
Bouw een mooie vertrouwensband met je hond op met bewuste 

aanraking en massage       

 

Bewuste aanrakingen en massage hebben een diepe doorwerking op lichaamssystemen en 

lichaamsweefsels. Dit geldt natuurlijk voor zowel mensen als voor dieren. 

Aanrakingen en massage hebben uiteraard direct effect op de huid en het onderliggende 

bindweefsel, waarin de haarvaten, lymfevaten en zenuwuiteinden zich bevinden. Daarnaast werkt 

het door naar organen, spieren, pezen, potten en gewrichten. Het zelf herstellend vermogen van het 

lichaam wordt hierdoor geactiveerd. 

Effecten op het lichaam 

Aanraking en massage zorgt onder andere voor een goede doorbloeding van de huid, 

warmteregulatie,  aanvoer van voedingsstoffen en afvoer van afvalstoffen, werking van het 

afweersysteem, zenuwstelsel en aanmaak van neurotransmitters. Daarnaast heeft het een positieve 

werking op de spierdoorbloeding, spierontspanning en kan het een positieve werking hebben op de 

soepelheid van gewrichten. 

Effecten op het gedrag 

Naast de fysiologische effecten, hebben bewuste aanrakingen en massage ook een belangrijke 

functie op het gedrag, nml het kalmeren van het zenuwstelsel. 

Gestreste honden worden bewuster van hun lichaam en 

komen zo meer ‘uit hun koppie’; met als gevolg een verhoogd 

lichaamsbewustzijn. Dit zorgt ervoor dat de hond minder zal 

reageren op prikkels in de omgeving. 

Aanraken en massage kunnen een bijdrage leveren aan het 

verbeteren van de balans in een overactief zenuwstelsel. 

Hierdoor krijgen de spieren een seintje om te mogen 

ontspannen, wat weer een positieve bijdrage levert aan het 

lichaamsbewustzijn. Daarnaast zorgt het ook voor de aanmaak 

van nieuwe zenuwbanen en stimuleert het leerprocessen.  

Last but not least; het zorgt ook voor een mooie 

vertrouwensband met je hond. Door je hond bewust te gaan 

aanraken en masseren ga je in communicatie met je trouwe 

viervoeter. Je hond zal met subtiele communicatiesignalen aan je duidelijk maken wat hij/zij wel of 

niet prettig vindt. Als je deze signalen goed opvangt en daarna handelt, schept dit een goede 

vertrouwensband met je hond.  Hij/zij zal leren te ontspannen en op eigen tempo spanning leren los 

te laten. Je kunt de hond leren zichzelf te kalmeren en tot rust te komen. Luister je goed, dan win je 

zodoende steeds meer vertrouwen en kan je steeds meer masseren.  

Wil je er meer over weten, neem dan gerust contact met mij op! 

Neem contact met mij op ;) 

 

 

https://www.hartvoorjehond.nl/contact/

