de hond zelf laat kiezen, gaat hij meestal naar degene die het meest 
actief is. Heel vaak zou het handiger zijn als de hond er zelf voor zou kiezen 
eerst de leerlingen of de cliënten begroeten die gewoon zitten. Het kan daarom 
verstandig zijn om de hond te leren eerst de personen te begroeten die door 
de begeleider wordt aangewezen. Gebruik daartoe een subtiel teken, zodat de 
cliënten of leerlingen niet in de gaten hebben dat de hond naar hen toegestuurd 
wordt. 

Aan het begin van een interventie in groepen starten we altijd met een 
voorstelronde door zowel de therapeut/leerkracht als de hond aan elke 
deelnemer in de groep te introduceren. Het is essentieel voor succes dat u aan 
iedere deelnemer even veel tijd besteedt. Zelfs de cliënten/leerlingen die de 
hond niet willen begroeten verdienen net zoveel tijd als de anderen in de 



 143

groep. En natuurlijk geldt dit niet alleen voor de begroeting, maar ook voor de 
rest van de interventie. 

Onderzoek toont aan dat de grootte van de groep ook de uitkomsten van de 
interventies beïnvloedt. Het is belangrijk dat de groep niet te klein is, noch te 
groot. Vier tot negen personen is een perfecte groepsgrootte (Cohen-Mansfield 
et al., 2010). Hoe groter de groep, hoe moeilijker het voor u is om volledige 
controle te hebben, goede communicatie en iedereen echt te “zien”. Als de 
groep te groot is, kan het een uitdaging zijn om de cliënten of leerlingen te 
laten wachten op de interactie met de hond. Sommige cliënten of 
leerlingen kunnen zich moeilijk concentreren als gevolg van een 
aandoening en anderen kunnen erg ongeduldig zijn.

 

Referenties:
Bang, S. & Heap, K. (2009). Skjulte ressurser – Om veiledning I grupper. Gyldendal Norsk Forlag 
AS, Oslo, Norge.

Cohen-Mansfield, Thein, Dakheel-Ali, & Marx. (2010). Engaging nursing home residents 
with dementia in activities: The effects of modeling, presentation order, time of day, and setting 
characteristics. Aging & mental health, 14(4), 471-480. DOI: 10.1080/13607860903586102

Watzlawick, P., Beavin, J. H., Jackson, D. D. (1967). Pragmatics of human Communication. A study 
of Interactional Patterns, Pathologies and Paradoxes. W.W. Norton & Co. New York, USA.

Watch the video 'How to train your dog 
to go to the chosen participant in the group'
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Ontwerp, implementatie en documentatie van een 
dierondersteunde interventie 

Door Dr. Christine Olsen
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Cohen-Mansfield et al. (2009) ontwikkelde een tool genaamd het 
engagementmodel. Dit was oorspronkelijk bedoeld voor personen met dementie, 
maar zou heel goed voor alle cliëntengroepen kunnen worden gebruikt.

In het engagement-model hebben Cohen-Mansfield et al. geconstateerd 
dat de cliënt een verandering in gemoedstoestand nodig heeft om gedrag 
te veranderen. Om dat te bewerkstelligen, moet men betrokken zijn bij de 
activiteit die in de interventie wordt uitgevoerd. Om erachter te komen wat 
een cliënt zal aanspreken, moet de professional/therapeut de persoonlijke 
kenmerken van de cliënt inschatten. Voor een AAI interventie kan dat bepaalde 
informatie zijn zoals: de leeftijd van de cliënt, houdt de cliënt van honden 
en wat voor soort ziekte/problemen de cliënt heeft. Dan moet men bepalen 
in wat voor soort omgeving de interventie moet worden gehouden. Is een 
instelling geschikt, moeten er andere personen aanwezig zijn, andere dieren, 
is het binnen of buiten? Ten slotte zoekt u uit wat voor soort eigenschappen 
de hond zou moeten hebben om de interventie tot een succes te maken. 
Welke persoonlijkheid moet de hond hebben om tegemoet te komen aan de 
eigenschappen van de cliënt en de beoogde uitkomst van de interventie. Moet 
het een actieve hond zijn? Of juist een hond die minder snel reageert?

Zoals u begrijpt, zullen er voor verschillende cliëntengroepen ook verschillende 
type honden in gezet moeten worden. Een hond die een bejaardentehuis bezoekt, 
moet kalm en ontspannen zijn, terwijl een hond die buiten met jongeren zou 
moeten werken waarschijnlijk energieker kan zijn. Op die manier zouden 
interventies er bij gebaat zijn vooraf te bedenken aan welke eigenschappen de 
hond moet voldoen. 

omgeving
kenmerken

stimuli kenmerken

persoonlijke
kenmerken

interactie 
persoon 
stimuli

interactie 
omgeving 

stimuli

gemoeds toestand emotionele reactie gedrag

Figure 1 Engagement Model by Cohen-Mansfield et al., 2009
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De cliënt is waarschijnlijk meer betrokken bij de interventie als deze wordt 
gefaciliteerd (Cohen-Mansfield et al., 2010). Daartoe kan de begeleider met 
de cliënt praten en de hond aan hem/haar introduceren. De interventie zou 
succesvoller zijn als de cliënten informatie zou krijgen over de eigenschappen 
van de hond; een inleiding waarbij ze de naam, leeftijd, ras, persoonlijkheid van 
de hond leren kennen, waar de hond graag geaaid wordt, welke vaardigheden de 
hond heeft, hoe de cliënt kan zien of de hond een beetje gestrest of ongelukkig 
is, op welke wijze de hond zal reageren op een bepaald woord of stemgebruik.

Implementatie
Dus, wanneer u een interventie plant, moet u er eerst zeker van zijn dat u weet 
wat de uitkomst zou moeten zijn. Is het hoofddoel psychiatrische problemen te 
verminderen, de cliënt te motiveren om deel te nemen aan andere activiteiten, 
de cliënt überhaupt betrokkenheid te laten tonen, leesvaardigheid te verbeteren, 
et cetera. Bepaal vervolgens of een andere interventie even goed zou kunnen 
zijn als een AAI-sessie. Als AAI de beste oplossing lijkt te zijn, ga er dan voor!

Toestemming
Zorg ervoor dat de cliënt of de naaste verwanten er akkoord mee gaan om 
deel uit te maken van een  AAI-sessie. Sommige cliënten zijn niet in staat 
om toestemming te geven voor eigen deelname. Cliënten die hiertoe wel in 
staat zijn, moeten worden geïnformeerd over de interventie en schriftelijke 
toestemming verlenen. Voor cliënten met beperkte capaciteit moeten docenten/
gezondheidspersoneel en/of de nabestaanden deze beslissing nemen namens 
de cliënt en schriftelijke toestemming geven.
Bedenk welke uitkomst u voor ogen hebt; naar welk gedrag zoekt u en hoe kun 
je het veranderen? 
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Hier	 is	 een	 voorbeeld	 van	 hoe	 u	 kunt	 werken	 met	 behulp	 van	 het	
engagementmodel:
Joe was een jonge man van 23 jaar oud. Hij was gestopt met school en kreeg 
de diagnose Asperger-syndroom. Hij had problemen met sociale interacties en 
had angstaanvallen.
Het doel van de interventie was dat Joe betrokkenheid zou ervaren die 
veiligheid en meer positieve emoties (affect) zou bieden, wat op zijn beurt zijn 
gedrag zou veranderen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat dieren sociale 
interacties kunnen vergemakkelijken en daarom werd aangenomen dat werken 
met dieren goed zou kunnen zijn voor Joe.
Persoonlijke kenmerken: Joe heeft een moeilijke tijd op school gehad en 
ontwikkelde een sociale angststoornis.
Stimulus kenmerken: In de interventie ging Joe met verschillende honden aan 
het werk en vooral met een grote en betrouwbare achtjarige Duitse Herder, 
Anna genaamd. Duitse herders zijn loyaal en bereid om te trainen, en ze 
kunnen deelnemen aan veel verschillende activiteiten.
Omgeving: Omdat Joe het Asperger-syndroom en last van een sociale 
angststoornis had, werd besloten dat hij moest revalideren op de dagen dat twee 
jongens van de basisschool alternatieve schooldagen hadden in aanwezigheid 
van een speciale leerkracht en een assistent. De rehabilitatie vond twee dagen 
per week plaats, en de dagen zouden vreedzaam, voorspelbaar moeten zijn. 
Joe bleef het meest in de buurt van de assistent en was eindverantwoordelijk 
voor de zorg van Anna. Dit betekende borstelen, trainen, wandelen en de hond 
voeren.
Interactie tussen stimuli en omgeving: Er werd vanuit gegaan  dat Anna 
goed kon werken in deze vorm van revalidatie. Anna was aanvankelijk niet 
opgenomen in een alternatieve schooldag, maar de leerlingen kenden haar 
goed, en Anna was eraan gewend om bij zowel de leerlingen als de andere 
honden te zijn.
Interactie tussen Joe en de hond: Omdat Anna een stabiele en kalme hond was, 
kreeg Joe het gevoel dat iemand naar hem uitkeek. Tegelijkertijd kon Joe de 
verantwoordelijkheid nemen om voor Anna te zorgen Dit creëerde voor Joe 
vele mogelijkheden voor sociale interactie en communicatie en om in  contact 
te komen met andere mensen.
Betrokkenheid: Na slechts vier sessies begon Joe al interesse te tonen in het 
assisteren bij de schooldag. Hij liet de jongens zien waar hij goed in was, en 

case study
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hij nam actief deel aan de gezamenlijke maaltijden. Na drie weken vroeg hij 
om in plaats van twee, drie dagen per week te komen.
Emotionele uiting: Eerder was Joe terug getrokken en angstig als iemand 
contact met hem zocht maar nu glimlachte en lachte Joe vaker. Hij uitte zich 
nadrukkelijker en was in een betere stemming.
Gedrag: het gedrag van Joe is veranderd. Joe is gaan werken op een kleine 
kleuterschool. Hij werkte twee dagen per week als assistent, voordat hij een 
vaste baan kreeg als assistent in een part time positie op de kleuterschool.

Documentatie
Nadat u een interventie heeft uitgevoerd, dient u vast te leggen wat u heeft 
gedaan. Dit is belangrijk voor u zelf om te weten hoe u het heeft aangepakt, of 
de interventie effect had en wat de cliënt ervan vond.
Maak een formulier, of gebruik een reeds gemaakt formulier zodat u dat kunt 
invullen na de interventie.

Informatie die relevant is voor het document zou kunnen zijn:
1)   Was er een vertegenwoordiger van de instelling aanwezig?
2)  Vond de interventie in een groeps- of individuele setting plaats?
3) In een groep: hoeveel personen waren er aanwezig?
4) Hoe lang duurde de interventie?
5)  Wat heeft u gedaan?
6)  Hoe was de stemming van de cliënt?
7)  Hoe waren de emoties van de cliënt?
8)  Wat was de mate van betrokkenheid van de cliënt?
9)  Hoe vaak en op welke manier heeft de cliënt contact gehad met de hond?
10)  Hoe gedroeg de hond zich?
11)  Hoe reageerde de hond op de cliënt en op u als begeleider?
12)  Vertoonde de hond enige vorm van stress of overspronggedrag?
13)  Vertoonde de hond een teken van blijdschap in de interventie?
14)  Hoe gedroeg u zich als begeleider?
15)  Had u goede voorbereidingen getroffen?
16)  Wat moet u onthouden voor de volgende keer?
 
We raden u aan de voorbereiding, het verloop en het effect van de interventie 
zoveel mogelijk vast te leggen. In aanvulling op wat eerder in dit hoofdstuk 
werd genoemd, zal documentatie nuttig zijn om te beslissen hoe verder te 
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gaan met de therapie/opleiding wanneer de cliënt/leerling de AAI-sessies heeft 
beëindigd. In het vorige boek (Wohlfart  & Sandstedt, 2016) kon u veel lezen 
over risicomanagement. De instellingen moeten de AAI implementeren in hun 
procedures en documentatieplan. Als de instelling dit niet heeft gedaan, raden 
we u aan om een plan te hebben voor het geval er zich incidenten voordoen.
Maak een gestandaardiseerd document waarin u de datum, instelling, cliënt 
invult, wat er is gebeurd en wat u kunt doen om te voorkomen dat het weer 
gebeurt. Onderteken het en geef dit aan de contracterende partij. Hierna ziet 
u een voorbeeld van een dergelijk formulier.
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Cliënt nr:  _____________________

Rapportage van onvoorziene gebeurtenissen of ongelukken
Dit meldingsformulier is opgesteld om een overzicht te krijgen van onverwachte/
ongelukkige situaties tijdens een door dieren gesteunde interventie en waarover 
de contracterende partij moet worden geïnformeerd.

Datum: ………………………

Honden begeleider: ……………………..…… Naam hond: …..……………..

Beschrijving van het gebeuren:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Wat wordt ondernomen om een voorval in de toekomst te voorkomen
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Gelezen door de contracterende partij:
 
Datum en plaats: ………………….…………………. 

Handtekening: ……………………….…………………. 
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