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Met mooi weer is het fijn je hond te laten 
afkoelen met water. Daar zijn meerdere 
mogelijkheden voor, van alleen maar natte 
voetjes halen of de bek nat maken tot hele 
spellen waar de hond even mee bezig is. 
 
Dit artikel informeert over: 
1. Veiligheid bij het aanbieden 
2. Jouw begeleiding 
 

Veiligheid 
Als een hond aan het Hersenwerken is, is zijn 
focus op het spel en het voer of speeltje 
gericht. Hij zal minder op andere zaken 
letten. Zijn enthousiasme en concentratie 
vragen genoeg van hem. Aan jou als eigenaar 
de taak om te zorgen dat de hond veilig kan 
werken. 

 
Antislip ondergrond 
Voorkom dat het spel schuift en voorkom dat de hondenpoten wegglijden. Schuiven geeft onrust, 
verstoort de concentratie en kan frustratie of onzekerheid opleveren. Daarnaast zijn wegglijdende 
poten enorm belastend voor het hondenlijf. Plotselinge schuifbewegingen kunnen blessures tot 
gevolg hebben.  
 
Antislip in het bad 
Staat jouw hond in het bad en is dat glad? Leg dan een handdoek of douchemat met nopjes op de 
bodem, dan glijdt hij niet weg. 
 
Kies een bad op maat 
De ideale hoogte van een badrand is tot maximaal halverwege de voorpoten van je hond. Zo kan de 
hond in en uit het badje stappen zonder te moeten springen. Hierdoor is er minder risico op 
uitglijden. Een lage instap maakt het ook aantrekkelijker voor je hond om pootje te baden; het kost 
gewoon minder inspanning. 
 
Water op kamertemperatuur 
Honden verliezen warmte via hun poten en bek. Door ijskoud water te gebruiken, sluiten de poriën 
zich door het temperatuurverschil en kan de hond alsnog niet afkoelen. Daarbij is het niet prettig om 
in ijskoud water te stappen, dus voorkom het schrikeffect. 
 
Watervergiftiging 
Voorkom dat je hond teveel water binnenkrijgt. Teveel water drinken geeft het risico van 
watervergiftiging. Lees daar meer over in ons bestand WATERVERGIFTIGING en ook via deze link van 
Doggo.nl https://www.doggo.nl/artikelen/recreatie/honden-en-water/ 
 
 

https://www.doggo.nl/artikelen/recreatie/honden-en-water/
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Gebruik veilig materiaal 

• Controleer al je materialen of er scherpe randen aan zitten 

• Gebruik geen materialen die je hond kan per ongeluk inslikken 

• Check materiaal op reactie met het water. Sommige materialen worden zacht en week, wat 
een vergroot risico geeft bij inslikken. 

 
Alleen of samen spelen? 
Hersenwerk is een samenspel tussen mens en hond. Meerdere honden samen laten Hersenwerken 
en zeker met water, lijkt heel gezellig. Ons advies: werk bij voorkeur één op één, tenzij je heel zeker 
weet dat de honden elkaar goed kennen en elkaar het lekkers gunnen. 
 
Je hond kiest 
Geef je hond altijd de keuze! Hij MAG het water in, hij moet NIET! 
 

 
Jouw begeleiding 
Bij Hersenwerk is het ‘samenwerken’ de rode draad.  
Zorg dus dat je erbij bent als je hond Hersenwerkt. Altijd.  
 
Veilige plek 
Zorg voor een veilige speelplek en let op het gedrag van je hond. In zijn enthousiasme en 
concentratie is hij niet altijd in staat goed op zichzelf te letten. 
 
Je hond kiest 
Geef je hond de keuze, bij elke stap. Hij MAG het water in, hij moet NIET! Dus nodig hem uit, maar 
lok niet. Til hem er ook niet in! Als jij over de grenzen van je hond heen gaat, schaadt dit zijn 
vertrouwen in jou. 
 
Werk stap voor stap 
Bouw spellen stap voor stap op en laat je hond beslissen of er een vervolgstap kan worden gemaakt 
 
Stop op tijd 
Houd het gedrag van je hond goed in de gaten en stop het spel tijdig zodra je ziet dat hij moe wordt, 
onrustiger wordt of niet meer geïnteresseerd is in het spel. 
 
Functioneel of frustratie? 
Sommige honden gebruiken hun poten om materiaal van de bodem af te halen, dat noemen we 
‘functioneel pootgebruik’. Dit is anders dan heel hard graven in het water zonder echt te weten wat 
hij doet. Heel hard graven duidt vaak op te veel prikkels en te moeilijk bereikbaar voer of speeltje. 
Voorkom dit door een stap terug te doen in spelopbouw. 
 
Ga voor het proces en niet voor het doel: het gaat bij Hersenwerk om het samenwerken, het 
ontdekken en stap voor stap lekkers of leuks zoeken in materiaal. Ga dus niet te snel, maar geniet 
van jullie samen bezig zijn! 


