
 
 

 

ANGST & ONZEKERHEID 

Ik zie de onderstaande situaties als risico-situatie 

 

⃝ Wanneer een kind rent, schreeuwen, zingt of andere geluiden maakt op 

afstand (denk ook aan specifiek speelgoed). 

⃝ Wanneer een kind wat rent, schreeuwt, zingt of andere geluiden maakt 

dichtbij (denk aan specifiek geluid van speelgoed). 

⃝ Wanneer een kind frontaal op mijn hond afloopt om de hond te aaien. 

⃝ Wanneer een kind over mijn hond heen hangt. 

⃝ Wanneer een kind op 1 meter afstand van mijn hond met een skelter, 

skateboard, fiets, rolschaatsen voorbij mijn hond rijdt. 

⃝ Bij ontmoetingen met kinderen buitenshuis op drukke plekken 

(schoolplein, oud&nieuw, carnavalsoptocht, kermis, buurtfeest). 

⃝ Bij ontmoetingen met kinderen wanneer er een andere hond bij is. 

⃝ Bij ontmoetingen met een kind op spannende plekken voor mijn hond (in 

de auto, dierenarts, treinstation). 

⃝ Wanneer een kind een ballon, vlag , grote doos, tennisracket, of iets 

anders in handen heeft. 

⃝ Wanneer een baby op mijn hond afkruipt. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESOURCE HOLDING (bovengemiddelde neiging om aandacht, 

voorwerpen, eten of bewegingen te claimen) 

Ik zie de onderstaande situaties als risico-situatie 

 

⃝ Wanneer een kind bij mij komt staan of op mijn schoot klimt voor 

aandacht of een knuffel. 

⃝ Wanneer een baby in de woonkamer rondkruipt (niet op de hond af) of 

een kind wil ergens anders naar toe lopen (niet op de hond af). 

⃝ Wanneer een kind een speelgoedje wil pakken van de hond terwijl de 

hond er niet mee bezig is.  

⃝ Wanneer een kind naar mijn hond loopt terwijl de hond iets lekkers 

heeft.  

⃝ Wanneer kind(eren) aan het spelen zijn met een bal/ander speelgoed 

(geen speelgoed van de hond). 

⃝ Wanneer kinderen ruzie maken of aan het stoeien zijn. 

⃝ Wanneer een kind in de buurt van mijn hond rondloopt met een 

koekje/rijsje/boterham/chips in de hand. 

⃝ Wanneer een kind apport met de hond speelt. 

⃝ Wanneer een kind een speelgoedje van de hond wil pakken terwijl de 

hond er mee bezig is (speelgoed is van de hond). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OMGERICHTE/RE-DIRECTIE AGRESSIE 

Ik zie de onderstaande situaties als risico-situatie 

 

⃝ Wanneer mijn kinderen aan het spelen zijn met een 

bal/speelgoed/tuinslang en mijn hond wil meedoen, maar niet mag. 

⃝ Wanneer een kind iets uit wil pakken (cadeautje, iets lekkers uit de 

boodschappentas) en de hond wil dit ook. 

⃝ Wanneer ik aan het wandelen ben met de hond en het kind en we 

komen een andere hond tegen. 

⃝ Wanneer kinderen ruzie aan het maken zijn of aan het stoeien. 

⃝ Wanneer een kind dichtbij me komt staan, knuffelt of bij me op schoot 

wil. 

⃝ Wanneer ik een feestje geef en mijn hond is er ook bij. 

⃝ Wanneer de deurbel gaat en er komt kindervisite binnen. 

⃝ Wanneer ik bezig ben met verzorgende handelingen (afdrogen, 

borstelen, teek weghalen, tandenpoetsen). 

⃝ Wanneer een kind wil dat mijn hond een kunstje doet. 

⃝ Wanneer we op een plek zijn waar mijn hond het spannend vindt 

(dierenarts, winkelcentrum, onbekende plaat) en het kind is erbij. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TERRITORIALE AGRESSIE 

Ik zie de onderstaande situaties als risico-situatie 

 

⃝ Wanneer er onverwacht een kind de woning binnen komt lopen. 

⃝ Wanneer mijn hond in de auto zit en een kind wil instappen/voorbij 

loopt. 

⃝ Wanneer een kind onverwacht de tuin/oprit op komt lopen en mijn hond 

ligt buiten.  

⃝ Wanneer mijn hond in de bench ligt en een kind loopt er naar toe 

⃝ Wanneer we op een nieuwe plek zijn (vakantiehuis/camping/terras) en 

mijn hond ontwikkelt daar een nieuw territorium.  

⃝ Wanneer een kind op de bank wil gaan zitten waar de hond ligt. 

⃝ Wanneer een kat het territorium van mijn hond inwandelt en een kind is 

daarbij aanwezig.  

⃝ Wanneer een kind in de mand van mijn hond gaat liggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MEDISCH, PIJN GERELATEERDE AGRESSIE 

Ik zie de onderstaande situaties als risico-situatie 

 

⃝ Wanneer mijn hond loops is. 

⃝ Wanneer mijn hond last heeft van de warmte/onrustig weer. 

⃝ Wanneer mijn hond van slag is vanwege een loops teefje in de buurt. 

⃝ Wanneer een kind mijn hond aait op een pijnlijke/gevoelige plek. 

⃝ Wanneer een kind nadert, maar mijn hond vanwege slecht gehoor het 

kind niet hoort. 

⃝ Wanneer een kind nadert, maar mijn hond het niet goed meer ziet (bijv. 

wanneer het schemert). 

⃝ Wanneer mijn hond pups heeft. 

⃝ Wanneer mijn hond op dieet staat. 

⃝ Wanneer mijn hond schijnzwanger is. 

⃝ Wanneer mijn hond na fysieke activiteit moe is. 


