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Het gehoor van
honden lijkt deels op
dat van ons, maar
honden horen veel
hogere frequenties
dan wij.
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Zintuigen
h o n d & g e d rag

DEEL
ÉÉN

bij honden

Heb je je wel eens afgevraagd hoe een hond
de trimsalon ervaart? De belevingswereld van
een hond is heel anders dan de onze. Een grote
factor daarin zijn de zintuigen: ze beïnvloeden de
ervaring van de hond. In schoolboeken wordt vaak
alleen gesproken over de klassieke zintuigen zien,
horen, proeven, ruiken en voelen. Toch zijn er nog
meer zintuigen die een rol spelen bij het dagelijks
leven van gewervelde dieren, zoals evenwicht en
lichaamsbewustzijn. In dit eerste deel gaan we in op
twee van de klassieke zintuigen: zien en horen.
TEKST

Barbara van Oirschot
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Gezichtsvermogen

Voorkom

overprikkeling
door de
omgeving zo
rustig mogelijk
te maken op
het gebied
van zicht en
gehoor.

Hoewel het gezichtsvermogen van honden bij
lange na niet zo uitzonderlijk is dan hun reukzin,
zijn er toch belangrijke verschillen met het
menselijk gezichtsvermogen.
• Honden zien ongeveer anderhalf keer zoveel
dan wij, een soort slow motion dus. Denk eens
aan het vertraagd afspelen van een video op
je computer: je ziet ineens dingen die je eerder
niet zag! Ze zullen hiermee ook veel gevoeliger
zijn voor onze nonverbale communicatie
en hond-hondcommunicatie. Ook betekent
dit dat ze een bewegend object makkelijker
waarnemen dan wij. Alles wat beweegt, wordt
sneller opgemerkt door de hond.
• Honden hebben een gezichtsveld van 240
graden; dat is iets wijder dan wat wij mensen
hebben. Hoe wijder het gezichtsveld, hoe
minder de mogelijkheid om diepte goed in te
schatten, immers heb je daar de overlap van
beide ogen voor nodig. Prooidieren hebben
bijvoorbeeld een zeer wijd gezichtsveld, zodat
ze niet verrast worden door een roofdier.
Honden kunnen door dit iets wijdere
gezichtsveld meer moeite hebben met het
inschatten van de hoogte van de trimtafel.
Ook zien ze meer van wat erom hen heen
gebeurt.
• Honden zien van dichtbij erg slecht. Ze
moeten op korte afstand vertrouwen op
andere zintuigen, zoals reukzin en tastzin.
Voor de tastzin wordt gebruikgemaakt van
de snorharen, wenkbrauwen en sommige
honden hebben zelfs tastharen op de wangen.
Op grote afstand hebben honden ook meer
moeite met zien, tenzij er beweging is.

Sommige hondenrassen hebben op afstand erg
slecht zicht, andere juist weer erg goed zoals
windhonden of honden die gefokt zijn als
geleidehond.
• Lange tijd ging men ervan uit dat honden
kleurenblind zijn, maar dit is niet helemaal
waar. Honden zijn schemerjagers. Dat wil
zeggen dat de hoeveelheid licht tijdens hun
jacht beperkt is. Het is voor hen dus niet
nodig om kleuren zo goed te zien. Een hond
onderscheidt maar twee kleuren, te weten
geel en blauw. Rood kan een hond niet zien.
Als we dus een rode bal in het gras gooien,
zien wij een groot contrast in kleur, maar de
hond zal veel meer moeite hebben de bal te
onderscheiden.
• Doordat honden in een soort slow motion
zien, is het gebruiken van handgebaren zeer
nuttig. Zeker als een hond overprikkeld wordt
op de oren en neus (veel geluid en geuren), zal
hij makkelijker een beweging opmerken en
daarop kunnen reageren.
Honden zien heel veel gebeuren om zich heen.
Dit kan al gauw voor een overprikkeling zorgen.
Alles wat beweegt, zal eerder worden opgemerkt
door de hond. Let er dus op dat de trimsalon zo
rustig mogelijk is. Wanneer de hond vast staat
en er is veel beweging om hem heen, kan hij zich
kwetsbaar voelen omdat hij zelf niet in staat is
het van dichtbij te gaan onderzoeken.
Kijk waar je verbeteringen kan aanbrengen op
het gebied van wat de hond ziet in je trimsalon.
Afleiding door middel van een raam kan fijn
zijn, maar er kunnen op straat ook onverwachte
dingen gebeuren.
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Honden zijn gevoeliger voor
harde geluiden. Dat is niet
alleen omdat ze het eng
of spannend vinden, maar
simpelweg omdat het veel
harder binnenkomt.

Gehoor
Het gehoor van honden lijkt deels op dat van ons, maar honden
horen veel hogere frequenties dan wij. Gehoor speelt een grote rol
bij de jacht, maar niet zo groot als bij, bijvoorbeeld, katten.
• Honden horen tot een veel hogere frequentie dan wij.
Dat betekent dat ze bepaalde apparatuur anders horen. Veel
apparaten zenden hoge tonen uit die wij niet detecteren. Zelfs
als deze uit lijken te staan, kunnen ze nog een vervelend geluid
produceren in de oren van honden.
• Honden zijn gevoeliger voor harde geluiden. Dat is niet
alleen omdat ze het eng of spannend vinden, maar simpelweg
omdat het veel harder binnenkomt. Waterblazers zijn een
goed voorbeeld hiervan. Een puppy kan door een hard geluid
gemakkelijk een trauma oplopen.
• Wanneer wij een auto horen aankomen, kan een hond
deze al op vier keer zoveel afstand horen. In onze drukke
maatschappij zijn dus enorm veel geluiden die de hondenoren
bereiken. Het kan ook betekenen dat de hond zijn eigenaar al
heeft horen aankomen, terwijl die nog even buiten wacht tot de
hond helemaal klaar is.
• Gehoorschelpen (oren) van honden worden door zo'n 18
spieren bewogen om ze te bewegen in de richting van het
geluid. Bij harde geluiden zullen honden eerder hun oren
proberen weg te draaien van het geluid.
• Rassen met opstaande oren kunnen gemiddeld genomen
beter horen. Zeer hangende oren beperken de mogelijkheid
om geluidstrillingen optimaal het oor in te laten komen en
hebben invloed op het gehoor van deze honden,
vooral op langere afstanden.

Stekkers eruit
De gevoeligheid voor geluid maakt het moeilijk om de
trimsalon rustig te maken voor honden. Vooral wanneer
er meerdere honden tegelijk worden behandeld, is er bijna
continu geluid. Wees er alert op dat je apparaten volledig
uitzet door de stekker uit het stopcontact te trekken. Leer
honden langzaam wennen aan de verschillende geluiden,
benoem vervolgens steeds wat je gaat doen en laat het
attribuut eerst zien voordat je aan de slag gaat. Hierdoor
voorkom je dat de hond schrikt.
Loop eens door je lege salon en doe de handelingen na die
je zou doen met een hond op tafel. Luister kritisch naar de
geluiden en bedenk wat je kan verbeteren. Kijk goed om je
heen en probeer de omgeving zo rustig mogelijk te maken
op het gebied van zicht en gehoor. Geen enkele hond is
hetzelfde, maar als we meer weten over hun zintuigen
kunnen we beter hierop inspelen.

In komende edities van het TrimMagazine zal
ik steeds een aantal zintuigen behandelen.
Volgende keer zal ik ingaan op voelen (zoals
aanraking en pijn), beweging en evenwicht.
Reukzin zal als laatste aan bod komen in een
derde deel.

