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Assessment-risicoanalyse KynEthos 

 

Honden in de maatschappij 

Het houden van honden is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. We moeten ons echter wel 

realiseren dat, net zoals ongelukken in het verkeer, er ook bijtincidenten zullen plaatsvinden en nooit 

volledig zullen verdwijnen. 

 

Vanuit maatschappelijk oogpunt vindt KynEthos het belangrijk dat mensen, honden en andere dieren in 

goede harmonie naast elkaar kunnen functioneren. Door onze activiteiten willen wij hiertoe nadrukkelijk 

bijdragen. 

 

De assessment-risicoanalyse is een van onze activiteiten met als doel om te helpen bij het voorkomen en 

verminderen van het aantal bijtincidenten. 

 

Bijtincidenten 

In principe kan elke hond bijten, alleen zijn er individuele verschillen in hoe snel een dier zal bijten in een 

bepaalde context. De bijtdrempel wordt beïnvloed door o.a. erfelijke aanleg en mate van socialisatie in de 

eerste levensfase. Hoe ernstig de schade is als een dier bijt wordt o.a. beïnvloed door fysieke kenmerken 

en de manier van bijten: de ‘bijtstijl’. Behalve het dier zelf, is ook de eigenaar of geleider van de hond een 

zeer belangrijke factor in het risico op bijtincidenten. In de basis is de hondeneigenaar verantwoordelijk 

voor zijn eigen hond. Deze is ook verplicht om de hond veilig te houden in openbare ruimte. Voorkomen 

is altijd beter dan genezen, maar als eigenaren hun verantwoordelijkheid onvoldoende nemen en er 

onverhoopt toch bijtincidenten plaatsvinden, dan is het aan de overheid om actie te ondernemen om de 

maatschappelijke veiligheid te kunnen waarborgen. 
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Assessment-risicoanalyse 

De assessment-risicoanalyse geeft inzicht in het probleem veroorzakend gedrag van de hond en maakt 

een inschatting van het risico van het gedrag van deze hond voor mens of dier in een bepaalde context. 

Aan de hand van de resultaten worden adviezen gegeven over hoe om te gaan met het probleem 

gevende gedrag. (training/opvoeding, therapie, aanlijngebod, muilkorven, castratie, euthanasie) 

De assessment-risicoanalyse van KynEthos bestaat uit een risicoassessment en een risicoanalyse met 

daarin conclusies en adviezen. Deze analyse wordt uitgevoerd door een Kynologisch gedragstherapeut 

aangesloten bij NVGH (Nederlandse vereniging van gedragstherapeuten voor honden) en een erkend 

gedragskeurmeester. 

 

Voor wie? 

• Voor eigenaren met honden met probleem veroorzakend gedrag om, al dan niet op last van 

gemeente/politie,  advies en hulp te krijgen hoe hier verder mee om te gaan. 

• Voor gedragstherapeuten om de meest effectieve therapie te kunnen bepalen. 

• Voor herplaatsdiensten om op verantwoorde wijze honden te kunnen herplaatsen. 

• Voor overheden (gemeente) om te komen tot de juiste proportionele maatregelen met betrekking tot 

het voorkomen en/of terugdringen van het probleem veroorzakend gedrag. 

• Voor rasverenigingen als fokgeschiktheidscriterium ten einde ongewenst maatschappelijk gedrag 

binnen de populatie te voorkomen of te beperken. 

 

Assessment 

Het risico assessment houdt in het zoveel mogelijk verzamelen, ordenen en interpreteren van informatie 

over het (bijt)incident, de omstandigheden waaronder dit heeft plaatsgevonden, de hond, de 

eigenaar(s)/begeleider(s), de woon-/leefomstandigheden en mogelijk andere relevante informatie. Vast 

onderdeel van het assessment is een gedragstest. De gedragstest omvat meestal een formele 

gevalideerde MAG-test (Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag) die, onder toezicht van een gedelegeerde 

van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (RvB), wordt afgenomen door twee door de 

RvB aangestelde keurmeesters en eventueel aangevuld met testonderdelen specifiek gericht op de 

omstandigheden en de situatie van het bijtincident. De gedragstest geeft inzicht in het karakter/de 

persoonlijkheid van de hond en de potentiële gedragsuitingen van een hond als reactie op verschillende 

prikkels in een bepaalde context.  
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Risicoanalyse 

De risicoanalyse is een, op basis van de informatie uit het assessment, inschatting van de risico’s die de 

hond geeft voor de maatschappij, in de huidige situatie bij de desbetreffende huidige eigenaar. Hierbij 

staat de veiligheid van de maatschappij en het welzijn van de hond voorop.  

 

De conclusies en adviezen komen tot stand door de informatie uit het assessment te toetsen aan de hand 

van de Kans x Impact tabel zoals hier gepresenteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de kans is de eigenaar en context een belangrijke factor en bij impact is het voornamelijk de hond die 

bepalend is. 

 

Uitgangspunt bij de adviezen is om de hond bij voldoende trainbaarheid en/of duidelijk aanwijsbare 

prikkel- of contextafhankelijkheid van het bijtincident bij de eigenaar(s) te laten of terug te geven. Dit kan 

alleen indien deze eigenaar door de overheid als voldoende verantwoordelijk wordt ingeschat om 

eventuele noodzakelijke maatregelen toe te passen om recidive te voorkomen. Dit is alleen mogelijk als er 

vrijwel geen recidive-risico bestaat, of wanneer het risico voldoende teruggebracht kan worden door 

maatregelen. Denk daarbij aan training, therapie, castratie, aanlijnen en/of muilkorven en/of maatregelen 

op het erf om uitbreken van de hond te voorkomen. 

 


