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Informatie over het werken met honden: 
 
Het werken met honden is niet geheel zonder risico’s. Het zijn levende beesten die 
zelfstandig denken en handelen. Wanneer de veiligheid van kind of hond in gevaar is zal de 
hulpverlener te allen tijde ingrijpen. Er zullen tussen hulpverlener en kind afspraken gemaakt 
worden om de veiligheid te waarborgen. 
 
De begeleidingen zullen plaatsvinden op een trainingsveld. Dit is buiten. De 
weersomstandigheden zijn bepalend of de begeleiding door kan gaan of verplaatst word 
naar een andere locatie zonder hond. Dit zal te allen tijde overlegd worden.  
Daarnaast zal er afhankelijk van de weersomstandigheden rekening gehouden moeten 
worden met de kledij. Kleed je dus op de kou. Er wordt te allen tijde stevige schoenen en 
een lange broek geadviseerd. Stevige schoenen om te voorkomen dat het kind uitglijdt. 
Probeer zo min mogelijk loshangende en lange jassen aan te doen. Zoals bijvoorbeeld een 
sjaal, dit kan ik het gezicht van de hond komen en beperkt de mogelijkheden van de hond. 
 
In de begeleidingen zullen foto’s en/of filmpjes gemaakt worden. Deze worden via whats 
app worden doorgestuurd of via de e-mail. Deze zullen bij de begeleidster beperkt 
beschikbaar zijn. 
 
De honden die worden ingezet binnen de begeleiding en hebben verschillende cursussen op 
gehoorzaamheid gevolgd. Dit betekend dat ze naar de hulpverlener zullen luisteren als zij dit 
van hun vraagt. Ze zijn goed getraind. Een heeft ook de training tot spiegelcoach bijgewoond 
en de ander doet agility.  
 
Risico’s van het werken met honden: 

- De honden kunnen soms nog wel eens onstuimig zijn en veel zin hebben in hun werk. 
Dit uit zich in energiek gedrag en kunnen dus snel op je af komen rennen. Blijf dan 
vooral stevig stilstaan of als je ziet dat ze niet remmen zet een stap opzij. 

- Bij het snel pakken van een koekje kan dit soms door de hond wat gretig gepakt 
worden. Dan kunnen vingers ertussen zitten. Ze bijten niet hard maar dit voel je wel. 
De begeleidster zal ook aansturen op hoe je dit het meeste kan voorkomen. 

- De honden kunnen trekken aan een riem. Wanneer ze aan de riem zitten kunnen ze 
je omver trekken. Dit kan soms erg hard en snel gaan. Bij voorkeur wordt er daarom 
los gewerkt. 

- Bij bepaalde oefeningen zoals poot geven kan de hond met zijn nagels een kras 
achterlaten. 
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- Soms kunnen de honden tegen je opspringen. Blijf dan staan, geef een commando 
nee en als hij blijft staan stap je een pas opzij. 

- Ga niet op neushoogte zitten dan kun je een lik verwachten. 
- Als de honden grommen, blaffen stop dan meteen met wat je doet en de 

begeleidster zal ingrijpen. 
- Honden voelen ontzettend goed angst aan. Wanneer dit gesignaleerd wordt zullen 

handvaten worden aangereikt. Als de angst te groot is zullen er andere stappen 
genomen worden. 

- Kleren kunnen vies worden en in uitzonderlijke situaties eventueel scheuren.  
- De hond kan een speeltje/stok brengen en kan je daarmee raken en eventueel 

krassen ten gevolge hebben. 
- Als de hond een speeltje brengt en het kind pakt deze van de grond zullen eerst 

duidelijke commando’s uitgesproken moeten worden naar de hond. Wanneer dit niet 
wordt gedaan kan de hond het speeltje in een keer pakken en dan kan je hand 
ertussen zitten. 

 
E-Mirrors is goed verzekerd voor ongevallen etc. Mocht er toch een ernstige situatie 
voorkomen zullen we hier samen een passende oplossing voor zoeken.  


