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Past een hond echt bij je in het gezin? 
 

Honden zijn geweldige maatjes als ze in je leven passen!  

Ik laat je nadenken over wat er allemaal bij komt kijken als je een hond in je leven wilt. 

Wil je echt een hond, past een hond ook echt in je leven? 

Kies je echt voor 100% voor een hond? 

Er zitten nogal wat haken en ogen aan, als je eraan denkt om een hond in huis te nemen.  

Dat is geen beslissing om zomaar even te nemen.  

Een hond mag je nooit als een impuls kopen of als cadeau weggeven. 

Een hond is een levend wezen met gevoelens en emoties. 

Wat vele mensen vergeten is dat je ongeveer 10 tot 14 jaar aan een hond vast zit.  

Wil je deze commitment echt wel aangaan? 

Dit is waar je heel goed over na moet denken, nu past je hond misschien in je gezin, maar past de 

hond ook nog over ca. 5 jaar in je gezin. 
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Inhoudsopgave: 

 

1. Wil je echt een hond? 

2. Past er wel een hond in je leven? 

3. Hoe goed heb je uitgezocht welke hond er echt bij je past? 

4. Hondenrassen. 

5. Kies je voor een pup of herplaatser? 

6. Hoe combineer je de nieuwe hond met je werk/ kinderen? 

7. Via welke weg ga je de hond kopen? 

8. Heb je de financiële middelen om je hond te onderhouden? 

9. Broodfokhonden. 

10. Is dit de juiste reden? 

11. De 12 voordelen van het samenleven met een huisdier. 
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1. Wil je echt een hond? 
Wat zijn de werkelijke redenen om een hond in huis te willen nemen: 

 Er  wordt elke dag maar aan ons hoofd gezeurt door de kinderen of ze een hond mogen, ze 

zijn zo leuk! 

 Kinderen kun je geen verantwoording geven over het uitlaten en verzorgen van de 

hond.  

 Als je een hond opneemt in het gezin, zorg er dan zelf goed voor. 

 De hond van de buurvrouw is zo leuk, die wil ik ook! 

 Ga er nooit vanuit dat je dezelfde hond krijgt als je buurvrouw heeft, al heb je 

hetzelfde ras, een hond wordt door zijn persoonlijkheid, opvoeding en 

omgevingsfactoren gevormd. 

 Ik heb altijd al een hond gewild! 

 Tussen een hond willen en ook daadwerkelijk in je leven passen is een heel groot 

verschil. 

 Ik ben eenzaam, ik wil een maatje!  Is een hond dan wel zo verstandig? 

 Om alleen uit eenzaamheid een hond te nemen is niet zo heel verstandig, past een 

hond echt in jou leven zoals jij hem wil leiden. 

 Honden houden ervan om vies te worden (extra werk in huis) 

 Honden houden van blubber, water, rollen in de viezigheid,  

 ze houden van lopen in het bos. 

 Heb je al het extra werk ervoor over om een hond te nemen? 

 Veel honden houden van zwemmen 
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2. Past er wel een hond in je leven? 
 Je wil zo graag een hond, maar hoe past een hond in je leven?  

 Hoeveel tijd heb je over om in je hond te investeren per dag 

 Heb je dit er ook echt voor over? 

 Is dit wel in te passen in de dagelijkse bezigheden van tegenwoordig.  

 Denk hierbij aan werk, kinderen, huishouden, eigen sociale leven, uitgaansleven, enz. 

 Je werkt full time, hoe past een hond dan in je leven?  

 Hele dagen van huis, hoe los je het dan op om je hond uit te laten, of oppas als je aan 

het werk bent, en wil deze oppas ook elke dag deze verplichting aan?  

 Hou rekening met het feit dat vele verantwoorde honden uitlaat services je pup het 

1e jaar niet uit laten omdat dit niet goed is voor de groei en ontwikkeling van het 

fragiele lichaam van een pup.  

 Heb je daar echt over nagedacht of ben je toch egotistisch?  

 Je kan natuurlijk denken, je mag zeggen wat je wil, maar ben je dan in eigen belang 

bezig of in het belang van de hond?  

 De hond is dan gedoemd om te eindigen in het asiel. Daar neem je toch geen hond 

voor?  

 Ook de hond bindt zich aan zijn eigenaar en heeft gevoelens en emoties. 

 Wat doe je met je hond als jij de hele dag aan het werk bent?  

 Wie schakel je in tijdens jou afwezigheid om op je pup te letten?  

 Is dit ook vertrouwd en kunnen en vooral willen ze dat ook wel echt doen? 

 Wat  doe je met je hond als hij/zij uit moet en het regent en het is koud en guur? 

 Ga je dan lekker met je hond het bos in om hem zijn energie te laten kwijtraken? 

 Ga je een klein blokje om zodat hij even snel kan plassen? 

 Je laat hem in de tuin om zijn behoefte te doen? 

 Wat doe je met je hond als hij/zij je huis begint te slopen? 

 Vele pups gaan een sloopfase door, hoe ga je dit aanpakken? 

 Door te straffen, ruilen, in de Bench (voor hoelang), naar puppy/pubertraining te 

gaan?  

 Hoe ga je dit oplossen? 

 Hoe ga je je hond de goede opvoeding geven? 

 Weet je dat er vele verschillende opvoedmethodes zijn?  

 Zoek een hondenschool die op positieve manier je  helpt je hond op te voeden, dit 

betekent dat je een uitstekende band met je hond opbouwt, een op basis van 

vertrouwen en respect.  

 Heb je genoeg financiën ook als je hond ziek wordt? 

 Een hond kost veel maar als je hond ziek is of geblesseerd raakt kan je dat heel veel 

geld kosten. 

  Heb je gedacht een ziektekostenverzekering voor je hond? 

 Welke extra kosten komen erbij als je besluit een hond te nemen. 

 Heb je uitgezocht hoe de hond te verzekeren en welke verzekeringen noodzakelijk zijn?  

 Naast de ziektekosten is het ook noodzakelijk om je hond op te laten nemen in de 

WA verzekering. Je hond kan heel veel schade aanrichten zonder dat je het zelf 

door hebt. Als je hond de weg over rent en er botsen een aantal auto’s op elkaar 

hierdoor kunnen de kosten toch echt flink oplopen. 
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3. Hoe goed heb je uitgezocht welke hond er echt bij je past? 
 Wat wil je gaan doen met je hond? 

 Hondensporten zoals behendigheid, speuren, neusspel, enz. enz. 

 
 

 Heb je onderzoek verricht welke rassen er zijn en wat hun karaktertrekken zijn?( alle rassen 

hebben een eigen persoonlijkheid.) 

 Elke hond is van oorsprong gefokt om een specifieke taak op zich te nemen.  

 Ik heb een lijst gemaakt met grofweg de groepen waar de rassen in verdeelt zijn. 

 Ben je zelf in staat om regelmatig met je hond erop uit te trekken? 

 Honden moeten dagelijks hun energie kwijt, heb je er al aan gedacht hoe en wat je 

met ze gaat ondernemen en wat je zelf kan gaan doen qua hondensporten. 

 
 Ga je voor uiterlijk of karakter van de hond? 

 Wat vindt je belangrijker, hoe je hond eruit ziet  

 Ga echt voor het karakter 
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4. Hondenrassen 
Er zijn veel verschillende hondenrassen, hieronder een lijst waaronder elke ras is ingedeeld en snel 

kan vinden waar zo officieel voor zijn gefokt en daaruit kan je halen een selectie maken wat je 

ongeveer voor ras zou willen. 

 

 Herdershonden en Veedrijvers 

 Herdershonden hoeven we niet voor te 

stellen. Deze honden zijn al sinds 

mensenheugenis een geweldige hulp voor 

herders en eigenlijk iedereen die met vee 

werkt. Het zijn namelijk harde werkers en 

doen, net als werkhonden, niets liever dan 

hun baasje helpen. 

 Omdat ze gefokt zijn om over de velden te 

dwalen, zullen ze geen zin hebben om de 

hele dag aan je voeten te liggen. 

 Neem deze hond alleen als je bereid bent hem genoeg beweging en mentale 

stimulans te geven – en veel, heel veel aandacht! 

 

 Pinschers, Schnauzers, Molossers en Zwisterse Sennenhonden 

 Pinschers en Schnauzers komen al honderden jaren voor in Duitsland. Ze werden 

speciaal gebruikt voor het verdelgen van ratten en muizen, maar waren ook heel 

geschikt als waakhond. Nu zijn het gemakkelijke, vriendelijke huisdieren. 

 Molossers zijn vaak indrukwekkende 

honden die afstammen van de honden die 

met de Romeinen meevochten in de vele 

veldslagen, de Tibetaanse Dog en andere 

Aziatische oerrassen. Buldoggen, Boxers, 

Duitse doggen en Mastiff's zijn bekende 

Molossers. Zwitserse Sennenhonden 

stammen ook af van de Tibetaanse dog. 

Deze mooie dieren zijn eeuwenlang alleen, 

in van de buitenwereld afgesloten dalen, in Zwitserland als veedrijvers gebruikt en 

ondanks hun enorme populariteit pas kort bekend. Vooral om hun voorbeeldige rol 

in het gezin is de Sennenhond erg geliefd. 

 

 Terriërs 

 Honden die tot de terriërrassen behoren, zijn 

echt geweldige gravers! Ze danken hun naam 

dan ook aan het Latijnse woord 'Terre', dat 

aarde betekent. Dat komt omdat Terriërs 

oorspronkelijk gefokt werden om in de grond 

te wroeten en otters, wezels, dassen, vossen 

en ratten te vangen. 

 Maar ze zijn ook ongelooflijk vasthoudend en 

zullen er zelden voor terugschrikken om de 
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confrontatie aan te gaan, ook al zijn ze meestal vrij klein. Dus als je denkt dat deze 

'stoere hond' wel iets voor jou is en je bent niet bezorgd om je nette bloemperkjes - 

ga dan voor een echte Terriër! 

 

 Dashonden 

 Deze kortpotige jachthondjes werden 

vroeger vooral gebruikt om in dassen- en 

vossenholen te kruipen. Ze zijn moedig, slim 

en energiek. Ondanks zijn korte pootjes is 

een Teckel een stevige wandelaar. Als 

eigenaar van een Teckel zul je stevig in je 

schoenen moeten staan, want dit vrolijke, 

schrandere dier heeft een consequente 

opvoeding nodig. 

 

 Spitsen en Oertypes 

 Spitsen en Oertypes zijn honden die nog dicht bij de wolf staan. Vooral de honden  

die uit het noorden (Scandinavië, Alaska, Siberië) komen, hebben een grote gelijkenis 

met hun vroege voorvader. Deze honden werden op allerlei manieren ingezet: zo 

werden ze gebruikt voor de jacht, als waakhond, als lastdier of soms zelfs als 

vleesreserve. 

 Zonder Oerhonden als de Husky 

zou de mens nooit de Noordpool 

bereikt hebben. Noordse honden, 

Huskies, Keeshonden, maar ook 

sommige rassen als de Mexicaanse 

Naakthonden behoren tot de 

familie van de Spitsen en 

Oerhonden. 

 

 

 Lopende honden, Zweethonden en verwante rassen 

 Lopende honden zijn er in alle soorten en maten. Maar 

liefst 70 rassen horen tot deze groep die meestal 

'Brakken' worden genoemd. Je hebt ze in alle soorten 

en maten, kleuren en variaties. Van Beagles tot 

Bloedhonden en van Bassets tot Dalmatiërs. Deze 

honden hebben een bijzonder goed ontwikkelde neus 

en werden tot voor kort vooral gefokt voor de jacht. 

 Lopende honden hebben nog heel sterk hun 

jachtinstinct in zich en daarom blaffen ze snel en hebben 

ze veel ruimte en beweging nodig. 

 

 Staande honden 

 De Staande hond speurt het wild op en wijst 

het de jager aan door er roerloos voor te 

blijven staan. In feite is het een heel 
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onnatuurlijke handeling, want de meeste honden zouden het wild opjagen en willen 

vangen. Het laat zien hoe gehoorzaam Staande honden kunnen zijn. Daarom zijn ze 

tegenwoordig ook erg geliefd als begeleidingshond en zie je ze veel bij zoek- en 

apporteerwedstrijden. Met genoeg beweging tonen ze zich ideale gezinshonden. 

 

 Retrievers, Spaniëls en Waterhonden 

 Retrievers, Spaniëls en Waterhonden zijn, zoals de naam al 

verraad, gek op water. Zien ze een plas of vijver, dan zullen 

ze zich maar moeilijk kunnen inhouden. Apporteren zit deze 

honden in het bloed en met een beetje training zul je zien 

dat ze hier echt meesters in kunnen worden. Daarnaast 

worden grotere rassen als de Labrador en Golden Retriever 

veel ingezet als hulp- of begeleidingshond. Wat verder 

bijzonder is aan deze kindvriendelijke rassen, is dat ze een 

zogenaamde 'zachte bek' hebben. Dat betekent dat ze het 

wild of gevogelte dat ze hebben gevangen, niet doorbijten. 

 

 

 Gezelschapshonden 

 Als je denkt dat Gezelschapshonden lief, schattig en 

verlegen zijn... dan zit je er dus goed naast! Hun 

afmeting kan misleidend zijn en een verkeerde 

indruk van hun karakter geven. Deze stuiterende 

energiebundeltjes zijn gewoonlijk verre van verlegen 

en hebben er helemaal geen moeite mee om te 

laten weten wat ze willen. 

 Dat komt waarschijnlijk omdat veel van deze honden 

van Terriërs afstammen. Bovendien worden ze als 

schoothondjes en koninklijke kameraadjes soms zo verwend dat ze de uitdrukking 

'wat een hondenleven' eigenhandig een totaal nieuwe betekenis hebben gegeven! 

 Maar aan de andere kant zijn Gezelschapshonden ook enorm trouwe en lieve 

huisdieren. En zijn ze perfect voor mensen die in een kleine flat wonen of hun 

huisdieren niet veel beweging kunnen geven. 

 

 Windhonden 

 Van deze gracieuze honden wordt gezegd 

dat ze tot de oudste rassen van de 

wereld behoren. Ze zijn rank, maar taai 

en razendsnel. Aan hun bouw kun je al 

zien dat ze veel beweging nodig hebben. 

In tegenstelling tot andere jachthonden, 

jagen Windhonden op het zicht en niet 

op de 'neus'. En als ze eenmaal een 

'prooi' op hun netvlies hebben, houdt 

niets ze meer tegen. Deze topsporters 

moeten dagelijks veel bewegen. Met 

bijvoorbeeld een flinke wandeling, 
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meelopen naast de fiets en heel veel spelen, doe je ze veel plezier! 

 

 Overige rassen 

 Natuurlijk is deze lijst niet compleet. Er zijn rassen die niet zo gemakkelijk in te delen 

zijn in één van bovenstaande categorieën. En er zijn ook veel leuke 

vuilnisbakkenrassen en kruisingen, zoals Labra-doodles en Boomers.  
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5. Kies je voor een pup of herplaatser? 
 Pup , ga er dan vanuit dat 3 weken vakantie niet genoeg is om je hond een goede opvoeding 

te geven. Met een goede opvoeding komt ook veel meer kijken dan de meeste mensen 

denken. Je denkt goed te doen om puppycursus te volgen en daarna pubercursus. Dit zijn 

leuke truckjes maar leer je hier ook daadwerkelijk een goede band op te bouwen met je 

hond? Er komt namelijk veel meer bij kijken, een hond observeert je altijd en ze kunnen 

precies zien wat er in ons om gaat. Onderschat een pup hier ook niet in. Zorg dat je hond op 

je kan bouwen en je kan vertrouwen. Het vertrouwen wordt nog veel te veel geschaad 

waardoor de band hond- eigenaar steeds wordt beschadigd.  

 

Denk hierbij aan de driehoek van Maslow. 

 
        

 Herplaatser, ga je naar het asiel of denk je eraan om een hond uit het buitenland te 

adopteren, of te kijken op marktplaats?  

 Vaak hebben deze honden een rugzak waar je ook mee aan het werk moet.  Om een 

herplaatser in huis te nemen moet je rekenen dat ze emotioneel toch beschadigd zijn 

omdat ze hun gezin hebben moeten verlaten, honden hebben ook hechte banden 

met hun eigenaars. Het is niet niks om ze uit hun vertrouwde omgeving te moeten 

halen en ergens anders weer helemaal opnieuw te moeten laten starten met andere 

normen en waarden. Dit vergt tijd en inzet van de nieuwe eigenaars en de hond.  
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6. Hoe combineer je de nieuwe hond met je werk/ kinderen? 
 Hoe ga je de tijd verdelen als er een nieuwe hond in het gezin komt? 

  
Zeker in het begin vergt de nieuwe hond heel veel tijd. Aan 3 weken vakantie heb je echt te 

weinig tijd om je hond goed  te begeleiden naar een goede toekomst in jullie gezin. Als je een 

hond in huis neemt zal je de kinderen ook moeten leren om op een goede manier met de 

hond om te gaan. Als er kinderen zijn is het eigenlijk dubbel werk om een goede begeleiding 

te geven aan zowel kind als hond. Er moeten regels worden opgesteld en worden nageleefd.  

 Heb je nagedacht wat te doen als er weer gewerkt moeten worden en het normale leven 

weer zijn draai moet hebben?  

 Wat doe je met je hond als je de hele dag 

aan het werk bent?  

 Wat doe je met je hond als je een weekend 

weg wil? 

 Wat doe je met de hond als je op vakantie 

gaat? 

 Hoe gaan de kinderen om met de hond als je 

er niet bij bent om ze te begeleiden? 

 

7. Via welke weg ga je de hond kopen? 
Bij een pup: 

 Via Raad van beheer bij een goede verantwoorde 

fokker. 

 Via Marktplaats (Broodfok) 

 In het asiel 

 Via Facebook 

 

Bij een herplaatser: 

 Bij de vele verschillende stichtingen  die honden uit het buitenland halen. 

 In het asiel 

 Via Marktplaats 

 Via Facebook 
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8. Heb je de financiële middelen om je hond te onderhouden? 
De aanschafkosten van een hond 

De aankoop van een ras-pup kost al snel  500-1000 euro. Toch is het de laatste jaren populairder 

geworden om een rashond aan te schaffen. Aan een hond uit het asiel ben je veel minder kwijt. Voor 

beide soorten hond heb je een hok of mand nodig met toebehoren, plus halsband, riem, etensbak, 

borstel en speelgoed. Daaraan hangt doorgaans een prijskaartje van 100 tot 200 euro. 

Jaarlijks ongeveer 1000 euro voor je hond 

Naast die eenmalige kosten zijn er uitgaven voor een hond die jaarlijks terugkomen.  

Inentingen 100 euro,  

ontwormen  50 euro,  

anti-vlo middel 120 euro,  

verzekering 200 euro,  

voer 600 euro, 

hondenbelasting +/-75 euro,  

hondentraining 300 euro 

honden een trimsalon 200 euro 

De totale kosten in het eerste jaar van een pup zijn 

te schatten op gemiddeld 1.200 tot 2.250 euro. Daarna ben je jaarlijks ongeveer 1.000 euro kwijt bij 

een gezonde hond. 

Die kosten lopen op als je een honden uitlaat service gebruikt en/of je hond tijdens je vakantie laat 

logeren in een huisdierenhotel.  

Verder kunnen de kosten van medicijnen, operaties, tandvleesbehandelingen, fysiotherapie en een 

crematie er enorm inhakken. 
(bron Radar) 
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9. Broodfokhonden 
Honden afkomstig uit de broodfokkerij kosten vaak veel meer geld omdat er totaal niet naar de 

erfelijke gezondheid van de ouderhonden wordt gekeken en of er met  familiebanden ( incest) wordt 

gefokt. 

Deze honden hebben heel vaak allerlei verborgen gebreken die er op latere leeftijd naar voren 

komen. Hier kan je per ras bekijken welke erfelijke aandoeningen er veel voorkomen. 

Kijk eens op http://www.rashondenwijzer.nl/rashonden-erfelijke-aandoeningen 

Deze foto’s, dit is de gemiddelde Broodfokkerij: 

 
 

Vergis je niet, dit is wat je niet te zien krijgt,  

 

Wat je vaak wel te zien krijgt zijn schone hokken waar de pups in zitten, met of zonder volwassen 

hond.  

Maar is de volwassen hond wel echt de moeder van 

deze pups? 

Het is vaak schone schijn, maar je kan niet aan de 

buitenkant zien of daadwerkelijk de moederhond bij 

de pups zit.  

Dan heb je natuurlijk de fokkers die wel met eigen 

honden fokken.  

Ook zij kijken niet naar de gezondheid van de 

ouderhonden en er wordt dan ook met bloedlijnen gefokt (incest). Dit kunnen hele gevaarlijke 

honden zijn waarvan je het  niet verwacht qua ras. Vaak zijn dit rassen die in gezinnen met kleine 

kinderen worden geplaatst omdat ze zo lief zijn voor de kinderen.( Bijv. Golden Retriever) 

 

 

 
 

 

 

http://www.rashondenwijzer.nl/rashonden-erfelijke-aandoeningen
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10. Is dit de juiste reden? 

 
Nu je bovenstaande hebt gelezen, wil je dan nog echt een hond?  

Heb je er echt over nagedacht waarom je een hond in je leven wil? 

Heb je dit allemaal over voor een hond? 

Ook als hij 14 jaar wordt? 

Als hier de antwoorden JA op zijn, mag ik je feliciteren met het uitkijken naar een nieuwe 

levensmaatje. 

 

Als je dan een hondje neemt kijk dan ook eens naar de voordelen die een hond meebrengen en hoe 

het jou geluk kan bevorderen. Hoe je jezelf maar ook anderen zou kunnen helpen met het bezitten 

van een hond. 
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De voordelen van het samenleven met een huisdier. 

 
Inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat het hebben van huisdieren een hele gunstige functie op 

de  geestelijke en fysieke gezondheid van de mens van jong tot oud heeft. 

 
 Onderzoek laat zien dat patiënten die met behulp van een therapiehond behandeld worden, 

beter reageren op hun medicijnen.  

 De bloeddruk daalt en hun hartslag verbeterd.  

 Er is een verhoogde endorfine-productie en wordt het lichaam aangespoord tot verbetering 

van motorische en geestelijke capaciteiten. 

 Een van de belangrijkste veranderingen in het lichaam is het opheffen van depressiviteit. 

Hierdoor wordt de patiënt geactiveerd en is de patiënt meer gemotiveerd de therapie te 

volgen. 

 De therapie met een hond of kat geeft een impuls tot communiceren en hierdoor kan men 

nieuwe sociale contacten opdoen. Gebleken is dat een patiënt minder slaapmiddelen en 

beduidend minder rustgevende tabletten nodig heeft wanneer bij de therapie een dier wordt 

ingezet.  

 James Lynch deed een test waarbij hij kinderen luid liet voorlezen. De ene groep deed dit 

zonder dier in de buurt, de andere groep werd wel ondersteund door een dier. Uit onderzoek 

bleek dat de bloeddruk en hartfrequentie van de kinderen die een hond of kat bij zich 

hadden, waren beduidend lager dan bij de groep kinderen zonder therapiedier. 

 

 
 

 

 

In het jaar 2000 waren in Amerika de 1e artsen die concludeerden dat het hebben van huisdieren 

positieve  gevolgen heeft op de gezondheid van mensen. 
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 Het hebben van huisdieren draagt bij aan de Psychische en Fysische 

gezondheid van mensen.        

 Het Aaien en aanraken van een huisdier bezorgt een gevoel van 

zekerheid, kameraadschap, intimiteit en continuïteit.  

 

 

 

 De wetenschapper James  A. Serpell (2000) voert aan dat bij huisdier ondersteunde 

therapeutische factoren zoals psychische, fysiologische en sociale factoren met elkaar 

verbonden worden.  James  A. Serpell gaat ervan uit dat dieren de aandacht op zich vestigen 

en daarmee voor afleiding zorgen in de dagelijkse sleur.  De huisdieren brengen mensen 

direct in een toestand van ontspanning. Mensen die met huisdieren samen zijn biedt de 

huisdieren hen sociale ondersteuning. Huisdieren helpen mensen bij het maken van contact. 

Mensen met huisdieren zijn minder geïsoleerd en leiden een sociaal leven omdat ze met 

regelmatigheid naar buiten 

gaan. 

 Bij Universität Bonn, 

Erlangen, Epilepsie-Zentrum 

Bethel  heeft men de 

positieve effecten van 

therapiedieren bestudeerd.  

De conclusie dat honden of 

katten bijzonder geschikt 

zijn als therapeutische 

dieren.  

 Het dier leeft mee en voelt 

emoties aan. De hond kan 

zich goed aan elke situatie aanpassen, hij zoekt contact en communiceert door middel van 

zijn mimiek en lichaamstaal met mensen.  

 De hond geniet van gemeenschappelijke activiteiten met mensen en nodigt mensen uit tot 

interactie.  

 Honden en katten werken positief op onze gezondheid door 

ons aan het lachen te maken en ons tot spelen te 

motiveren. De relatie met een mens kent geen eisen over 

openheid en het bloot geven van emoties. Het is de hond of 

kat om het even wat de mens over zichzelf denkt of wat 

anderen over hem denken. De therapie met hulp van een 

hond of kat heeft hierdoor een rustgevende werking op de 

patiënt.  

 De positieve levensinstelling van mensen met een handicap 

die een hulphond bezitten is verbluffend positiever dan die 

van gehandicapten zonder een hulphond. De Hongaarse arts Pethes beweert dat in zijn land 

het percentage zelfmoorden onder visueel gehandicapten zonder hulphond hoog is, terwijl 

er nog nooit een zelfmoord is gepleegd onder visueel gehandicapten met een hulphond. De 

hond motiveert visueel beperkten tot geestelijke en lichamelijke activiteit; vooral bij jonge 

mensen is dat goed waar te nemen. Alleen al het wandelen met een hond kan een gevoel 

geven van : ‘Ik kan dat ook, ik doe mee, ik hoor erbij!’  
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 Onderzoek heeft uitgewezen, dat hartinfarct patiënten die een hond bezitten, een hogere 

overlevingskans hebben dan een vergelijkbare groep patiënten zonder hond of kat.  

 

Erika Friedmann: ‘Van 92 onderzochte, uit het ziekenhuis ontslagen hartinfarctpatiënten stierven 14 

al in het daaropvolgende jaar. Men dacht dat sociale factoren                

daaraan schuldig konden zijn, vooral de intensiteit en frequentie 

van sociale contacten met andere mensen zouden een belangrijke 

invloed kunnen hebben op het genezingsproces. Daarmee liet zich 

echter niet alles verklaren!  

Na 12 maanden stond vast: patiënten met honden of katten 

beschikken over significante betere overlevingskansen. Aaien 

kalmeert niet alleen het dier (de hartslag kan zich halveren), 

eenzelfde goede werking heeft het op de persoon die aait.  

 

Onderzoek onder ouderen gaf aan dat een kat bij maar liefst 82% 

hen hielp bij het omgaan met stress en 62% met de gevoelens van 

eenzaamheid. Tevens bleek dat ruim driekwart van de ouderen hun 

diepste gevoelens liever met de kat dan met de partner of vriend 

deelde. 

  

 De resultaten van mensen die met Alzheimer in een verzorgingstehuis waren opgenomen 

bleken opmerkelijk. De omgang met dieren - honden in dit geval - gaf verlenging van de 

concentratie, meer interactie tussen de patiënten onderling, vermindering van het aantal 

gedragsproblemen en een verbetering van het humeur. Opmerkelijk was, dat deze 

veranderingen ook werden waargenomen bij de patiënten die geen interactie met het dier 

hadden. Gesteld kan worden dat alleen de aanwezigheid al invloed heeft. 

 

 


