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12. Veiligheid 

 

 De begeleider: 

 neemt alle voorzorgen om de veiligheid van de mensen die interageren met de 
hond te waarborgen (Kohler, 2011). 

 informeert de patiënt (of posters kunnen opgehangen worden in kamers, 
wachtzaal, AAI-ruimte…) over: 

o het correct benaderen van de hond: 
 respecteer de ruimte van de hond; 
 geef de hond de tijd; 
 staar niet naar de hond; 
 maak je kleiner; 
 buig niet over de hond neer (-> knielen); 
 strek uw arm niet uit; 
 laat de hond naar je toe komen; 
 wees bewust van uw eigen lichaamstaal. 

o het herkennen van stress signalen. 
o hoe een hondenbeet voorkomen kan worden (Duperrex et al., 2009; De 

Keuster et al., 2006). 

 laat de hond nooit alleen achter bij de patiënt. 

 moet extra voorzichtig zijn wanneer kinderen met de honden interageren (Kahn et 
al., 2003) ongeacht het hondenras (De Keuster et al., 2006; Kuhne and Struwe, 
2006; Kahn et al., 2003). 

 is op de hoogte van de procedure die omschrijft welke acties ondernomen moeten 
worden bij een verwonding door de hond (bv. Wonde door nagels van de hond: 
uitwassen en desinfecteren) (Kohler, 2011). 

 stopt de sessie in geval van een beetincident (Lefebvre et al., 2008).  

 rapporteert onmiddellijk aan het verzorgingsteam wonden zoals beet- of 
krabwonden zodat ze snel gewassen en verzorgd worden (Lefebvre et al., 2008). 

 ziet erop toe dat de betrokkenen die interageren met de hond deze correct 
behandelen (niet aan de staart, oren trekken, ...) (Kohler, 2011; Sterneberg-van 
der Maaten et al., 2015). 

 stopt de sessie indien de patiënt ongepast gedrag vertoont tegenover de hond. 

 controleert de veiligheidspoorten of dubbele poorten voor de start van de sessie 
zodat de hond niet alleen op straat of op de verkeerde afdeling terechtkomt. 

 ziet erop toe dat er geen te kleine voorwerpen binnen het bereik van de hond 
komen om te voorkomen dat de hond deze inslikt of stikt (Kohler, 2011). 

 
 


