Knuffelen huisdieren net zo graag
met ons als wij met hen?

Blijf van
mijn lijf,

baas

Mensen worden gelukkig van aanraken. Dus leven we
ons naar hartenlust uit op onze huisdieren. Maar worden
die daar zelf wel zo gelukkig van? Als je een dier wilt om
te aaien en knuffelen, welk beestje kun je dan het best
kiezen en welk juist niet?
TEKST LOTTE STEGEMAN
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Het beste dier
voor als je naar
lijflijk contact
hunkert? ‘Eentje
van stof’

C

orona heeft ervoor gezorgd
dat we een hoop fysieke
aandacht tekort gekomen
zijn. Vervelend, want men
sen zijn van nature aan
rakers. ‘Die behoefte aan lichamelijk
contact zit in ons’, zegt Nienke Enden
burg. De GZ-psycholoog en deskundige
op het gebied van de mens-dierrelatie
werkt op de faculteit Diergeneeskunde
van de Universiteit Utrecht. ‘Je lichaam
maakt bij aanraking oxytocine aan. Dat
hormoon verlaagt stress, en dus ook je
bloeddruk en hartslag. Ze noemen het
ook wel het bindingshormoon. Het
maakt je socialer en helpt je om banden
te versterken.’
Gelukkig konden we het afgelopen jaar
wel op onze huisdieren duiken, ondanks
de anderhalvemeterregel. Verschillende
studies toonden al aan dat we niet alleen
Vogels aaien
mag. Maar let
wel op waar je
ze streelt.

Niet leuk

I

n 2016 bestudeerde de Canadese
psycholoog Stanley Coren (University of British Columbia) 250
onlinefoto’s van mensen in innige
omhelzing met hun honden. Op
basis van gezichtsuitdrukkingen
analyseerde hij hoe de hond er op
de foto aan toe was. Op maar 7,6
procent van de foto’s zag hij duidelijk een dier dat aan het genieten
was. Op bijna elf procent van de
foto’s was een neutrale hond te
zien. Maar op het overgrote
deel zag hij bij de hond
minstens één signaal dat op
stress wees. Hij concludeert
dat baasjes lang niet altijd goed zijn
in het lezen van de signalen van hun

maar gelukkiger worden
van lichamelijk contact
met soortgenoten: ook
dieren kunnen bij ons de
aanmaak van oxytocine
stimuleren. Zo publiceerden de Cana
dese psycholoog John-Tyler Binfet en
zijn collega’s van de University of British
Columbia afgelopen zomer een onder
zoek over de invloed van hulphonden
op het welzijn van studenten. Van 284
studenten werd het welzijn op verschil
lende variabelen gemeten, zoals geluks
gevoel, eenzaamheid en heimwee. Ze
werden ingedeeld in drie groepen. De
eerste interacteerde met een hulphond
zonder hem aan te raken. De tweede
groep mocht de hond aaien en kroelen.
De derde groep ontmoette überhaupt
geen hulphond. ‘Alleen de studenten
uit de aanraakgroep bleken vooruitgang
te hebben geboekt op ál die welzijns
variabelen’, vertelt Binfet. ‘We wisten
al dat honden een positieve invloed
hebben op het welzijn van studenten.
Maar dit onderzoek bevestigt dat
aanraking daarbij cruciaal is.’
Het is heel mooi dat wij mensen
gelukkiger worden van knuffelen
met dieren. Maar dan moet het
wel wederzijds zijn. Worden dieren
gelukkig van menselijke aanraking?

Een paard zal niet snel ‘kom
in mijn armen’ roepen. Let
daarom goed op de signalen.
die het afgeeft. Hier zit het
waarschijnlijk wel goed.

huisdier. Een paar stresssignalen
die Coren in zijn analyse gebruikte,
maken duidelijk wanneer het tijd is
om Fikkie weer los te laten:
7 Hij laat zijn tanden zien.
7 Hij draait zijn hoofd weg om
oogcontact te vermijden.
7 Het wit in zijn ogen is zichtbaar,
of zijn ogen zijn dicht.
7 De (normaal rechtopstaande)
oren hangen naar beneden.
7 Het dier likt zijn lippen.

Je hebt kortom garantie tot aan de
voordeur. ‘Je kunt een heleboel dieren
aaien en aanhalen’, zegt Endenburg.
‘Maar er zijn ook enorme individuele
verschillen, tussen en binnen soorten
en rassen.’ Net als tussen mensen dus.
Natuurlijk zijn er katten-, honden- en
konijnenrassen die bekendstaan om hun
zachtaardige karakter en aanhankelijk
heid. ‘Veel labradors vinden het vast heel
leuk om geaaid te worden. Maar ook
daar heb je individuele verschillen’,
waarschuwt de psycholoog. ‘Als je een
dier uitkiest, weet je niet zeker hoe het
uitpakt. En het kan in de loop van tijd
ook nog veranderen.’ Een dier dat iedere
aanraking aanvankelijk heel eng vindt,
kan het later toch aangenaam gaan
vinden. Maar dat kun je niet pushen.

Schuur vol puppy’s
Liever een stoffen beest

Welk huisdier kun je het best kiezen als
je hunkert naar lijfelijk contact? ‘Een
stoffen exemplaar’, zegt Endenburg
droog. Onze behoeften mogen wat haar
betreft nooit het startpunt zijn. ‘Als je
een huisdier wilt, moet je eerste vraag
zijn wat het dier zelf nodig heeft.’ Geluk
kig hebben in ieder geval sómmige dieren
meer aan onze aanraakwoede dan je zou
denken. Zo kunnen honden hetzelfde
knuffelhormoon aanmaken als wij, zegt
Endenburg. ‘Fijn, want het zorgt dan ook
voor een sterkere band tussen de hond
en jou’, zegt ze. ‘Er is niet veel weten
schappelijk bewijs dat andere dieren
dan honden het hormoon ook aanmaken
als ze door mensen worden aangeraakt.
Maar als ik mijn kat nu aai, vindt hij dat
zichtbaar fijn. Het zou me niet verbazen
als dus ook bij katten, vogels en bijvoor
beeld cavia’s oxytocine vrijkomt als ze
fysiek contact hebben.’ Op dit moment
onderzoekt Endenburg de interactie
tussen veteranen met een therapie-resis
tente posttraumatische stressstoornis en
paarden. Bij beide nam ze speeksel af om

het oxytocineniveau te bepalen. De
resultaten zijn nog niet binnen, maar
ze verwacht dat het niveau tijdens
interactie bij beide partijen zal stijgen.

Geen hond is hetzelfde

Endenburg vangt zwerfkatten op, en mag
van zichzelf ook altijd één kat u
 itkiezen.
Ze laat haar huidige Britse korthaar
zien. Captain Jack Sparrow, heet hij.

Het dier wil niets liever dan aangehaald
worden en is zelfs tijdens het gesprek
niet van haar schoot te krijgen. ‘Hij
houdt er zo van, dat ik soms zelfs denk:
joh, ga nu even wat voor jezelf doen.’
Voordat Captain Jack Sparrow in haar
leven kwam, woonde zijn oom bij En
denburg. ‘Die was familie en van exact
hetzelfde ras, maar wilde helemaal niet
op schoot.’

Er zijn een paar factoren die de kans wat
groter maken dat je een knuffelbeest te
pakken hebt, dat ook echt popelt om

Wie knuffelt wie?

B

ehandelen wij onze
dieren als knuffelbeesten? En hoe zit
dat andersom? We legden
de bezoekers van Quest.nl
een vragenlijst voor. 3504
mensen deden mee, hier
de meest opvallende
uitkomsten.
7 Twee op de drie respondenten heeft een of
meerdere huisdieren. De
kat is favoriet, op de poot

gevolgd door de hond.
7 Slechts drie procent
van de baasjes zegt nooit
met het huisdier te knuffelen (vermoedelijk zijn dit
eigenaren van vissen en
andere lastig aaibare
dieren). Driekwart doet
dit meerdere keren per
dag, de rest ‘af en toe’.
7 Maar dan de hamvraag:
wie start doorgaans het
lichamelijke contact

t ussen jou en je huisdier?
Ruim zes op de tien huisdiereigenaren zegt dat die
verhouding fifty-fifty is.
Soms neemt Poekie het
initiatief, soms het baasje.
26 op de honderd eigenaren erkennen dat zij vaker
het initiatief nemen. En
in slechts twaalf procent
van de gevallen neemt het
dier meestal het initiatief,
erkennen de baasjes.

Hindugod
Krishna was
een koeienknuffelaar
avant la
lettre.
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Reptielen en
amfibieën kun
je bij voorbaat
al van je knuffellijst halen
jouw lichamelijke aandacht te krijgen.
‘Verdiep je vooraf in de eigenschappen
van de diersoort en het ras’, adviseert
Endenburg. En minstens zo belangrijk:
zoek uit hoe het is opgegroeid. ‘Stel jij
wil een labrador, en je gaat kijken bij een
nestje. Daar zie je dat alle puppy’s in een
schuur liggen. Ze worden gevoed door
hun moeder, maar zien bijna nooit een
mens.’ De kans is dan groter dat deze
dieren bangig zijn, zegt Endenburg.
‘Zo’n hond zou ik niet aanschaffen als
je hoopt op lichamelijk contact.’ Nog een
alarmbel: ‘Tegenwoordig storten mensen
zich ook op buitenlandse asielhondjes.
Dat snap ik, dat geeft ook nog een goed
gevoel: heb je weer een hondje gered.
Maar je neemt wel een risico. Je weet
niets van het verleden van zo’n dier.
Misschien is het wel mishandeld of
wil het nooit aangehaald worden.’

Gevoelig huidje

Hond, kat en konijn zijn zo’n beetje de
eerste dieren die naar boven komen als
je denkt aan aaibare huisdieren. Maar
ook een goed gesocialiseerde muis, rat
of een fret kun je vaak best aaien, zegt
Endenburg. ‘Pas was ik bij iemand die
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Kinderen en huisdieren

‘Als ze dit op
haar achtste
nog steeds doet,
krijgt ze een haal.’

een vijver in zijn kantoor had. Daar
zwommen grote vissen in. Die heb ik
geaaid. Of ze dat leuk vonden? Ik weet
het niet, maar ze zwommen niet weg’,
zegt ze. ‘Ik ken ook mensen met vogels.
Ze praten ermee en ze aaien ze ook.

Maar ook daar hangt het weer helemaal
van de individuele vogel af.’
Er zijn diersoorten die je bij voorbaat
van je knuffeldierenlijstje kunt laten.
Reptielen en amfibieën bijvoorbeeld.
‘Vrijwel alle slangen zijn solitaire dieren.

BARK!

D

e Canadese psycholoog John
Tyler Binfet (University of British
Columbia) startte zo’n tien jaar
geleden BARK: Building Academic
Retention Through K-9’s. Daarin wordt
onderzocht hoe hulphonden het welzijn
van studenten kunnen
stimuleren. De honden
komen ook buiten de
campus, bijvoorbeeld
bij ouderen in het verzorgingstehuis. ‘Er is een
duidelijke overlap tussen een
universiteitscampus en een
bejaardentehuis’, vertelt Binfet.

‘Het is er doorgaans druk, het eten is er
slecht, er wordt nauwelijks aangeraakt
en veel mensen zijn er eenzaam.’ Hulphonden kunnen bij die laatste twee
factoren een belangrijke rol spelen.
Binfet benadrukt hoe belangrijk het is
dat ook de dieren zich goed voelen. ‘Ze
moeten niet alleen geven, maar ook
krijgen, en we dwingen ze nooit ergens
toe. De honden komen meestal kwis
pelend bij de mensen aan en we letten
doorlopend op hun signalen. Achteraf
zijn ze vaak wel moe van al het geven.
Het zou interessant zijn om ook hun
welzijn verder te onderzoeken.’

Kangoeroes zijn
geen huisdieren.
Maar in een
kangoeroekinderopvang
mag best af en toe
geknuffeld worden.

Voor een slang is het heel onnatuurlijk
lichamelijk contact te zoeken met een
ander wezen’, vertelt Josefien WalletVink van het Landelijk InformatieCen
trum Gezelschapsdieren. ‘Tenzij het een
prooi is. Bij kikkers en padden spelen
ook andere factoren mee. Die dieren

P

aardjerijden, verkleedpartijtjes, trekken aan oren… De gemiddelde
kleuter kan weleens wat grensoverschrijdend met Bruno, Witje of Flip
omgaan. ‘Logisch, want kinderen tot een jaar of zeven snappen nog
niet dat een ander levend wezen gevoel heeft’, vertelt psycholoog Nienke
Endenburg (Universiteit Utrecht). ‘Ze onderzoeken hun omgeving en doen
dat ook met huisdieren. Ze trekken aan staarten en prikken in ogen en als
een hond gaat grommen, denken ze: leuk, er komt nog geluid uit ook!’ Katten
kunnen ontsnappen aan die terreur door op een kast te springen of het huis
te ontvluchten. Maar honden kunnen geen kant op. Endenburg: ‘Dat is waarom er toch regelmatig bijtincidenten plaatsvinden. Baasjes kunnen nog zo
hard zeggen dat hun hond nooit hun tanden in een mens zou zetten, maar
dat is onzin. Ik kan elke hond binnen een half uur aan het
bijten krijgen, hoe goedaardig hij ook is. Niet omdat zo’n dier
het wil, maar omdat hij geen andere keus heeft als hij niet
kan vluchten.’ Dus het is voor ouders nodig om hun kinderen
grenzen aan te leren en ze scherp in de gaten te houden in
de buurt van een hond, kat, konijn of fret. In het belang van
huisdier én kind.

hebben een heel
gevoelige huid
met een slijm
laagje. Als je ze
aanraakt, breng
je ze schade toe.
Dus daar is aaien
überhaupt geen
goed idee. Het
zelfde geldt voor
vissen.’ Vogels
zijn weer een
ander verhaal,
weet ze. ‘Dat zijn
sociale dieren.
Kijk maar naar
parkieten of
papegaaien.
De dieren lijken
het soms fijn
te vinden om
bij hun baasje
te zitten. Mis
schien is dat
omdat ze weten dat ze een beloning
krijgen, je kunt niet in hun hoofd kijken.
Maar normaal gesproken hebben ze ook
een maatje waar ze fysiek contact mee
hebben. Dus het is voor hen minder
onlogisch.’ Soms kun je vogels dus ook
aaien. Wallet-Vink raadt wel aan het

niet te veel te doen, en alleen op het
hoofd en bij de nek. ‘Als je de rug, staart
of buik aait, kan dat gezien worden als
paargedrag. Een vogel kan dan seksueel
gefrustreerd raken en gedragsproblemen
ontwikkelen.’ Aaien krijgt zo ineens een
heel andere betekenis.

Leuke dingen doen

Nog een gouden tip van Endenburg:
verplaats je in het dier voor je je eigen
behoeftes uitleeft. ‘Als je jezelf opdringt,
denkt je huisdier op een gegeven moment:
heb je haar weer, verstoppen!’ Het is dus
belangrijk om goed op signalen te letten.
‘Als een dier zich terugtrekt of wegduikt,
is dat een duidelijke nee’, zegt Endenburg.
‘En let op wat het doet als jij je hand uitsteekt. Wij mensen staan op twee benen
en huisdieren zijn meestal vierbenig. Ze
zijn dus vaak een stuk lager dan wij.’
Boven zo’n dier hangen kan behoorlijk
dreigend overkomen. ‘Samen is ook niet
alleen maar knuffelen, maar ook samen
leuke dingen doen. Kun je dat je huisdier
bieden? Dat geeft de meeste kans op een
hechte band, en vervolgens ook op licha
melijk contact. Wederkerigheid vergroot
de knuffelkans.’ Q
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