
Gedrag herkennen 

Korte training Dierenambulance



Inhoud van dit onderdeel: 

• Waarom deze module? 
• Gedrag herkennen hond
• Gedrag herkennen kat 
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Waarom deze module?
• Tijdens het werken op de dierenambulance kom je met verschillende dieren in aanraking. 

Belangrijk is dat je eigen veiligheid voorop staat. Omdat elk dier anders kan reageren op pijn, 
stress etc. gaan we in deze module kort in op hoe je gedrag kunt herkennen, zodat je daarop 
jouw handelen kunt afstemmen. 

• In de dieren EHBO-module leer je meer over fixeren en stabiliseren. 
De meeste verwondingen bij jezelf kunnen ontstaan door het verkeerd inschatten van gedrag 
van honden en katten. Vandaar dat we daar in deze module dieper op ingaan. 

• Denk je dat je met een agressieve hond te maken hebt? Schakel dan met de meldkamer en 
bespreek of de politie, dierenarts of hondenbrigade ingeschakeld moet worden. 

• Zorg voor je eigen veiligheid en houd je gezicht nooit te dicht bij een kat. Is deze lastig te 
pakken met de handen *denk aan handschoenen*, overweeg dan het plaatsen van een 
vangkooi! Overleg daarover met de meldkamer of je contactpersoon. 
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Honden en katten  
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Honden
De lichaamshouding van een hond vertelt hoe zijn gemoedstoestand is in een bepaalde 
situatie. We kijken naar oren, staart, lichaam en mondhoeken. In eerste instantie vergelijk je 
dan met de neutraalstand. 

Hierboven een afbeelding van een neutrale hond. Dit is een ontspannen hond en heeft 
ook een normale lichaamshouding. Bij gedragstherapie wordt dit ook wel de 
uitgangshouding genoemd.

Neutrale stand
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Een dominante of zelfverzekerde hond 
kan worden herkend aan:
• Een hoge houding van de staart 
• Oren hoog en/of naar voren gericht 
• Mondhoeken naar voren 
• Hoge romp 

Dominante stand

Een onderdanige of angstige (onzekere) houding 
kan worden herkend aan: 
• Een lage houding van de staart 
• Oren laag en/of naar achteren gericht 
• Mondhoeken naar achteren 
• Lage romp 

Onderdanige/Angstige stand
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Agressie
In jouw werk bij de dierenambulance is het vooral belangrijk dat je agressie kunt herkennen. 
Agressie kan onder andere herkend worden aan:

•Fixeren (stijve houding) 
•Borstelen 
•Grommen 
•Blaffen 
•Tanden laten zien 
•Verstarren 
•Stijve kwispel 
•Bijten 

LET OP: Wist je dat kwispelen niet altijd positief is?! 
Meer over hondentaal over stress, dreiging en omgaan met vreemde 
honden lees je op de site van het LICG : https://www.minderhondenbeten.nl/

In alle gevallen geldt: 

eigen veiligheid staat 

voorop!

Een hond voelt twijfel of 

onzekerheid aan. 

Bij twijfel: 

overleg met meldkamer 

voor het inzetten van 

Politie, Dierenarts of 

hondenbrigade! 
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Gedrag kat herkennen 

De sociale communicatie tussen katten is veel minder uitgebreid dan bij honden. Toch zijn er een 
aantal houdingen en gedragingen van katten waarmee ze duidelijk met elkaar en dus ook met ons 
kunnen communiceren. 

Dat veel mensen de reacties van katten als totaal onverwacht ervaren komt doordat er vaak te 
weinig kennis is van de betekenis van de houding en gedrag. Ook het snel afwisselen van 
verschillende houdingen en gedragingen geeft soms problemen. 
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Een kat kan veel van zijn gemoedstoestand kenbaar maken door de stand van zijn snorharen, oren 
en pupillen.
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Vriendelijke katten kun je gemakkelijk optillen. Houd een hand onder de borst en met de andere hand 
ondersteun je de achterhand. 

LET OP

Een angstige gewonde kat of een zwerfkat is niet altijd even gemakkelijk te hanteren. Een kat maak 
je “onschadelijk” door hem stevig met de ene hand in het nekvel en de andere hand in het rug-vel op 
een tafel of op de grond te drukken. Gebruik indien nodig beschermende kattenhandschoenen. 
Om een kat te vangen kun je gebruik maken van het vangnet. Lukt het niet om een gewonde kat te 
vangen met gebruik van het net, schakel dan de vangers van de verwilderde zwerfkattenwerkgroep in 
of overleg met de meldkamer /  je contactpersoon om de kat te vangen door middel van een 
vangkooi. 10
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