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Zintuigen
bij honden
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In de vorige editie van het TrimMagazine ben ik ingegaan op de zintuigen
horen en zien. Ondanks dat deze twee zintuigen samen met reuk zeer
belangrijk zijn voor honden, hebben we ook te maken met wellicht wat
minder in het oog springende zintuigen bij honden, zoals smaak en gevoel.
Ook de perceptie van hun lichaam, in beweging en evenwicht, zijn van
belang voor de ervaring van de hond in de trimsalon.
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gekoppeld kunnen zijn aan minder prettige herinneringen. Denk
aan optillen, nagels knippen, wassen. We zijn gauw geneigd om
te denken dat er niks aan de hand is, dat de hond zich aanstelt.
Maar door hun associatief geheugen kunnen wij niet weten welke
(combinatie van) elementen een negatieve herinnering oproepen.
Het enige dat we zeker kunnen weten is, wat we observeren.
Wanneer een hond langere tijd pijn heeft, kan er net als bij mensen
een wijziging optreden in het zenuwstelsel. Zelfs wanneer hij
genezen is verklaard, kan er in de ervaring van de hond nog
een pijntrigger zijn. Dit is puur een fysieke reactie. Dus naast de
anticipatie op pijn door een herinnering, kunnen zenuwen in
een bepaald gebied extra gevoelig zijn door oud letsel. Ze zijn in
opperste staat van paraatheid en reageren heftig op een normale
hoeveelheid stimulans.

Gevoel

Dit zintuig kunnen we onderverdelen in
5 categorieën, te weten pijn, beweging en
positie, temperatuur, druk en als laatste
chemische stimulatie.
PIJN
Pijn is een belangrijke categorie, aangezien we weten dat veel
honden die op een of andere manier probleemgedrag vertonen,
in meer of mindere mate pijn hebben. Vaak wordt de pijn
niet als zodanig herkend door de eigenaar of zelfs door een
dierenprofessional. Studies en ervaringen laten zien dat het
merendeel van honden met probleemgedrag ergens pijn heeft.
Precieze cijfers zijn helaas nog niet bekend.
Pijn veroorzaakt spanning, stress. Vergelijk het met jezelf als je
ergens pijn hebt. Je lontje wordt korter en je zit jezelf vaak enorm in
de weg. De frustratie zit hoog en er hoeft maar weinig te gebeuren
en je doet iets wat je zonder pijn niet zou doen. Je kan gewoon echt
minder hebben! Hetzelfde geldt voor honden, en laten die nou hun
stress uiten door wat in onze ogen ‘ongewenst gedrag’ is.
Zelfs als de hond op dit moment geen pijn heeft, kan pijn een factor
zijn bij het trimmen. Het is goed om te beseffen dat allerlei sensaties

• VOELHAREN. De bekendste voelharen zijn die op de neus en
bij de ogen. Maar ook op de wangen, onder de kin en in de hals
zijn voelharen te vinden. Ze helpen bij het oriënteren op korte
afstand, maar geven ook informatie over de hoeveelheid wind
en windrichting. Wanneer we deze haren afscheren, beperken
we de hond dus hierin. Honden gebruiken de windrichting
bijvoorbeeld om een object te vinden, een geurbron te vinden,
of een prooi te besluipen. En in het algemeen geldt: hoe meer
informatie een hond heeft over zijn omgeving, hoe zekerder hij
zich voelt. Mijn advies is dus om deze haren nooit af te scheren!
• ZENUWUITEINDEN. De zenuwuiteinden zijn het gevoeligst
rondom de ruggenwervels en het einde van de rug bij de
staartaanzet. Voor veel honden kan het prettig zijn daar
aangeraakt te worden. Tegelijk kan het door die gevoeligheid
ook ineens teveel zijn. Wanneer een hond vrijwillig aangeraakt
wordt, kan hij zelf bepalen wanneer hij ervan wegloopt.
Op de trimtafel is dat niet het geval, en is het daarom
van belang om alert te zijn hierop. Ook de kussentjes
van de poten hebben een hoge gevoeligheid, net als
het leven van de nagels. Ook hier geldt weer dat een
herinnering van een ooit geraakt leven bij het nagels
knippen een hond al bij het oppakken van een pootje
in paniek kan laten raken.
• GEWRICHTEN. Naast gevoeligheid van kussentjes
en nagels kan ook gewrichtspijn een rol spelen.
Vooral ouder wordende honden krijgen vaak last
van bijvoorbeeld artrose in de gewrichten. Wanneer
deze pijnlijke poten gemanipuleerd worden kan een
pijnscheut een reactie veroorzaken. Andere vormen van
pijn vinden we vaak in de rug (optillen) en in de nek.
Huidproblemen zijn vaak duidelijker zichtbaar, maar
ook die veroorzaken pijn en ongemak bij het trimmen.
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BEWEGING EN POSITIE
Het goed leren positioneren van het lichaam geeft de hond
verschillende voordelen. Door gebruik van de verschillende
spieren bouwen deze zich op, worden sterker en kan hij beter
zijn balans houden: de hond heeft meer coördinatievermogen.
Overbelasting zal minder snel ontstaan. Het weten waar je
lichaam zich bevindt omdat je goede coördinatie hebt, zorgt ook
voor meer zelfverzekerdheid. Zeker bij het manipuleren van
de hond (tafel op en af, bad in en uit) zal de hond minder snel
gespannen zijn omdat hij een goed lichaamsbewustzijn heeft.
Honden die ouder worden of honden met een minder goede
spierontwikkeling zullen sneller uit balans raken en daardoor
ook onzekerder reageren. Dit geldt ook zeker voor jonge honden
die zowel fysiek als mentaal nog niet zo ver zijn.

TEMPERATUUR, DRUK EN CHEMISCHE STIMULATIE
Bij het trimmen ondergaat de hond een aantal temperatuurwisselingen. Uiteraard wordt er in de trimsalon alles aan
gedaan om de uitschieters te voorkomen. Desalniettemin merkt
de hond natuurlijk wel dat er verschil is in temperatuur. Dit
geldt ook voor druk: de straal van het water, de druk van de
kam, tondeuse en andere attributen. Bij chemische stimulatie
kun je denken aan het laten intrekken van een shampoo. Zeker
bij een gevoelige huid kunnen deze factoren bijdragen aan het
spanningsniveau van de hond.
In de winter kan het zijn dat de hond gevoeligere huid en poten
heeft door kou en strooizout. In de zomer kan vooral bij witte
honden gevoeligheid zijn ontstaan door blootstelling aan de
zon. Al deze gevoeligheden beïnvloeden de spanningsboog van
de hond!

Positieve vormen

van druk op de huid en de weefsels
daaronder kunnen worden toegediend
door bijvoorbeeld massage en TTouch!
Zoek een professional in je buurt als je
meer informatie wil over deze methodes.

Proeven

Proeven beïnvloedt de ervaring in
de trimsalon veel minder dan andere
zintuigen. Ondanks dat toch een
paar leuke wetenswaardigheden over
proeven.
• Honden hebben ongeveer een zesde van de smaakzin
die wij mensen hebben.
• Honden houden van zout en zoet, minder van zuur en
zeker niet van bitter. Bitter proeven ze vooral met het
achterste deel van de tong, dus soms stoppen ze pas
na een paar happen met het eten van iets bitters.
• Honden proeven tientallen keren op een dag. Ze
nemen dan de smaak en textuur waar. Hiermee
verzamelen ze informatie over hun omgeving.
In trimsalons wordt regelmatig gebruik gemaakt van een
‘likmatje’ met wat lekkers erop. Deze stimulans is vaak
prettig voor de hond, maar gebruik dit liefst alleen als
een pauze voor de hond. Wanneer we dit inzetten als
afleiding kan het een ongewenst effect hebben. De hond
is erg afgeleid en merkt niet op wat je aan het doen bent.
Op een bepaald moment komt de prikkel toch binnen, en
dan kan het zijn dat de hond plotseling negatief reageert.
Honden proeven verschillende smaken dus met diverse
delen van de tong. Omdat ze zeer beperkt zijn in hun
smaakzin, zal een hond altijd eerst ergens aan ruiken om
te bepalen of hij ervan zal proeven. Dit zeer belangrijke
zintuig zal uitgebreid aan bod komen in een volgende
editie van het TrimMagazine!

