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Al gehoord over de Blauwe Hond? 

Neen? Dan brengen we daar met plezier verandering in. 

Wat doet de Blauwe Hond? 

De Blauwe Hond (zijn naam is Max) leert kinderen van 3 tot 6 jaar én hun ouders via een 

interactief CD spel om risicosituaties met honden te herkennen en er op een veilige manier mee 

om te gaan.1 Dit interactief spel werd getest door kinderpsychologen aan de universiteit van 

Lincoln (UK) en bewees reeds zijn doeltreffendheid.2 

Waarom de Blauwe Hond? 

Uit een studie in 2002 bleek dat 33,3% van de Belgische gezinnen met kinderen tenminste 1 hond 

bezitten .3 Naast het gezelschap betekent een hond een meerwaarde op gebied van gezondheid en 

sociaal emotioneel vlak voor jong en oud.4,5 Maar elke 

medaille heeft een keerzijde: naast de eerder 

beschreven voordelen brengt het houden van een hond 

ook een aantal risico’s met zich mee . Honden kunnen 

ziektes overdragen, kunnen ongevallen veroorzaken via 

opspringen, of kunnen de oorzaak zijn van een 

bijtongeval .6 Onderzoek wees uit dat kinderen dubbel 

zo vaak gebeten worden als andere leeftijdsgroepen, en 

dat deze ongevallen het vaakst thuis gebeuren, met de eigen hond.7,8 Het Blauwe Hond programma 

werd ontwikkeld om jonge kinderen en hun ouders veiliger te leren omgaan met de gezinshond.1,2  

“Alles over je hond”  

Deze unieke en vernieuwende website heeft als doel om preventie op een leuke manier in te 

kleden en de drempel naar preventie te verlagen. Immers uit onderzoek blijkt dat de perceptie 

van preventieboodschappen beter is als deze “verpakt” worden op een leuke manier.9 Zo bevat 

de website quizmodules, video’s, spelletjes en downloadbare materialen, gericht op 

implementatie van preventie . De website “Alles over je hond” benadrukt de rol van EBM in de 

preventie van bijtongevallen.  

Onze vzw is daarom op zoek naar partnerships met organisaties  
die onze visie delen  

 

http://www.thebluedog.org/nl
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EBM web sites die links vermelden naar de Blauwe hond 

UGENT https://biblio.ugent.be/publication/1197424 

 NHS http://www.nhs.uk/Conditions/Bites-human-and-animal/Pages/Prevention.aspx 

Injury Prevention http://injuryprevention.bmj.com/content/16/Suppl_1/A169.2.abstract 

APBC http://www.apbc.org.uk/system/files/apbc_dog_bite_resource_final4.pdf 

AVMA https://www.avma.org/public/Pages/Dog-Bite-

Prevention.aspx?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AnimalRa

dioNews+%28Animal+Radio%C2%AE+Newsroom+Headlines%29 

BMJ http://adc.bmj.com/cgi/content/meeting_abstract/93/2_MeetingAbstracts/eap14 

Research gate 

http://www.researchgate.net/publication/254742837_The_blue_dog_project__The_development_o

f_a_dog_bite_prevention_programme_aimed_at_young_children 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cutt%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18048786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Giles-Corti%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18048786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Knuiman%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18048786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Timperio%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18048786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bull%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18048786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=cornelissen%20hopster
https://biblio.ugent.be/publication/1197424
http://www.nhs.uk/Conditions/Bites-human-and-animal/Pages/Prevention.aspx
http://injuryprevention.bmj.com/content/16/Suppl_1/A169.2.abstract
http://www.apbc.org.uk/system/files/apbc_dog_bite_resource_final4.pdf
https://www.avma.org/public/Pages/Dog-Bite-Prevention.aspx?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AnimalRadioNews+%28Animal+Radio%C2%AE+Newsroom+Headlines%29
https://www.avma.org/public/Pages/Dog-Bite-Prevention.aspx?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AnimalRadioNews+%28Animal+Radio%C2%AE+Newsroom+Headlines%29
https://www.avma.org/public/Pages/Dog-Bite-Prevention.aspx?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AnimalRadioNews+%28Animal+Radio%C2%AE+Newsroom+Headlines%29
http://adc.bmj.com/cgi/content/meeting_abstract/93/2_MeetingAbstracts/eap14
http://www.researchgate.net/publication/254742837_The_blue_dog_project__The_development_of_a_dog_bite_prevention_programme_aimed_at_young_children
http://www.researchgate.net/publication/254742837_The_blue_dog_project__The_development_of_a_dog_bite_prevention_programme_aimed_at_young_children
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Een greep uit ‘De Blauwe Hond in de media’ 

- http://dev.zorg-en-gezondheid.be/blauwe_hond.aspx 

- http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLJVA_20091012_001 

- http://www.vigez.be/zoek_op_onderwerp/bijtongevallen_bij_kinderen.htmlhttp://www.blauwehond.

be/VDV_beerse.pdf 

- http://www.blauwehond.be/grabbelpas.html 

- http://www.editiepajot.com/regios/26/articles/21134 

- http://www.nieuws.be/nieuws/PROVINCIE_VLAAMS-BRABANT-

Pepa_de_blauwe_hond_voorkomt_bijtongevallen_bij_kinderen_cb924b7a.aspx 

- http://www.oivo.be/index.php?mode=document&id_doc=6741&lang=nl 

Gerealiseerde projecten 

De Wereld van Max (2010) http://www.thebluedog.org/nl/childrens-corner 

PEPA schoolproject (2011) http://www.thebluedog.org/nl/pedagogisch-pakket/pepa-de-blauwe-

hond-op-school/pepa-lesplannen 

De Blauwe Hond in het Reuzenhuis (2012) http://reuzenhuis.gezinsbond.be/ 

De blauwe hond in het reuzenhuis 2013 http://reuzenhuis.gezinsbond.be/ 

 

Projecten in voorbereiding 

Mijn nieuwe pup : tips voor een gelukkige pup… 

Zwanger : hoe bereid ik mijn hond voor op een baby?  

Kleuters en honden : hoe veilig samenleven?  

Mijn hond is overleden: omgaan met verdriet 

Wie zijn onze partners? 

Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent 

VIGEZ (Vlaams Instituut Gezondheid en Ziektepreventie) 

Provincie Vlaams Brabant  

Gezinsbond  

DOGS Trust UK  

SAVAB – Small Animal Veterinary Association Belgium) 

FECAVA - Federation of European Companion Animal Veterinary Associations 

ESVCE – European Society Veterinary Clincal Ethologie 

CABTSG – Companion Animal Behaviour Therapy Study Group 

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie rond het Blauwe Hond project.  

Vzw de Blauwe Hond 

Tiny De Keuster, DVM , Dipl ECAWBM 

Afgevaardigd bestuurder, vzw De Blauwe Hond  

oostveldkouter 222,  9920 Lovendegem 

Telefoon: 0476-555096 

E-mail: tiny.dekeuster@telenet.be 
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