5. Mens-dier interactie


Algemene richtlijnen voor boerderijdieren:
 Begeleider:
 Het is aangeraden dat het dier één referentie persoon heeft: de
begeleider (Schöberl et al. 2016).
 Een goede mens-dier relatie is gebaseerd op vertrouwen en niet op het
afdwingen van gehoorzaamheid.
 Focus op een veilige en goede band met het dier (De Keuster et al.
2015).
 De eerste weken van een dier zijn cruciaal voor de ontwikkeling van
een goede band met zijn begeleider (Topal et al. 2005).
 De begeleider is voor het dier als een ‘veilige haven’ en een vertrekpunt
om nieuwe omgevingen te verkennen (Palmer and Custance 2008).
 Om deze redenen is het belangrijk dat de begeleider:
 Betrouwbaar is voor het dier en consequent reageert (Konok et
al., 2015).
 Zoveel mogelijk positieve interacties met zijn dier heeft. Het
verbetert het niveau van sociabiliteit bij het dier (Bergamasco et
al., 2010).
 Spel en affiliatief gedrag bij het dier stimuleert (daling van
cortisol) (Horváth, 2008).
 Niet bedreigende lichaamstaal met het dier gebruikt.
 Bij de socialisatie respecteer de volgende regels:
 Vermijd angst! Blijf onder de drempelwaarde van uw dier.
 Heb geduld maar evalueer uw vorderingen. Schichtigheid is moeilijk te
neutraliseren.
 Dieren die bijten zijn niet geschikt voor AAI.
 Houd rekening met de behoeften en beperkingen van jonge dieren.
 Aanrakingsdesensitisatie:
 Maak het dier ongevoelig voor aanraking.
 Bouw de intensiteit van de aanraking langzaam op.
 Blijf altijd onder de drempelwaarde.
 Het zorgdier moet zich op alle plekken laten aanraken.



Richtlijnen specifiek voor elk boerderijdier:






Vooraleer een kip te trainen, moet ze goed gesocialiseerd zijn.
Voor een goede socialisatie is het aangeraden van een paar kuikens te
vertrekken en ze in huis in een aangepaste kooi te houden.
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Tijdens de socialiseringsfase is het belangrijk een affectieve band op te
bouwen met de kip, en vervolgens de kip te laten wennen aan andere
personen, nieuwe situaties, geluiden, andere dieren, doelgroep, enz.
Opgelet: Til kippen nooit aan poten of vleugels op! Het is pijnlijk,
met risico op letsel.

Socialiseer konijnen zoveel mogelijk in een huiselijke omgeving.
Zorg voor een aangepaste kooi die je nu en dan kan open zetten, zodat
de konijntjes de kamer kunnen verkennen.
Eens de konijntjes zich vlot uit de kooi laten halen, ervan genieten
gestreeld te worden en uw gezelschap zelf komen opzoeken, laat je ze
kennis maken met andere dieren, andere mensen, geuren, geluiden
enz.
Laat de konijnen tijdens de socialiseringsfase ook buiten (let op voor
katten).
Opgelet: Pak konijnen nooit aan de oren of aan het nekvel op! Het
is pijnlijk en kan verwondingen veroorzaken. Ondersteun steeds de
achterhand van het konijn.

Laat de geitjes kennismaken met uw doelgroep, kinderen en andere
diersoorten zoals een goed getrainde en vriendelijke hond.
Leer de geitjes vroeg aan dat het ok is om eventjes van de kudde weg
te zijn, maar bouw dit zeer geleidelijk op.

Varkens moeten bij voorkeur intensief in een huiselijke omgeving
gesocialiseerd worden.
Eens de varkens zich veilig voelen en komen als je roept, kan je ze
laten wennen aan een andere omgeving (andere mensen, andere
dieren, geluiden, geuren, enz.).
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