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SLOW TOUCH – AUDREY LAUWERS 
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INLEIDING – DE 12 ELEMENTEN VAN DE (CIRCULAIRE) TTOUCH 

 

LOB 

– Tekst: Algemeen Plan van A – Implementatie van de 12 elementen 

– Tekst: Inleiding – De 12 elementen van de (Circulaire) Ttouch 

– PNG: Overzicht van de 12 elementen van de (Circulaire) Ttouch 

– Tekst: Oefening Zelfreflectie – Ben je een detaildenker of globaaldenker? 

– PDF: De 12 elementen van Bewust aanraken met Ttouch 

 

WIBE 

–  Hoe kom je tot een Trust Touch 

–  Het belang van de 3 elementen van zelfbewustzijn, zelfmededogen en zelfleiderschap 

–  Het verschil tussen een detaildenker en een globaaldenker 

 

Plan van A 

– Neem het Algemeen Plan van A door om vanuit de juiste ingesteldheid van start te gaan met 

Ttouch 

– Reflecteer over de vraag of je eerder een detaildenker bent dan wel een globaal denker in de 

oefening Zelfreflectie.  Lees daarvoor eerst het begeleidend stukje tekst dat vooraf gaat aan de 

oefening.  Post gerust in de TT groep! 

– Welke Wibe neem je mee?  Posten mag!  

 

Algemeen Plan van A 

Implementatie van de 12 elementen 

Hoe ga je met de 12 elementen aan de slag? 

Neem de theorie van de 12 elementen goed door en neem de tijd voor je ervaringsgerichte 

oefeningen en observatievideo's.  Print indien gewenst de handout over de 12 elementen af. 

De oefeningen zullen je helpen om: 

– de theorie te integreren 

– de omzetting naar de praktijk te vergemakkelijken 

– je beter in te leven in je hond, zijn lichamelijke gewaarwordingen en zijn feedback op de aanraking 
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Nota: Wanneer je de observatievideo’s bekijkt, zal je merken dat er over elke video veel te vertellen 

valt.  Ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen.  Ik vestig je aandacht op een paar belangrijke 

elementen.  Zo geraak je niet overspoeld. 

 

Als je de ‘droge’ techniek van strijken, liften en/of cirkelen al hebt geoefend op jezelf, iemand anders 

of op een knuffelhond, ga je als volgt verder: 

 

– Implementeer stapsgewijs de 12 elementen in je aanraking. 

– Verleg telkens je aandacht naar één bepaald element. Je zal vaststellen dat je het andere element 

spontaan vergeet. Dat is normaal. 

– Geef jezelf ook voldoende pauzes. Dat leert vlotter. 

Verwacht in de beginfase niet dat je tijdens het touchen je aandacht kan richten op alle 12 elementen 

tegelijk. 

Eerst de schwung, dan je hond! 

Vermijd ook hier dat je de elementen uitpluist met behulp van je hond. Als jij twijfelt, aarzelt of te 

gefocust zit na te denken terwijl je op hem oefent, krijgt hij geen hoogte van jou. 

Niet weten waar je aan toe bent, voelt heel onwennig aan.  Daarnaast voorkom je dat je te grote 

cirkels, te hoge lifts én te veel drukkracht zet op je hond.  Voorkom een aversieve reactie! 

Als je al wat vertrouwen hebt opgebouwd in de aanraking, voelt dat voor je hond fysiek en mentaal 

aangenamer.  Dus eerst de schwung pakken, dan pas oefenen met je hond! 

Hiermee bedoel ik niet dat je alle 12 elementen moet beheersen, vooraleer je met je hond aan de 

slag kan. 

Geniet samen van het groeiproces 

Heb er vertrouwen in dat een kwalitatieve Ttouch het gevolg is van oefenen: niet van jezelf te 

bekritiseren. 

Daarnaast krijgt je hond ook stress als jij jezelf druk maakt. 

Het implementeren van de 12 elementen leer je dus gaandeweg. Blijf, indien mogelijk, oefenen op 

andere mensen, zij kunnen je feedback geven over de kwaliteit van je aanraking.  
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Inleiding – De 12 elementen van de (Circulaire) Ttouch 

Voor de uitwerking van 'de 12 elementen van de (Circulaire) Ttouch' heb ik mij laten inspireren door 

de 9 elementen van de Circulaire Ttouch, ontwikkeld door Linda Tellington Jones. 

De 12 elementen brengen meer bewustzijn in de aanraking.  Vandaar dat ik ze ook wel eens 'de 12 

elementen van Bewust aanraken' noem. 

Het luik 'Bewust aanraken' krijgt extra veel aandacht in mijn cursus, omdat ik van mening ben dat je 

aanraking valt of staat met bewustzijn én de kwaliteit van de verbinding en dialoog.  Zo meteen meer 

daarover. 

Met de naam 'de 12 elementen van de (Circulaire) Ttouch' verwijs ik naar de toepassing van Bewust 

aanraken bij Ttouch. 

Ik heb de elementen zo opgesteld dat je ze gemakkelijk kan overzetten naar eender welke aanraking.  

Overzicht van de 12 elementen van de (Circulaire) Ttouch 

 

Trust Touch 

Een Circulaire Ttouch aanraking bestaat uit 12 elementen om tot een kwalitatieve touch te komen die 

vertrouwen schept en waar het zenuwstelsel iets mee kan.   

 

Met ‘iets mee kunnen’ bedoel ik dat het hondenbrein de sensorische input, waaronder de aanraking: 

 

– kan verwerken 

– kan coderen als ‘veilig’ i.p.v. ongemakkelijk of bedreigend 

– tegemoet komt aan de noden van de individuele hond.  

 

Iedere hond heeft zijn Trust Touch! 

 

Een Strijkende en Liftende Ttouch bestaat uit 11 elementen.  Element 9 is enkel en alleen van 

toepassing op de Circulaire Ttouch. 
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Een voorbeeld van een Trust Touch bij stress en angst 

 

Met een Trust Ttouch maakt de hond stoffen aan (serotonine en oxytocine) die – indien er stress en 

angst aanwezig zijn – stresslevels verlagen en de amygdala (het emotionele brein) kalmeren.  Een 

Trust Touch zorgt ervoor dat de hond zijn autonoom zenuwstelsel gereguleerd krijgt. 

Zo krijgt zijn denk- , relativerings- en beoordelingsvermogen terug ruimte.  Dit stelt de hond in staat 

om bewust na te denken en te handelen i.p.v. impulsief en reactief te reageren vanuit angst. 

 

Het zit hem in de details 

 

Tot een Trust Touch komen, zit hem in de details.  Dieren zijn immers detaildenkers en het minste 

detail in je doen en laten pikken ze op.  En daar reageren ze op! 
 

Dus het is best handig om deze details op te pikken (feedback) en je bewust te zijn wat er aan vooraf 

ging, zodat je weet waar je in bij te sturen hebt of wat een blijvertje is. 

 

Lichaamsbewustzijn speelt hier een belangrijke rol in.  Maar dat is het niet alleen: Je moet ook weten 

naar welke details je moet kijken.  De 12 elementen helpen je hierbij! 

 

Ben jij een detaildenker of globaaldenker? 

 

Ieder mens heeft een brein, echter de verwerking van sensorische input verloopt soms anders oa. de 

manier waarop binnenkomende info gefilterd wordt op belangrijkheid. 

 

Er zijn 2 grote groepen:  detaildenkers of globaaldenkers. 

 

Detaildenkers 

 

Detaildenkers leven bij wijze van spreken zonder filter.  De hersenen categoriseren binnenkomende 

prikkels sneller als belangrijk en prioritair. 

 

De detaildenkers onder ons zullen weinig moeite ervaren met details oppikken, maar moeten 

opletten dat ze: 

 

– niet overspoeld geraken door de veelheid aan details 

– zich niet verliezen in één detail dat plots top-prio wordt, waardoor ze de rest over het hoofd zien en 

zo belangrijke info missen 

 

Mensen met hoogsensitieve eigenschappen zullen zeker begrijpen wat ik bedoel! 
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Globaaldenkers 

 

Globaaldenkers hebben een heel sterke filter.  De hersenen categoriseren onbewust heel wat details 

als onbelangrijk en deze komen dus niet bewust binnen. 

 

Globaaldenkers hebben het voordeel dat ze: 

 

– makkelijker het overzicht bewaren 

– makkelijker prioriteiten stellen 

– niet blijven hangen op één detail 

 

Echter, ze missen sneller de details, waardoor kostbare info verloren gaat, zeker in de interactie met 

dieren! 

 

Als detaildenker kan je je helpen filteren door details die je ziet op te schrijven en dan besluiten waar 

je je eerst op focust.  Zet desnoods een wekker zodat je je niet verliest in het detail.  Behoud het 

overzicht en stel prioriteiten! 

 

Als globaaldenker kan je jezelf vaardig maken in detaildenken door je bewust te focussen op bv. één 

element en daarna bewust over te stappen op een ander.  Door je hersenen te vertellen dat deze 

details wel belangrijk zijn, krijg je automatisch oog voor deze punten.  

 

Oefening Zelfreflectie – Detaildenker of globaaldenker 

Ben jij eerder een detaildenker of een globaaldenker? 

Post het in de groep! 

 

Bewust aanraken 

 

Wij hebben er ons bewust van te zijn dat we tactiele input geven en ervoor te zorgen dat deze input 

in overeenstemming is met wat de hond nodig heeft. 

Stel je dus steeds de vraag: ‘Kan mijn hond iets met deze input?’ 

 

Ttouch gebeurt immers in dialoog en met de toestemming van je hond. Aan de hand van zijn 

feedback stuur je de sensorische input bij op basis van de verschillende elementen. 
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De 12 elementen vormen dus de basis van bewust aanraken en een praktische leidraad om: 

 

– in connectie te komen met jezelf en je hond 

– te reflecteren over de feedback van je hond 

– te reflecteren over je eigen houding en handelen 

– jouw Ttouch af te stemmen en aan te passen op maat van je hond 

 

De 12 elementen van Bewust aanraken kan je ook afstemmen op andere vormen van lichaamswerk, 

zoals Hondenmassage, Shiatsu, Acupressuur, … , en toepassen in de dagelijkse (tactiele) omgang met 

je hond. 

 

De 3 elementen van zelfmededogen, -bewustzijn, -leiderschap 

De elementen 1, 2 en 3 vormen naar mijn beleving ook de 3 elementen naar meer zelfmededogen, 

zelfbewustzijn en -leiderschap.  Deze persoonlijke kwaliteiten maken bewust aanraken in dialoog en 

verbinding met je dier mogelijk. 

 

De eerste  3 elementen vormen immers de essentiële basis om in verbinding te staan met je Zelf en 

met je hond.  En als je over je Zelf beschikt ben je zijn beste steun en toeverlaat. 

 

Telepathie en intuïtie 

 
Ben je je bewust van je lichaam en je ademhaling? Los je je eigen innerlijke blokkades op en leef je 

met positieve intenties, zoals dankbaarheid, liefde, acceptatie, waardering,…? 

 

Dan sta je automatisch in verbinding met je hart.  Zo krijg je toegang tot je intuïtieve vermogens en 

innerlijk weten. 

 

Deze verbinding maakt telepathie mogelijk: een krachtig communicatiekanaal tussen jou en je hond.  

Honden maken hier constant gebruik van. 

 

Als jij goed bij je Zelf blijft (in je hart), en niet piekert (in je hoofd) dan pik je de hond zijn signalen op.  

Je gaat luisteren, aanvoelen en begrijpen, waardoor je intuïtief weet wat hij nodig heeft. 

 

Ga dus zeker niet te veel in je hoofd zitten of je het wel goed genoeg doet: Vraag het je hond! 
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Ontspannen focus 

 
Met zelfbewustzijn en zelfleiderschap kan je je eigen stresslevels reguleren en het overzicht 

behouden.  Zo kan je ontspannen met de Ttouches aan de slag. 

 

Maak jezelf geen verwijt indien je techniek niet ‘perfect’ is, want dan ga je verkrampen en dat is 

voelbaar in je aanraking.  Zelfmededogen kan je hierbij helpen. 

 

Als je hond mag kiezen, heeft hij je liever ontspannen en een imperfecte Ttouch met gevoel, dus in 

connectie en met een zekere souplesse. 

 

Wibe mee? Ga verder met les 1 over lichaamsbewustzijn! 
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LES 1 - LICHAAMSBEWUSTZIJN 

 

LOB 

 

– Tekst: Lichaamsbewustzijn 

– Tekst: Oefening Zelfreflectie – Hoe kleur ik  voor mijn hond? 

– Tekst: Observatie-oefening – De positie van de hond 

– Video opname: Video 1 – Observatie-oefening: Een ongemakkelijke positie  – 02:14 

– Video opname: Video 2 – Observatie-oefening: Ttouch op gladde ondergrond  – 03:11 

– Tekst: Ervaringsgerichte oefening - Aandacht verleggen 

– Video opname: Video 3 – Ervaringsgerichte oefening – Aandacht verleggen – 03:33 

 

WIBE 

 

Je leert in deze les meer over: 

 

– wat lichaamsbewustzijn is 

– het belang van lichaamsbewustzijn 

– waar je op dient te letten in je benadering, houding en aanraking 

– het belang van aandachtsbewustzijn 

 

Met de oefening rond zelfreflectie – Hoe kleur ik voor mijn hond: 

 

– sta je stil bij hoe veilig je overkomt bij je hond 

– verplaats je je in zijn beleving 

– reflecteer je over de aanleiding waarom je op een bepaalde manier kleurt 

 

Met de observatie-oefening – De positie van de hond – word je je met video 1 bewust van: 

 

– het belang van een comfortabele houding 

– het belang van keuzevrijheid in de beweging tijdens aanraking 

– negatieve invloeden op de balans van de hond 

 

Met de observatie-oefening – De positie van de hond – word je je met video 2 bewust van: 

 

– het belang van keuzevrijheid in de beweging op gladde ondergronden 

– de positieve effecten van pauzes op de bewegings- en keuzevrijheid van de hond 
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Met de ervaringsgerichte oefening van video 3  – Aandacht verleggen – ervaar je: 

 

– 3 vormen van aandacht geven 

– hun invloed op de aanraking bij gever en ontvanger 

– hun invloed op de energetische beleving bij gever en ontvanger 

 

Plan van A  

– Neem de tekst door over lichaamsbewustzijn. 

– Reflecteer bij de oefening Zelfreflectie – Hoe kleur ik voor mijn hond? 

– Doe de observatie-oefening – De positie van de hond – a.d.h.v. video 1 & 2. 

– Doe de ervaringsgerichte oefening – Aandacht verleggen – a.d.h.v. video 3 mét een co-partner. 

– Deel je ervaringen met de TT groep en kom tot een uitwisseling! 

– Kies en deel een Wibe voor deze les. 

 

Wat is lichaamsbewustzijn 
 

Lichaamsbewustzijn is de bewuste waarneming en begrip van het eigen lichaam, overeenkomend 

met de lichamelijke sensaties die men voelt. 

 

Lichaamsbewustzijn gaat verder dan het besef dat je een lichaam hebt, bestaande uit verschillende 

lichaamsdelen, organen, weefsels en cellen. 

 

Het beslaat ook het bewustzijn van je lichaamshouding, hoe je beweegt, ruimtelijke bewustzijn (waar 

je lichaam zich bevindt in de ruimte = proprioceptische beleving), je bewegingsmogelijkheden en het 

gewaar zijn van de fysieke sensaties in je lichaam, je emoties en je denken. 

 

Met een goed ontwikkeld lichaamsbewustzijn ben je in staat te luisteren naar de signalen van je lijf. 

Je kunt de taal van je lichaam verstaan en je bewust worden hoe het met je gaat. 

 

Een gezond lichaamsbewustzijn stelt je dus in staat om de verbondenheid tussen lichaam, geest en 

emoties te ervaren. 

 

Wanneer je je bewust bent dat bepaalde fysieke signalen verband houden met emoties en deze 

emoties verband houden met bepaalde gedachten,  kan je je Zelf reguleren via innerlijk management 

en zelfmededogen en daarmee zelfleiderschap vergroten. 

 

Lichaamsbewustzijn maakt het mogelijk keuzes te maken die je gezondheid en welzijn dienen en 

daarmee ook die van de hond. 
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Samengevat kan je je afvragen hoe bewust je je bent van: 

 

– je lichaam = lichaamshouding, bewegingspatronen, proprioceptische beleving, ademhaling, 

spierspanning … 

– je emoties = gevoel en lichamelijke gewaarwording, onverwerkte emoties 

– je gedachten = gedachten ingegeven door het ik-bewustzijn (beperkende overtuigingen over jezelf, 

je hond, de omgeving), gedachten ingegeven door het innerlijk weten (intuïtie) 

– je gedrag = bewegingen, handelingen, reacties 

 

Hoe bewuster je omgaat met je emoties, gedachten en handelingen in relatie tot jezelf, hoe bewuster 

je dat doet in de relatie met je hond. 

 

Conclusie 

 
De mate van lichaamsbewustzijn bepaalt niet alleen de kwaliteit van de dialoog en verbinding met 

jezelf, maar ook de communicatie en connectie met je hond en de rest van je omgeving. 
 

Ben je uit verbinding met je zelf, dan ben je dat ook met je hond. Als je je niet bewust bent van wat je 

denkt, voelt en doet, dan kan je onmogelijk aanvoelen hoe hij dat beleeft of afstemmen en bijsturen.  

Dit kan ongemakkelijk en zelf bedreigend overkomen. 

 

Dat brengt ons bij het volgende stukje theorie … 

 

Lichaamsbewustzijn en bedreiging 

Hoe stel ik me zo min mogelijk bedreigend op? 

 

Deze vraag is on-losmakend verbonden met een visie gebaseerd op sociaal verbinden, wederzijds 

vertrouwen, respect en empathie. 

 

Je hebt je steeds af te vragen hoe je je zo min mogelijk bedreigend opstelt wanneer je toenadering 

zoekt tot een hond en gaat touchen. 

 

Het mooie is dat een dier je goede intenties oppikt, waardoor het de ruimte krijgt vertrouwen te 

geven op zijn tempo.  Dit opent deuren vaak sneller dan wanneer je het dier onder druk zet. 

 

Begrijp me niet verkeerd.  Tijd zou nooit een doel mogen zijn als je met dieren werkt, want dan ga je 

te veel verwachten en druk zetten.  Dan ben je én het dier ‘kwijt’ én de dialoog én de verbinding. 
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De link tussen lichaamsbewustzijn en vertrouwen 

Je kan je afvragen wat ‘bedreigend overkomen’ met lichaamsbewustzijn te maken heeft? 

 

Als je je niet bewust bent van hoe je je voelt, denkt en gedraagt, dan ben je je ook niet bewust van: 

 

– je energie 

– je projecties op de hond = eigen ingebeelde tekortkomingen, beperkende overtuigingen en eigen 

emotionele noden maak je tot de wereld van de hond, terwijl het de jouwe zijn! 

– hoe hij de dingen beleeft en communiceert 

– hoe je op hem overkomt 

– hoe je handelt 

 

Bv. Als je je niet bewust bent van hoe je beweegt als je een dier benadert, dan heb je niet door dat je 

bedreigend overkomt. 

 

Wanneer  je je bewust bent van: 

 

– je emoties 

– je denken 

– je gedrag 

 

… alsook je eigen emotionele emmer leeg maakt van: 

 

– innerlijke blokkades 

– onverwerkte pijnstukken 

– beperkende overtuigingen en oordelen 

 

… ontwikkel je: 

 

– een heldere kijk 

– oog voor de feedback en behoeften van je hond 

– de energie om kwalitatief te investeren in jullie relatie 

 

Bewust streven naar een respectvolle sociale interactie schept veiligheid, wederzijds vertrouwen en 

sociale verbinding: dé ideale basis om te kunnen ontspannen en leren. 

Stel je dus ten allen tijde veilig op.  Je hebt er alleen maar bij te winnen! 
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Oefening Zelfreflectie – Hoe groen kleur jij voor je hond? 

 

Reflecteer over de volgende vragen: 

– Hoe ziet mijn hond mij?  Als een veilig, vertrouwenspersoon, matig veilig, als een bedreiging of iets 

tussenin?  Met andere woorden kleur ik groen, geel, oranje of rood? 

– Is die kleur een constante?  Of afhankelijk van de context en/of de aard van de interactie? 

– Hoe kleur je bij aanraking? 

– Hoe was het vroeger? En nu? 

– Waarmee zou dat te maken kunnen hebben? 

 

Stel je bij je Ttouch sessies steeds de vraag: ‘Hoe kleur ik nu voor mijn hond?’ 

Noteer telkens de kleur en evalueer na verloop van tijd of hier verandering in is gekomen. 

Je ervaringen mag je uiteraard delen met de groep. 

 

Lichaamsbewustzijn en benadering 

Hoe benader je je hond op een respectvolle manier en hoe maak je bewust contact? 

 

Wees je bewust van hoe je je hond benadert. Door hem te benaderen op een manier die meer in de 

lijn van de hondse verwachtingen (lees hondse lichaamstaal en sociale omgang) ligt, toon je hem je 

vriendelijke intenties. 

 

Let erop dat dit bij angstige dieren niet altijd meteen kan doordringen. Hun denk -en 

beoordelingsvermogen wordt onderdrukt. Nare ervaringen kunnen worden opgeroepen wanneer je 

hen wil benaderen of wanneer je hand hun richting uit komt! 

Hou daar rekening mee! Stel je zo min mogelijk bedreigend op. 

 

Als je hond te angstig is en/of angst-agressie zou kunnen vertonen, stop dan onmiddellijk met 

aanraken en schakel me in om samen op een veilige manier naar een oplossing te zoeken tijdens het 

live consult! 

 

Een onveilige benadering 

 

Een onveilige of bedreigende benadering voor je hond, betekent dat je je hond: 

 

– in 1 rechte lijn frontaal benadert of op hem afstormt (hondentaal= bedreiging) 

– je hem langs achter benadert (schrikreactie!) 

– bruut in zijn persoonlijke ruimte komt (hondencultuur = onbeleefd) 

– grijpt en/of hem naar je toe trekt (hondencultuur = onbeleefd en bedreigend + je haalt hem uit 

balans) 

– in de ogen staart (hondentaal = bedreiging, agressieve intenties) 
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– overvalt door je hand in 1 rechte lijn naar de hond te brengen (hondencultuur = overweldigend) 

– overspoelt door hard fysiek contact te maken bv. door je hand neer te ploffen op de hond en 

meteen aan het touchen gaat 

 

Een veilige benadering 

 

Een veilige hondse benadering betekent dat: 

 

– je de hond langs de zijkant benadert of in een boogje – in een rustig tempo (= sociaal gedrag in de 

hondencultuur) 

– je zorgt dat je hond je heeft gezien 

– je rustig naast de hond gaat zitten 

– je hem aankijkt met zachte ogen en af en toe knippert. Sommige honden worden bang van het 

kijken in de ogen, dus vermijd oogcontact of verbreek regelmatig oogcontact door af en toe weg te 

kijken, afhankelijk van de reactie van de hond. (hondentaal = kalmerend signaal = zachtmoedige 

intenties) 

– je je hand rustig naar hem toe brengt op een plaats die hij vertrouwt 

– je zacht fysiek contact maakt 

– als je hond het licht op groen zet, je kan touchen … 

 

Doe elke handeling in dialoog en met respect voor zijn persoonlijke ruimte. Geef je dier de 

mogelijkheid om weg te stappen. Zorg eventueel ook dat hij uitzicht heeft op een uitgang nl. de deur. 

 

Wees je bewust van het aandachtspunt ‘benadering’ tot het einde van de sessie!  

 

Lichaamsbewustzijn en houding 

 

Hoe positioneer ik me en hoe laat ik de hond zijn plaats innemen? 

 

De eigen positie 
 

Zorg dat je ten allen tijde ZELF comfortabel en ontspannen zit of staat. Zit je verkrampt, dan geef je 

dit via je aanraking en aanwezigheid automatisch door aan de hond. Dit staat de connectie met je 

dier in de weg. 

 

Ik geef de voorkeur om op de grond te werken, omdat jij en je hond dan meer geaard zijn. Zit je niet 

makkelijk op de grond dan kan een voetbankje soelaas brengen. 

 

Als de grond geen optie is, dan werk je vanuit de zetel of je bed. Ik ben geen voorstander om de hond 

op een tafel te zetten, tenzij hij daar écht op zijn gemak is. 
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Overhangen 

 

Ga nooit over de hond hangen. ‘Overstaan’ in de hondentaal betekent dat je de andere hond wil 

immobiliseren. Dit betekent dat je zijn beweging en gedrag onder je controle wil plaatsen. Op zo een 

moment is een agressie-incident vaak niet veraf. En dàt is nu net iets wat we niet willen 

communiceren aan onze honden. 

 

Sommige honden zullen het minder beladen oppakken, maar voelen zich dan wel een beetje 

ongemakkelijk en verstikt. Iedereen heeft immers een beetje behoefte aan privacy en persoonlijke 

ruimte, toch? 

 

Mimiek 

 

Let op je gelaatsmimiek tijdens het touchen. Zorg voor een zachte, vriendelijke uitdrukking. Onze 

honden lezen immers onze emoties ook af aan de hand van onze mimiek en niet alleen door de geur 

die we verspreiden of ons hartritmepatroon. 

 

Wanneer je je concentreert of in je hoofd zit of gespannen bent, ben je je niet altijd bewust van je 

mimiek, dus smile. 

 

De positie van de hond 

 

Zorg dat je hond ook in een comfortabele houding zit, ligt of staat. Laat je hond zelf bepalen wat 

comfortabel is! En laat hem zich verleggen als hij daar nood aan heeft. 

 

Is dat naast jou op de grond of in de zetel? Of willen sommige honden op schoot? Dat is allemaal 

prima. Ik geef de voorkeur aan de grond … maar als je hond dat niet ziet zitten, dan laat je hem in zijn 

keuze. 

 

Werk steeds op een matje, zodat je hond niet kan uitglijden tijdens de Ttouch.  De bedoeling is dat je 

hond meer ontspant in plaats van verkrampt omdat hij druk is met zijn balans te behouden en zich 

schrap te zetten. 

 

Honden die snel te warm hebben, zullen stenen verkiezen. Probeer of hij een anti-slipmat koel 

genoeg vindt. Wil hij alsnog op de stenenvloer liggen, dan laat je de keuze bij hem.  Zorg er dan wel 

voor dat hij comfortabel kan liggen om uitglijden te voorkomen en kijk of je hond akkoord gaat met 

deze positie. 

 

Zet je hond nooit onder commando ‘zit’ of ‘liggen’ en zeker geen ‘blijf’. Op die manier ontneem je 

hem de mogelijkheid om feedback te geven, een andere positie aan te nemen of weg te stappen 

wanneer hij genoeg heeft gehad. Je kan hem wel uitnodigen te gaan liggen door het hem te vragen. 
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Plaats je hem toch onder commando dan is de kans groot dat hij meer gefocust is op zijn mentale en 

fysieke ongemak dan op aanraking en ontspannen.  Sterker nog, je creëert spanning bij. 

 

Zorg er ook voor dat je hond zicht heeft op een uitgang.  In zijn beleving heeft hij een uitweg: dat stelt 

gerust.  Laat je hond ook wegstappen en/of de ruimte verlaten als hij dat wenst. 

 

Observatie-oefening – De positie van de hond 

 

Video 1 laat je zien hoe belangrijk het is om je hond bv. niet onder het commando ‘zit’ te plaatsen of 

te weinig pauzes te laten tussen de aanrakingen, omdat dit hem de mogelijkheid ontneemt een 

comfortabele positie in te nemen of weg te stappen. 

 

De hond in deze video is druk bezig met ‘hoe hou ik mijn balans’ i.p.v. met de ‘massage’.  Let op de 

spierspanning die zich opbouwt, omdat hij zich schrap probeert te zetten. 

 

Het is voor mij niet duidelijk of de dame in de video de hond een commando heeft gegeven, maar het 

effect is hetzelfde.  Alleszins wordt de hond beperkt in zijn bewegingsvrijheid en zijn 

keuzemogelijkheid om een andere pose aan te nemen, doordat hij geen pauze krijgt. 

 

Non-stop hands-on kan bepaalde honden het gevoel geven niet weg te kunnen, waardoor ze de 

toestand ondergaan i.p.v. zelf actie te ondernemen om weg te stappen, zoals in deze video het geval 

is.  In andere gevallen bouwt de stress zo sterk op, waardoor de hond niet anders kan dan 

exploderen.  

 

De aanrakingen zelf brengen de hond ook uit evenwicht in deze zittende houding. 

 

Meer pauzes tussen de aanrakingen en rustigere aanrakingen kunnen de hond ruimte geven om een 

comfortabelere positie te kiezen, in balans te blijven of om al dan niet weg te stappen. 

 

Video 1 – Observatie-oefening – Een ongemakkelijke positie – 02:14 

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=TrMmhfW7Ur8 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TrMmhfW7Ur8
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Observatie-oefening – De positie van de hond (vervolg) 

 

In video 2 zie je Ttouch collega Tanja Luca aan het werk op een gladde ondergrond.  De hond is vrij 

om te staan, liggen of zitten of te wijken. 

 

Let op de spanning in de poten van de hond wanneer hij zit.  De hond zet zich schrap om niet uit te 

glijden.  Doordat Tanja hem de ruimte geeft om van positie te veranderen, gaat hij effectief liggen. 

 

Op deze manier is het verantwoord om op een gladde ondergrond te werken. 

 

Video 2 – Observatie-oefening – Ttouch op een gladde ondergrond – 03:11 
Bron:  https://www.youtube.com/watch?v=Do15w4rVOMk&t=3s 

 

Stuiterballen 

 

Over- en hyperactieve honden zijn vaak een uitdaging. Mensen hebben dan zeker de neiging de hond 

onder commando te plaatsen: een stuiterbal touchen is immers geen evidentie! 

 

Vaak is bewust bewegen met grondwerk een betere insteek, omdat deze honden te weinig 

lichaamsbewustzijn, focus en een overprikkeld zenuwstelsel hebben. 

 

Wanneer ze meer in contact komen met hun lichaam en het zenuwstelsel kalmeert, zijn ze meestal 

meer toegankelijk om aangeraakt te worden. Er zijn bepaalde Ttouches die hiervoor kunnen worden 

ingezet bv. de Tiger Ttouch. Je kan hiervoor een Slow Motion consult boeken. 

 

Lichaamsbewustzijn en aanraking 

 

Hoe benader ik de hond met mijn hand? Hoe en waar maak ik fysiek contact? Hoe positioneer ik 

mijn hand? 

 

Cleane handen 
 

Zorg eerst en vooral dat je ringen en armbanden uitdoet en je nagels kort zet. Dit bemoeilijkt het 

touchen en is geen aangename input voor de hond. 

 

Let erop dat je niet net je nagels hebt gelakt of hebt ont-lakt, of met andere sterke producten of 

geuren bent bezig geweest. Denk aan de hondenneus en aan het feit dat honden niet alle geuren op 

zich verdragen. Zorg dus voor neutrale geur: die van jou. 
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Benadering met de hand 

 

Ga niet te bruut met je hand naar je hond, maar ook niet te aarzelend. Een te brute benadering lokt 

soms een schrikreactie uit. Daarnaast krijgt de hond geen tijd om zich te uiten. Wil hij wel aangeraakt 

worden? 

 

Ga ook niet te aarzelend met je hand naar de hond. Dan kan hij achterdochtig worden, omdat jij 

eigenaardig doet en hij niet kan inschatten wat nu eigenlijk je intenties zijn. Dat geeft dus verwarring 

en onzekerheid. 

 

Benader je hond dus rustig met de rug van je hand in een kalme vloeiende beweging. Zo komt een 

hand minder bedreigend over, zeker voor diegenen die hebben geleerd dat handen ‘grijpen’. 

 

Maak vervolgens contact en aai rustig. Doe een gekende aanraking op een plaats waarvan je weet dat 

je hond er comfortabel mee is. M.a.w. een vertrouwde aanraking op een vertrouwde plek. 

 

Als dit gelukt is, schakel je rustig over op Ttouch. 

 

Plakkende handen 

 

Als je je hond voor de eerste keer in aanraking brengt met Ttouch is het de bedoeling dat je hem 

introduceert aan de Ttouch, dat je hem laat weten wat je gaat doen én dat je hand weggaat zelfs nog 

vóór hij er iets moet voor doen. Vanaf dat hij daarin vertrouwen heeft, kan je de aanraking verder 

opbouwen. 

 

Bij honden die met een vertrouwensissue zitten, heb je langer in de introductiefase te blijven. In 

module 2 – De aanrakingen of Ttouches en in les 6 van module 3 ‘Contactplaats’ vertel ik je meer 

over de opbouw van de Ttouches. 

 

Dus zorg ervoor dat je vanuit je enthousiasme je hond niet overdoet en dat hij een jammere 

associatie legt nl. ‘een hand blijft plakken en ik moet ondergaan’ Of ‘een hand blijft plakken, ik moet 

er iets aan doen.’ 

 

Sommige honden hebben deze associatie al gemaakt. Door zeer kort aan te raken en je hand weg te 

nemen, leer je hen dat ‘handen veilig zijn en luisteren’ m.a.w. dat je invloed hebt. Dat feit op zich kan 

een eerste stap zijn naar vertrouwen krijgen in aanraking. 
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Losse handen 

 

Tijdens de Ttouch zorg je ervoor dat je pols en volledige hand ontspannen zijn. Niet alleen door zelf 

relaxed te zijn en vlot door te ademen, maar ook door pols en hand steeds in 1 ontspannen, rechte 

lijn te houden. Als er een knik in je pols zit, blokkeer je de mobiliteit van je arm en vingers en ga je 

verkrampt Ttouchen. 

 

Als je arm of vingers pijn doen, sta er dan even bij stil dat het aan je pols of ademhaling en eigen 

verkramping kan liggen. Stuur in dat geval je techniek bij, zowel van de Ttouch als van de ademhaling. 

 

Er zijn ook Circulaire Ttouches met de vingertoppen, daarmee is je handpalm naar het dier gericht. 

Alleen bij deze Ttouches leg je je duim uit als een anker. Je duim rust op je hond en draait geen cirkel 

mee. 

Als je duim geen contact houdt met je hond, blokkeer je de beweging van je vingers. Daarmee valt of 

staat je Ttouch. 

In deze cursus gaan we nog niet aan de slag met complexere Ttouches met de vingertoppen, dat is 

voor een vervolgcursus, praktijkdagen of een Slow Touch consult. 

 

Hou steeds voor ogen dat de kracht van Ttouch in de zachtheid, verfijning en subtiliteit zit.  Dat 

betekent: kleine cirkels maken ter grootte van 1 euro en lifts van een paar millimeter. Daar is het 

zenuwstelsel vatbaar voor! Een ontspannen hand is dan essentieel, want anders kan je niet soepel en 

subtiel werken.  

 

Aandacht verleggen en verdelen 

Wat is het belang van bewust aandacht geven en verdelen? En hoe doseer je ze? 

 

Aandachtsbewust 

 

Wanneer je in je hoofd druk bent met de techniek of dagelijkse beslommeringen, heb je geen 

aandacht meer voor je ademhaling en de rest van je lichaamshouding, maar ook niet voor de hond. 

Dat kan heel vreemd overkomen als de ander van je is afgesneden, maar je toch aanraakt. 

 

Leg je alleen de focus op je hond, dan kan je aandacht heel indringend zijn en als té invasief worden 

ervaren. Het lijkt dan alsof je als het ware in de hond kruipt. Meestal kijken honden je dan bedrukt 

aan en/of stappen ze bijvoorbeeld weg of likken ze aan je hand of in je gezicht. 

 

Verdeel je aandacht over jezelf en je hond.  Hiermee bedoel ik: ‘Maak van Ttouch iets van ‘samen’. 
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Hou dus contact met je Zelf en met je hond. Leg vanuit je hart de verbinding met je hand en zo met je 

hond. M.a.w. vanuit je hart verleg je je aandacht naar je hand en adem je naar je hand toe. Dat kan 

helpen om de aandacht te verdelen. 

 

Als aandacht bang maakt 

 

Sommige honden ervaren de minste intentie als bedreigend. Van het ogenblik dat ze denken dat er 

iets van hen wordt verwacht of dat je iets ‘nieuws’ van plan bent, voelen ze zich gestrest. 

 

Vandaar dat het dus zo belangrijk is om eerst de schwung te pakken te hebben, want 

overgeconcentreerd aanraken, wekt 9 op de 10 keer de verkeerde intentie op. 

 

Bij deze honden heb je zelfs meer aandacht bij jezelf te leggen en minder bij hen, tot ze zich 

comfortabel voelen. Daarna kan je de intensiteit opbouwen. Hoe lang dat duurt hangt van de rugzak 

van de hond af. 

 

Wees je dus bewust van dit aandachtspunt gedurende de hele sessie! 

 

Video 3 – Ervaringsgerichte oefening – Aandacht verleggen – 03:33 

Richtlijnen bij video 3 – Aandacht verleggen 

 

– Ervaar hoe het voelt om aangeraakt te worden met de 3 manieren van aandacht krijgen. Hoe 

komen de aanrakingen psychisch en fysisch toe? 

– Ervaar ook hoe het voelt om aan te raken met de 3 vormen van aandacht geven. 

– Draai de rollen om.  Gever wordt ontvanger, ontvanger wordt gever.  Geef elkaar feedback! 

– Doe deze oefening eerst met een strijkende beweging.  Later herhaal je ze met de Ttouches! 

 

Klaar voor les 2: Ademhaling?  
Adem uit en ga door naar de volgende les! 
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LES 2 – ADEMHALING 

 

LOB 

– Tekst: Ademhaling 

– Video opname: Video 1 – Ademhaling en hartcoherentie – 07:16 

– Video opname: Video 2 – Ervaringsgerichte oefening – Ademhaling en aanraking – 01:46 

 

WIBE 

In deze les leer je over: 

 

– hartcoherentie en de impact op jezelf en je hond 

– de hartcoherentie ademhalingstechniek 

– doorademen en gericht ademen tijdens Ttouch 

 

Met de oefening in video 1 word je je bewust van: 

 

– de link tussen ademhaling en hartcoherentie 

– het effect van jouw hartcoherentie op je hond 

– ervaar je het effect van bewust ademen en hartcoherentie op jezelf 

 

Video 2 laat je ervaren welke invloed Ttouch met ingehouden adem of met doorademen heeft op: 

 

– de aanraking 

– de gever 

– de ontvanger 

 

Plan van A 

– Lees de tekst over hartcoherentie 

– Ga (dagelijks) aan de slag met de hartcoherentie ademhalingstechniek in video 1 

– Lees de tekst over gericht ademen en doorademen 

– Doe de ervaringsgerichte oefening rond ademhaling van video 2 

– Je Wibe! 

 

Reminder: als je een Ttouch wil leren, richt je je eerst op doorademen.  Pas als je een Ttouch in de 

vingers hebt, oefen je op gericht ademen m.a.w. als je niet meer moet nadenken over handpositie en -

beweging. 

 

Voor elke oefening en les mag je je ervaringen en Wibe delen in de TT groep … vrijblijvend! 
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Hartcoherentie, doorademen en gericht ademen 

Hartcoherentie 
 

Wanneer je een regelmatig hartritmepatroon hebt en hart, emotie en brein goed samenwerken, dan 

spreken we van hartcoherentie. 

 

Met hartcoherentie kan je je eigen stress reguleren, maar ook de stresslevels van je dier. 

 

Door een bepaalde ademhalingstechniek te doen, kom je in hartcoherentie. Het dier pikt jouw 

signalen op dat je je veilig en ontspannen voelt. 

 

Gewoonweg met je ademhaling kan je signalen naar de hersenen van het dier doorsturen dat het 

veilig is, waardoor ook hij meer in hartcoherentie komt. 

 

In een coherente staat van zijn, sta je in verbinding met je Zelf en werk je goed samen met je hoofd. 

Je hebt een kalme focus. Het is vanuit deze hartverbinding dat je verbinding maakt met je dier. 

 

Je ademhaling heeft dus invloed op de verbinding met je hond. 

 

Geen rustige ademhaling en geen hartcoherentie betekent geen verbinding met je Zelf, maar ook 

geen verbinding met het dier. 

 

Vlak voor je Ttouch sessie neem je een moment voor jezelf om in hartcoherentie te komen door een 

hartcoherentie ademhalingstechniek toe te passen.  Dit doe je dus nog vóór je je hond fysiek 

aanraakt. 

 

Maak je ook niet druk in je groeiproces en dat van je hond.  Geniet van elke stap, anders geraak je uit 

hartcoherentie door de stress. 

 

In onderstaande video leer ik je een hartcoherentie ademhalingstechniek.  

 

Video 1 – Ademhaling en hartcoherentie – 07:16 

Extra richtlijnen bij  video 1 – Ademhaling en hartcoherentie 

 

– Oefen deze ademhaling meermaals per dag gedurende 8 ademhalingen of meer: wat jij aangenaam 

vindt! 

– Oefen eerst in ontspannen momenten. 

– Daarna tijdens dagelijkse stressmomenten. Wees je er ondertussen van bewust van wat het met je 

doet.  Mildert je stressreactie? Herstel je sneller van stress? 
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Doorademen en gericht ademen tijdens Ttouch 

 

Je ademhaling heeft invloed op de ademhaling van je hond.   

 

Soms zijn we zo geconcentreerd op hoe we de Ttouch moeten doen … dat we vergeten te ademen. 

Als jij je ademhaling inhoudt, zal het dier dat ook doen. Als jij dieper inademt … hij ook. 

Keer dus tijdens het touchen regelmatig terug naar je ademhaling om je ervan te vergewissen dat je 

nog bewust ademt. 

 

Je ademhaling heeft ook invloed op de beweging van je hand en daarmee op je Ttouch. 

Een vloeiende ademhaling zorgt voor een zachte, soepele, vloeiende Ttouch-beweging. 

 

Een snelle en /of oppervlakkige en/of gejaagde ademhaling en/of ingehouden adem zorgt ervoor dat 

je of te snel gaat touchen en/of te hard, hoekig en verkrampt … Blijven ademen dus! 

 

Je kan rustig blijven doorademen terwijl je toucht of je ademhaling gericht afstemmen op je Ttouch. 

 

Bv. bij de Liftende Ttouch adem je uit op de lift en uit bij het lossen. De momenten tussenin gebruik je 

om in te ademen. 

Bv. bij de Circulaire Ttouch adem je in voor je de draaibeweging inzet. Je ademt uit tijdens de 

draaiende huidbeweging.  Je ademt weer in op het einde van de touch en wanneer je je hand 

verplaatst naar een volgende plek. 

 

Ik geef er de voorkeur aan om mijn ademhaling gericht te sturen en dit te combineren met de 

specifieke ademhaling om in hartcoherentie te komen. Ik heb ervaren dat dit een heel krachtige 

combi is om je dier te begeleiden naar ontspanning en dus zijn zenuwstelsel voor rust te beïnvloeden. 

 

Als je nog maar net begint met de Ttouch adviseer ik je je eerst te concentreren op vlot, diep en 

rustig doorademen tijdens de Ttouches en pas in een later stadium gericht te ademen.  Een diepe 

ademhaling is immers essentieel voor een ontspannen Ttouch sessie. 

 

Video 2 – Ervaringsgerichte oefening - Ademhaling en aanraking – 01:46 

Extra richtlijnen bij video 2 – Ademhaling en aanraking 
 

Oefen ‘Gericht ademen’ zeker op een co-partner en wissel af met doorademen: 

 

– Hoe komt de aanraking toe met doorademen?  En met gericht ademen? Is er een verschil? 

– Heb je een voorkeur? Zoja, de welke? 

 

Klaar voor element 3: Intentie en visualisatie?  Klik door naar de volgende les! 



 

pagina 24 van 85 
 

 
SLOW TOUCH – AUDREY LAUWERS 

LES 3 - INTENTIE EN VISUALISATIE 

 

LOB 

– Tekst: Ttouch met positieve intenties 
– Video opname: Video 1 – Ervaringsgerichte oefening – Het positieve plaatje – 09:05 

 

WIBE 

In deze les kom je meer te weten over: 
 
– het belang van aanraking met positieve intenties 
– de basisbeginselen van intuïtieve communicatie 
– de basisbeginselen van intentioneel energetisch sturen 

 
Met de handvaten voor intentioneel energetisch sturen in video 1: 

 
– zet je je eerste stappen in energetisch sturen 
– ervaar je wat het is om met en zonder positieve en negatieve emotie te worden 
aangeraakt 
– word je je bewust van het belang van het positieve plaatje 

 

Plan van A 

– Neem de leerstof door. 
– Beluister video 1. 
– Doe de ervaringsgerichte oefening van video 1 met een co-partner.  Deel jeervaringen met 
de TT groep! 
– Wibe? 
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Ttouch met positieve intenties  

Het belang van positieve intenties 
 
In de Ttouch maken we gebruik van positieve intenties bij aanraking.  De intentie waarmee 
je toucht kan de wisselwerking negatief of positief beïnvloeden. 

 
Aanraken vanuit een positieve intentie, versterkt het effect van de Ttouch.  Touch je met 
een negatieve lading? Dan ontkracht je je touch. 

 
Met een positieve intentie aanraken, start bij uitnodigen, niet bij opdringen.  Maar het gaat 
verder dan dat! 

 
Een positieve intentie kan ook een positieve affirmatie (woorden en gedachten), visualisatie 
(beeld) of gevoel (emotie) inhouden.  Ik combineer de 3. 

 
Waarom is dat? 

 
Een positieve intentie heeft een gunstige invloed op de kwaliteit van je energetische 
frequenties en daarmee op je eigen beelden, gedachten, emoties, ademhaling en 
hartcoherentie. 

 
Deze positieve lading geef je door aan je hond, waarmee je ook zijn beeldvorming, 
gedachten- en gevoelswereld positief beïnvloedt, alsook zijn ademhaling en 
hartritmepatroon enz. …! 

 
Echter, een negatieve intentie beïnvloedt je hond ook, maar op een manier dat we liever 
willen vermijden. 

 
Hoe gaat dat concreet in zijn werk? 

 

Positieve beelden 

 
We begeven ons op het terrein van de intuïtieve communicatie.  Ik geef je kort een aantal 
Slow Talk inzichten mee.  Een cursus Slow Talk is in ontwikkeling! 

 
Honden pikken onze gedachten op in de vorm van beelden. 
Denk jij aan een gespannen hond, dan zie je een gespannen hond en stuur je dat beeld door 
naar je hond. 
Denk je aan hoe onveilig of ziek hij is, dan beeld jij je een onveilige of zieke hond in.  
Vervolgens stuur je een beeld door van een onveilige of zieke hond. 

 
Wil je een ontspannen hond? Beeld je dan een ontspannen hond in. 
Wil je zijn gezondheid positief beïnvloeden? Stel je dan visueel een gezonde hond voor en 
stuur dat gevoelsmatig door. 

 



 

pagina 26 van 85 
 

 
SLOW TOUCH – AUDREY LAUWERS 

Zijsprong:  Maak gebruik van visualisatie om voorspelbaarheid te creëren in je benadering 
en aanraking!  Laat de film van wat je ‘intenties’ zijn afspelen en laat het ‘zien’ aan je hond.  
Dat kan je alleen maar als je in hartcoherentie bent en dus in hartverbinding met je hond! 

 

Positieve gedachten en gevoelens 

 
Niet alleen onze gedachten, maar ook onze gevoelens vangen honden op. 

 
Wil je een hond die zich veilig voelt en daarmee minder angstig? Stuur dan een gevoel van 
veiligheid door. 
Wil je een hond die minder strest? Stuur dan een gevoel van rust door. 

 
Denk en doorvoel het positieve plaatje en stuur zeker niet door wat het niet is! 

 
Doordat jij aan veiligheid, rust, ontspannen, vertrouwen, dankbaarheid, waardering, 
acceptatie, een goede gezondheid enz. denkt tijdens het aanraken, beïnvloed je dus meer 
dan je je kan voorstellen. 

 
Je kan ook een positieve affirmatie formuleren en combineren tijdens je sessie. 

 

Het andere plaatje 

 
Met een positief plaatje touchen is niet alleen aangenamer voor de gever en de ontvanger, 
maar ook essentieel voor honden met een rugzakje, ongeacht de aard en het volume van 
de emotionele lading. 
 
Net als mensen zien honden soms niet meer hoe het anders en beter kan.  Kijk maar naar 
hoe wij soms: 
 
– worstelen om oude gewoontes te doorbreken 
– het andere plaatje niet meer zien 
– het plaatje zien, maar er (nog) niets mee kunnen 
– weerstand hebben op verandering 
 
Hoe komt dat? 
 
Honden (en mensen) maken onbewust gebruik van vastgeroeste neurale verbindingen, 
omdat het brein de neiging heeft zich (angstvallig) aan het oude vertrouwde vast te 
klampen.  Het zoekt de veiligheid in de onveiligheid als die onveiligheid het gekende is. 
 
Je kent vast en zeker het gezegde: ‘Ongekend, is onbemind.’  Het is het zenuwstelsel dat 
weerstand en angst oproept bij verandering, omdat het verknocht is aan automatisme: zijn 
onbewuste gevestigde waarde … 
 
In deze cursus ga ik daar niet verder op in, maar besef voor nu dat deze mechanismen wel 
spelen! 
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Conclusie 

 
Ben je ervan bewust welke ‘lading’ je doorgeeft aan je hond: een positieve of een 
negatieve? 
Vraag je dus steeds af vanuit welke intentie je toucht.  Zet je intentie goed nog voor je je 
hond aanraakt! 
 
Je intentie goed zetten,  doe je best wanneer je zelf in hartcoherentie bent m.a.w. na je 
ademhalingsoefening (zie les 2: Ademhaling). 
 
Zien, denken en voelen wat het wel is, kan je hond op weg helpen om het ook anders te 
doen. 
 
Als jouw intentie en energie goed zit, geef je het goede naar best vermogen door.  Zo open 
je nieuwe deuren (zenuwverbindingen) voor je hond! 
 

Video 1 – Ervaringsgerichte oefening –  Het positieve plaatje – 09:05 
 

Klaar? Klik door naar les 4: Feedback en lichaamstaal! 
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LES 4 – FEEDBACK EN LICHAAMSTAAL 

 

LOB 

– Tekst: Feedback en lichaamstaal 
– Tekst: Observatie-oefening – Kalmerende signalen herkennen 
– Video opname: Video 1 – Observatie-oefening – Xeno – Kalmerende signalen – 02:15 
– Tekst: Observatie-oefening – Stresssignalen herkennen 
– Video opname: Video 2 –  Observatie-oefening – Stressopbouw en stresssignalen – 22:40 
– Tekst: Observatie-oefening – Afstandvergrotende signalen herkennen 
– Video opname: Video 3 – Observatie-oefening – Didn’t saw that coming! – 06:16 
– Tekst: Observatie-oefening – Ontspanningssignalen herkennen 
– Video opname: Video 4 – Observatie-oefening – Slow Touch in de praktijk – 05:06 
– PDF document: Turflijst Communicatiesignalen 
 

WIBE 

In deze les word je je meer bewust van: 
 
– het belang van feedback i.f.v. een respectvolle, veilige aanraking 
– lichaamstaal bij aanraking: 
 

• contactzoekende signalen 

• kalmerende- en ontspannende signalen 

• stresssignalen 

• afstandvergrotende signalen 

• stressontladende signalen 

• ontspanningssignalen 
 
We geven een eerste aanzet tot: 
 
– het herkennen van signalen 
– het begrijpen van taal (hun communicatieve functie) 
– het gepast ageren op feedback 
 
Met video 1 – observatie-oefening – Xeno – leer je: 
 
– kalmerende signalen herkennen op de benadering, de camera en de aanraking 
– je bewust invoelen in het spanningsniveau van de hond 
 
Met video 2 – observatie-oefening – Stressopbouw en stresssignalen – leer je: 
 
– a.d.h.v. de lichaamstaal van de hond te herkennen hoe stress zich opbouwt 
– stressfactoren binnen de context van aanraking herkennen a.h.v. de feedback van de hond 
– het belang onderkennen aanraking in verbinding en dialoog 
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Video 3 – observatie-oefening – Didn’t saw that coming! – helpt je op weg in: 
 
– a.d.h.v. de lichaamstaal van de hond te herkennen hoe stress zich opbouwt 
– hoe je eigen handelen door misinterpretatie en miscommunicatie kan leiden tot een 
bijtincident 
– hoe een autoritaire opvoedingsstijl conflict in de hand werkt (figuurlijk én letterlijk) 
– het belang onderkennen van een veilige, verbindende omgang 
 
Video 4 – observatie-oefening – Slow touch in de praktijk – helpt je op weg in: 
 
– het leren herkennen van ontspanningssignalen   
– het leren herkennen van communicatiesignalen in het algemeen 
 

Plan van A 

– Print de turflijst af. 
– Neem de leerstof door. 
– Lees de richtlijnen voor de observatie-oefeningen. 
– Bekijk video 1, 2, 3 en 4 volgens de bijgevoegde richtlijnen en turf de signalen. 

Nota: In de turflijst zijn extra suggesties opgenomen om je te trainen in het oppikken van signalen. 

– Welke Wibe pik je mee uit de les? 

– Deel vrijblijvend je ervaringen en wibe met ons in de TT groep! 

– Kan je deze oefeningen niet uitvoeren omdat je slechtziend bent of blind?  Tijdens het live consult 

help ik je graag verder om via andere kanalen op te pikken wat je hond communiceert.  Observatie 

met je handen en intuïtieve communicatie met je dier stellen je op die manier in staat om rekening te 

houden met zijn feedback! 

Feedback 

 
Ttouch is tactiele communicatie. Als reactie op de benadering, het contact maken en de 
aanraking reageert de hond met communicatiesignalen, die bewust en onbewust worden 
afgegeven.  M.a.w. hij geeft feedback op jouw handelen, emoties en denken. 
 

Feedback, een bron aan informatie 
 
Met zijn feedback geeft je hond je informatie over: 
 
– je energie 
– je benadering 
– je Ttouch 
– de verbinding 
– zijn ontspanningsniveau 
– stressniveau 
– pijngrens 
– bedreigingsniveau 
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M.a.w. hij vertelt je over zijn persoonlijke beleving, welbevinden, zijn noden en behoeften. 
De hond gaat er vanuit dat hij duidelijk is én dat jij zijn boodschap begrijpt én dat je er gepast 
op reageert. 

 

Observeren, voelen, interpreteren 

De lichaamstaal van de hond is een taal op zich.  Je hebt dus een nieuwe taal te leren en dat vraagt 
tijd en oefening.   

Observeren 

Het herkennen van signalen door observatie is een eerste stap.  Signalen correct leren interpreteren 
gebeurt pas in een latere fase. 

Communicatiesignalen worden razendsnel afgegeven door de hond.  Ons menselijk brein is niet in 
staat om deze visuele prikkels zo snel te verwerken. Honden kunnen dat wel.  Er gaat dus veel aan 
ons voorbij. 

De oefeningen in deze cursus zijn dan ook gericht op het herkennen van signalen én om ons brein te 
trainen, maar nog niet op het interpreteren van de signalen! 

Ga je te snel interpreteren dan ben je waarschijnlijk aan het projecteren.  En dan benoem je jouw 
belevingswereld in plaats van die van de hond. 

De context 

Om signalen juist te interpreteren moet je ze altijd binnen de context kaderen waarin ze zich 
voordoen.  Als je de situatie niet meeneemt in je vertaalslag dan sla je de bal volledig mis. 

Eén signaal kan immers meerdere betekenissen hebben afhankelijk van de situatie waarin ze zich 
voordoet. 

Bv.  Een hond kan geeuwen als hij moe is, als ontlading van stress, als teken van spanning ... 
afhankelijk van de context.  Stop je bijvoorbeeld met Ttouchen omdat je denkt dat je hond geeuwt van 
spanning i.p.v. ontlading, dan zal je hond raar opkijken als je stopt met aanraken en omgekeerd: doe 
je verder terwijl je beter een pauze neemt, dan zal je hond meer kalmerende signalen uitsturen.   

En als je hond geeuwt, omdat hij moe is en jij denkt telkens dat het bv. aan jouw Ttouch ligt, dan kan 
je gaan redeneren dat er iets mis is met je aanraking, terwijl je hond gewoon moe is en óf getoucht 
wil worden óf wil slapen. 

Andere signalen 

De combinatie van meerdere signalen (cluster) en gedragingen die zich gelijktijdig voordoen of 
gedragingen die volgen op een bepaald signaal werpen vaak ook een breder licht op de situatie. 
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Voelen 

Vooraleer je signalen interpreteert, heb je steeds te voelen.  Je hart- en buikgevoel zijn enorm 
belangrijk bij het interpreteren van gedrag. 

Je lijf kan immers het spanningsniveau van de hond oppikken a.h.v. spiegelneuronen. Daarnaast is 
het lichaam erop voorzien om vroegtijdig 'bedreigingssignalen' of 'veiligheidssignalen' te registreren 
a.h.v. microsignalen bij bv. de hond, nog vóór je bewust de macrosignalen hebt opgepikt.  Dit gebeurt 
onbewust en razendsnel. 

Dit is een cadeau van moeder natuur aan alle levende wezens om snel gevaar te detecteren en om 
ons op tijd in veiligheid te brengen of om snel te voelen dat iets veilig is.  Zo hoeven we niet nodeloos 
te vluchten of te vechten en houden we energie over voor andere levensnoodzakelijke 
activiteiten.  Anders gezegd, instinctief weten we of we of we ons uit de voeten moeten maken 
(wijken) of toenadering kunnen zoeken (benaderen). 

Dus vergeet tijdens het observeren niet te voelen: blijf in verbinding met jezelf.  Ga je te hard 
nadenken en analyseren wat de hond bedoelt dan ontkoppel je je van je intuïtie en daarmee van je 
innerlijk gevoel. 

Telepathie 

Door te fel in je hoofd te zitten, sluit je je intuïtieve vermogens ook af waardoor je de telepathische 
boodschappen die je hond uitstuurt, niet 'hoort'.  En dat is jammer, want als er één weet wat hij wil 
bedoelen en vertellen dan is het de hond! 

Het belang van begrijpen 

Het goed begrijpen van de feedback van de hond geeft jou de nodige handvaten om te weten wat je 
(anders) moet doen om op hem af te stemmen of wanneer je beter hulp inschakelt. 

Het kunnen lezen van je hond (en bijsturen) zorgt ervoor dat je tot een respectvolle én veilige 
aanraking komt.  Je voorkomt dus dat de hond naar duidelijkere taal (afstandvergrotende signalen) 
moet grijpen om de stressvolle situatie ongedaan te maken. 

Tegelijk werk je aan wederzijds begrip en vertrouwen, waardoor je de sociale banden versterkt. 

Doordat je de hond ziet en respecteert in wie hij is, geef je ruimte aan zijn autonomie en 
authenticiteit.  Het waarborgen van deze basisbehoeften draagt oa. bij aan zijn zelfvertrouwen, 
veiligheid en innerlijke rust. 

Een groeiproces 

Het leren begrijpen van lichaamstaal is een groeiproces. Ik zet je al een beetje op weg met de meest 
voorkomende communicatiesignalen die we tegen komen tijdens benaderen, contact maken en 
aanraken. 
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Het is de bedoeling dat je je zelf hier verder in verdiept. In de minicursus 'Stress- en Kalmerende 
signalen herkennen' kan je een eerste aanzet maken.  In het 3 maanden traject 'Transformeer het 
samenleven met je hond' gaan we heel uitgebreid in op lichaamstaal. 

Communicatiesignalen bij Ttouch 
 
Honden laten de volgende signalen zien: 
 
– Kalmerende en conflictvermijdende signalen 
– Contactzoekende signalen 
– Stresssignalen 
– Afstandvergrotende signalen 
– Stressontladende signalen 
– Onstpanningssignalen 
 

Contactzoekende signalen 

 
Contactzoekende signalen zijn signalen waarbij de hond de afstand met de ander wil 
verkleinen. Het kan een vraag tot aanraken inhouden of gewoon contactliggen, maar het 
kan ook een vraag zijn naar een andere vorm van sociale interactie. 
 
Contactzoekende signalen worden uitgewisseld tussen honden onderling en tussen hond 
en mens (ander dier). 
 
Jij hebt uit te zoeken wat zijn intenties/behoeften zijn. Door zijn feedback kom je daar snel 
achter. 
 
Contactzoekende signalen kunnen zijn, afhankelijk van de context: 
 
– Naar je toe komen in een boogje, houding iets lager, gepaard gaand met vriendelijke 
kwispel 
– Opspringen 
– Aan je mond komen likken, bewust en zacht, meestal kort 
– Likken aan je hand tijdens aanraken (minder intens likken dan bij kalmerende signalen, 
ook meestal korter) 
– Tegen je aan komen liggen 
– In je nabijheid komen liggen 
– Op schoot komen liggen 
– Graaien met pootje 
– Je zacht aankijken (vaak gecombineerd met één of meerdere van bovenstaande signalen) 
– Brede kwispel (vaak gecombineerd met één of meerdere van bovenstaande signalen) 
– Een lichaamsdeel aanbieden waar hij graag wil worden aangeraakt of ernaar kijken, zodat 
je daar aanraakt 
 
  

https://workshopsslowlivinganimals.be/product/introductiecursus-stress-signalen-en-kalmerende-signalen-bij-je-hond-herkennen/
https://workshopsslowlivinganimals.be/product/introductiecursus-stress-signalen-en-kalmerende-signalen-bij-je-hond-herkennen/
https://workshopsslowlivinganimals.be/product/3-maanden-traject-transformeer-het-samenleven-met-je-hond/
https://workshopsslowlivinganimals.be/product/3-maanden-traject-transformeer-het-samenleven-met-je-hond/


 

pagina 33 van 85 
 

 
SLOW TOUCH – AUDREY LAUWERS 

Contactliggen is fysiek contact maken door: 
 
– tegen de ander aan te vleien, te staan, zitten of liggen 
– op voeten, benen, arm, borst, buik, nek of op schoot komen liggen … 
– met hoofd, poten, de rug of het hele lichaam … 
 
Dit mag dus niet automatisch geïnterpreteerd te worden als een vraag tot aanraking met 
handen.  Contactliggen kan louter en alleen een behoefte zijn aan constante, tactiele input 
m.a.w. een lichte, constante druk zonder bewegende handen.  Om te weten of je hond al 
dan niet wenst aangeraakt worden met handen, let je op zijn feedback. 
 

Kalmerende en conflictvermijdende signalen 

Kalmerende en conflictvermijdende signalen zijn signalen die (meestal) bewust worden ingezet om: 

- aan te geven dat de hond iets spannend/ongemakkelijk vindt, waarbij hij vraagt om: 

•  rustig aan te doen (conflictvermijding/communiceren persoonlijke privacy) en/of 
•  te stoppen met dàt wat je doet in dàt moment (conflictvermijding, communiceren 

persoonlijke privacy) en/of 
• afstand te nemen 
• of de hond neemt zelf afstand    

- met als doel: 

• de stressvolle situatie te ongedaan te maken door de omgeving te 'kalmeren' of door zelf uit 
de situatie te stappen, zodat hij zijn innerlijke rust kan herstellen (conflictvermijding, 
kalmerend signaal) 

• goede intenties naar de andere partij te communiceren (afstandverkleinend, kalmerend 
signaal) 

• de andere partij te kalmeren wanneer deze gestrest is (conflictvermijding, kalmerend signaal) 

Deze signalen worden uitgewisseld tussen honden onderling en tussen hond en mens (ander dier). 

Tijdens benadering, contact maken en aanraking kunnen de volgende signalen voorkomen: 

- Wegkijken met de ogen of het hoofd wegdraaien 
- Wegstappen (pauze nemen) 
- Wegdraaien van een bepaald lichaamsdeel (vaak is dat een gevoelig lichaamsdeel, fysiek of 
emotioneel) 
- Hoofd verlagen (vaak gecombineerd met naar achter getrokken oren en gesloten mond) 
- Op de rug draaien en wegkijken (blik volledig afgewend, ogen in verlengde van neus) of met whale 
eye (neus afgewend met ogen die naar jou kijken waardoor wit van de ogen zichtbaar wordt) 
- Overdreven speels of vrolijk, soms opdringerig gedrag: opspringen, intens kwispelen, hevig komen 
likken aan je mond (speelgoed of kauwbotje in bek nemen is om zichzelf te kalmeren) 
- Intensief likken aan je hand, traag tempo (alsof het lijkt dat zijn tong blijft haperen) 
- Bepaald lichaamsdeel aankijken, besnuffelen of likken wanneer ze bezorgd zijn als je daar aanraakt. 
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(pijn, pijnherinnering of gewoon spannend) 
- Geeuwen 
- Uitrekken of spelboog 
- Bek aflikken 
- Tongelen (tong likt over neus) 
- Snuffelen 
- Zich krabben 
- Uitschudden 
- Knipperen  (vaak gecombineerd met wegkijken of verlaagd hoofd of gevolgd door bezorgde blik en 
oren vaak ook naar achteren aangetrokken) 
- Ogenschijnlijk niets doen (contact wordt ondertussen verbroken) 
- Wegstappen en speeltje gaan halen (of ander voorwerp om energie/spanning te laten afvloeien) 

Wat doen bij kalmerende signalen? 
 
Als je aan het touchen gaat, hou je je – zeker in een beginfase – op één of 2 max. 3 touches, 
waarna je je hond een pauze geeft en je wacht op feedback. 
 
Naargelang zijn antwoord doe je hetzelfde verder, stuur je bij of stop je. Geef jezelf dus ook 
de tijd om zijn feedback te verwerken en te begrijpen. 
 
Bij één kalmerende signaal hoef je niet noodzakelijk te stoppen, je hebt het wel als een post-
it in je hoofd te plaatsen. Maar komt er nog één en nog één, dan geef je je hond een korte 
pauze en (indien nodig) overloop je de 12 elementen. 
 
Observeer of je hond in de pauze opnieuw contact maakt of juist weg stapt. 
 
Je kan bij twijfel stoppen en zijn initiatief afwachten of dezelfde handeling herhalen om na 
te gaan of hij opnieuw met een kalmerend signaal reageert. Stuur je handelen zodoende bij 
en kijk of hij meer ontspant m.a.w. of de kalmerende signalen afnemen en ontspannende 
signalen toenemen. 
 
Nemen de kalmerende signalen in frequentie toe? Dan moet je stoppen met aanraken door 
een pauze te geven. Het spanningsniveau van je hond neemt kennelijk toe. Overloop de 12 
elementen en stuur bij (of stop en probeer later opnieuw). 
 
Observeer of je hond vervolgens opnieuw contact maakt of juist weg stapt. En hoe reageert 
hij op je bijsturing? Geraak je niet wegwijs? In het live consult help ik je op weg! 
 
Pas op met je hond aan te staren, wanneer je zijn feedback wil interpreteren of wanneer je 
wacht op feedback, want daar kan hij ook kalmerende signalen op maken. 

Kalmerende signalen worden normaal gezien in lage frequentie getoond. Het spanningsniveau is dan 
redelijk laag. We spreken van stresssignalen als ze om de haverklap worden afgegeven. Dat gebeurt 
wanneer de spanning stijgt. Echter, bij zeer hoge stress vallen deze signalen compleet weg en zien we 
ook andere stresssignalen verschijnen. 
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Observatie-oefening – Kalmerende signalen herkennen 

In video 1 maken we kennis met Xeno.  Het vrouwtje van Xeno filmt en benadert Xeno om hem aan 
te raken. 

Kijk hoe Xeno reageert op de 'frontale' benadering en de camera.  Welke kalmerende signalen 
vertoont hij? 

Zoom even in op het knipperen.  In deze context is knipperen is een kalmerend signaal en geen 
ontspanningssignaal.  Kijk naar de andere signalen die gelijktijdig worden getoond: oren naar achter 
getrokken, gesloten mond, soms een whale eye.   

Vergelijk met Mona in video 3 - Slow Touch in de praktijk.  Het knipperen bij Mona is wel een teken 
van ontspanning. 

Observeer wat Xeno doet nog vóór de hand van zijn vrouwtje naar hem reikt.  Hij anticipeert op de 
aanraking en maakt meteen duidelijk dat hij niet op zijn rug wil worden geaaid, door zich op de rug te 
keren en zijn borst aan te bieden. 

Let op de minitongel op 0:16. Na verloop van tijd probeert hij de aanraking op de borst te temperen 
en uiteindelijk te stoppen: hij brengt zijn poot voor de borst, duwt de hand weg, biedt zijn hoofd aan, 
likt de hand, tongelt intensiever, geeuwt ... 

Bekijk de video een tweede keer en turf zo veel mogelijk kalmerende signalen.  Neem je turflijst 
hiervoor bij de hand.  

Kan je contact maken met het spanningsniveau van Xeno? Voel je in en scoor het stressniveau op een 
schaal van 0 tot 10 (0= no stress, 10= hoge stress). 

Video 1 – Observatie-oefening – Xeno – Kalmerende signalen – 02:15 

Stresssignalen 
 
Stresssignalen wijzen op een verhoogd stressniveau bij je hond. Het kan dat de hond zich 
bedreigd voelt bij de benadering, in het contact of door de aanraking. Een hond toont niet 
alleen stress signalen door een conflict met de buitenwereld, maar ook bij pijn. 
 
Met stresssignalen communiceert hij dus emotioneel of fysiek ongemak, zijn angst, 
frustratie of onmacht. 
 
Stresssignalen zijn een reactie op een fysiologische verandering en worden onbewust 
gecommuniceerd. Hun boodschap hebben we net zo serieus te nemen als de subtiele 
kalmerende signalen. 
 
Hij worstelt met een inwendig conflict en wil terug naar een harmonieuze staat van zijn 
door er een bepaalde actie aan te koppelen. 
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Meestal geeft een hond eerst kalmerende signalen af. Als deze niet worden begrepen en 
als hij zich niet kan onttrekken aan de situatie, komen stresssignalen op de voorgrond. 
 
Veel voorkomende signalen bij aanraking zijn: 
 
– Onrustig, alert rondkijken, orenspel 
– Je herhaaldelijk aankijken 
– Stressrimpels (hoofd, ogen, mond) en wallen 
– Ogen stoppen geheel of gedeeltelijk met knipperen 
– Whale eye = wit van de ogen (neus ‘kijkt’ rechtdoor, de ogen kijken naar jou, zo verschijnt 
het wit van de ogen) 
– Oren strak omhoog of strak naar achter aangetrokken (afstand tussen oren is kleiner dan 
in neutrale stand) 
– Zelf contact maken met een gevoelig lichaamsdeel (het likken en besnuffelen kan ook) 
– Neus tegen je hand aanduwen 
– Weglopen en niet terugkomen 
– Rondlopen 
– Rondlopen en overal markeren (om zichzelf gerust te stellen door verspreiding geur) 
– Zich richten op een andere prikkel en dus uit contact gaan met jou 
– Overdreven mondgebruik: zichzelf obsessief likken of verwonden, je hand overdreven 
likken, speeltje verscheuren of inslikken, overdreven kauwen, in de riem bijten 
– Hijgen waarbij tong lichtjes uit de mond komt en kleine schokjes maakt 
– Hijgen waarbij tong fel uit de mond komt (vaak in lepelvorm, dus een stuk opgekruld = 
zeer veel spanning in de tong) 
– Kwijlen of druppelen 
– Bij aanraking op de rug gaan liggen, tegelijk wegkijken en pootcontact maken en dan weer 
eventueel weglopen of van positie veranderen 
– Herhaaldelijk lichaamsdeel aanbieden en contact zoeken, en dan toch weer weggaan, 
gevolgd door terugkomen enz. … 
– Rijden op arm of been (arm tijdens aanraken om handbeweging te doen stoppen) 
– Herhaaldelijk uitrekken, uitschudden, krabben 
– In zichzelf keren (shutdown) 
– Verstijven 
– Niet meer reageren op naam, geen voeding meer aannemen 
– Uitschachten (piemel die uit de schacht komt) 
 
Als er nog geen oplossing komt, voor de stressvolle (lees bedreigende) situatie, dan kan de 
hond afstandvergrotende signalen inzetten, ook wel dreigende signalen genoemd. Dit doet 
hij nog steeds om tot een geweldloze oplossing te komen. 
 
Als de andere partij hier gepast op reageert door zelf kalmerende signalen te vertonen of 
door de stressor weg te nemen (bij aanraking is dat stoppen met aanraken en eventueel 
afstand nemen) hoeft het niet tot een confrontatie te komen met de tanden van je hond. 
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Observatie-oefening – Stresssignalen herkennen 

 

In video 2 wordt een Golden Retriever ingezet als demohond tijdens een opleiding. Het dier heeft oa. 

last van elleboogdysplasie en artrose in de heupen. Dit wordt halverwege de video medegedeeld. 

 

Turf de pogingen van de hond om aan te geven dat hij bepaalde aanrakingen niet wenst. Let hierbij 

op de kalmerende signalen en lichamelijke weerstand. 

 

Zijn kalmerende signalen worden genegeerd. Waaraan merk je dat? Nadat de tijd vordert, nemen de 

kalmerende signalen in intensiteit en frequentie toe. Het worden stresssignalen. Stel vast hoe de 

stress zich opbouwt! 

 

Observeer het stresshijgen en de spierspanningen in zijn gelaat. Oberveer hoe zijn mimiek verandert. 

Er komt meer en meer spanning bij. Waaraan zie je dat? 

 

Deze golden doet doorheen de sessie ontzettend veel pogingen om aan te geven dat hij pijn heeft en 

bepaalde aanrakingen niet fijn vindt. 

 

De hond wil uiteindelijk weg, maar geraakt zelf niet van de tafel. Met een intentiebeweging geeft hij 

dit te kennen. Herken je dit moment? 

 

Op een later tijdstip onderneemt hij een nieuwe poging, namelijk wanneer er even geen handen aan 

hem zitten. Ook deze poging wordt snel ingedijkt. Allemaal lief en zacht, maar het gebeurt onder 

zachte dwang. 

 

Observeer hoe hij geen pogingen meer onderneemt en de situatie ondergaat onder hoge stress.  Let 

ook op zijn snelle ademhaling! 

 

Deze video is een voorbeeld van hoe waardevolle technieken niet meer toekomen bij de hond, omdat 

de aanraking zonder zijn toestemming gebeurt en uit verbinding m.a.w. het gebeurt OP de hond en 

niet MET.  Ook de setting zelf is niet stressluw of -vrij. 

 

Doceren en een demo stonden op de agenda van de docent. Maar hoeveel ruimte kreeg de agenda 

van de hond? 

 

De paar punten die ik heb belicht gaan over de eerste 22 minuten. Ik ben me ervan bewust dat over 

deze video nog heel veel te vertellen valt. 

 

Video 2 – Observatie-oefening – Stressopbouw en stresssignalen – 22:40 
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Afstandvergrotende signalen of dreigsignalen 

 
Dreigsignalen komen voor wanneer de hond zijn stress dermate hoog is doordat vorige 
signalen niet hebben geleid tot een oplossing. 
 
Zijn bedoeling is nog steeds om een dreigend conflict om te buigen en om geen schade aan 
te richten. 
 
Hij zal proberen de ander te doen stoppen door de afstand te vergroten of deze weg te 
jagen. 
 
Als een andere hond deze signalen negeert of zelf dreigende taal uit OF als een mens de 
grenzen van de hond negeert door verder aan te raken of door aanvallend gedrag te 
vertonen naar de hond, volgt er een escalatie en conflict. 
 
Te veel stress kan maken dat een hond in alles een bedreiging gaat zien. Dit uit zich in 
overalert gedrag en/of felle angstreacties in verhouding tot de prikkel. 
Het lijkt op afreageren, maar eigenlijk verliest hij de controle over zichzelf en de omgeving 
door de stress. 
 
Als je ‘oog’ hebt voor de belevingswereld van de hond en hem goed ‘leest’ en aanvoelt, dan 
hoeft het nooit zo ver te komen. Honden zijn immers in de eerste plaats conflictvermijdende 
wezens die hun dagelijkse problemen willen oplossen met kalmerende signalen. 
 
Dreigsignalen die bij aanraking kunnen voorkomen: 
 
– Je strak in de ogen aankijken (adem ingehouden) 
– Je hand hard aanstoten 
– Je hand met neus aanraken en strak aankijken 
– Je hand of arm klemmen met de mond 
– Lip optrekken 
– Tanden laten zien 
– Grommen 
– Dreigend blaffen 
– Uitvallen 
– In de lucht happen richting je hand 
– Snappen (een schampschot) 
– Korte hap 
– Beet 
 
Tanden gebruiken is echt de laatste keuze die een hond wil maken. Dit doet hij in uiterste 
nood … nadat al zijn vorige pogingen om het conflict te doen stoppen niet succesvol zijn 
geweest en de stressemmer is overgelopen. 
 
Bij de ene hond zal dit sneller gebeuren dan bij de andere (afhankelijk van vroegere 
ervaringen en omgevingsfactoren). Iedere hond heeft zijn grens! 
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Observatie-oefening – Afstandvergrotende signalen herkennen 

In video 3 kan je observeren hoe misinterpretatie van het wezen hond, zijn intenties en 
communicatiesignalen kunnen leiden tot een bijtincident. 

Dit is een bewerkte video en is voorzien van tekst en uitleg aangaande de miscommunicatie. 

Turf hoeveel pogingen de hond onderneemt om de afstand te vergroten tussen de trainer en 
hemzelf.  Turf ook alle kalmerende signalen, stress- en afstandvergrotende signalen. 

Kijk naar de opbouw van kalmerende signalen en stresssignalen.  Voel het stressniveau van de 
hond.  Welke score geef je hieraan?  0 = zen, 10 = de trappers volledig verloren. 

Met deze video wil ik nog even het volgende meegeven: 

Miscommunicatie met een bijtincident tot gevolg brengt niet alleen de persoon in kwestie, maar ook 
derden en uiteindelijk de hond in gevaar. 

Wat voor boodschap geef je met je eigen houding en handelen?  Wat concludeert de hond uit een 
autoritaire omgangsvorm? 

'Mensen zijn niet te vertrouwen en vormen een bedreiging.  Ik heb 0 invloed. Mijn subtiele signalen 
leiden tot niets dus ik ga 'harder' moeten roepen om me in veiligheid te brengen.'  De hond verliest 
uiteindelijk de controle over zichzelf.  Het logische gevolg is: imploderen (shutdown) of (in dit geval) 
exploderen (meltdown) door de aanwezige stress in zijn lijf.'  

Met een autoritaire aanpak leer je honden hun conflictvermijdende houding en subtiele taal af én 
drijf je hen in de onmacht en de onveiligheid tot dat ze breken of ontploffen. 

Jammer genoeg hebben daardoor al veel honden het leven gelaten: ze worden tot de waanzin 
gedreven en verliezen hun zelfbeheersing om vervolgens gelabeld te worden als onhandelbaar en 
dominant, gedoemd tot euthanasie.  En helaas ben ook ik hier meermaals getuige van geweest. 

Video 3 – Observatie-oefening – Didn’t saw that coming – 06:16 
Bron:  https://www.youtube.com/watch?v=B8ihaP9tsiU 
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Stressontladende signalen bij aanraking 

 
De aanraking op zich kan spanning bijgeven, maar ook aanwezige spanning losmaken. 
Honden kunnen via stressontladende signalen deze spanning zelf reguleren en ontladen. 
 
Bij dit signaal geef je de hond een pauze tot de spanning is afgevloeid en hij weer settelt. 
 
Volgende signalen laten spanning los: 
 
– Geeuwen 
– Spelboog, stretchen 
– Half of geheel uitschudden 
– Zuchten 
– Diep doorademen 
– Pauze nemen door weg te stappen 
 
Als je hond deze signalen kort na elkaar veelvuldig laat zien, zegt dat iets over zijn 
spanningsniveau en het feit dat hij moeite heeft met de zelfregulering. 
 
Dat kan betekenen dat het contact en/of de aanraking hem te veel is. 
Geef hem dan een veel langere pauze of stop de sessie (en probeer later opnieuw) om een 
opbouw van stress te voorkomen en tactiele overprikkeling tegen te gaan. 

 

Ontspanningssignalen bij aanraking 

 
Hoe meer de hond stress heeft ontladen, hoe meer ontspanningssignalen je gaat opmerken. 
De beste barometer zijn de ogen die meer en meer knipperen en de ontspanning in het 
gelaat. 
 
Dit is het effect van je aanrakingen die signalen naar de hersenen hebben gestuurd dat je 
hond ‘veilig’ is, waardoor hij ontspannen kan. 
 
Ik som de meest voorkomende signalen op: 
 
– Zuchten 
– Smakken 
– Zachte ogen 
– Knipperende ogen 
– Doezelende ogen 
– Knikkebollen 
– Ontspannen voorhoofd (stressrimpels voorhoofd en rond ogen verdwenen) 
– Ontspannen mond en lippen (mond lijkt breder en korter – lippen hangen door) 
– Ontspannen oren (afstand tussen oren groot) 
– Ontspannen ooraanzet ( platte ooraanzet) 
– Geen orenspel (oren slapen – niet alert op omgeving) 
– Hoofd verlagen door ontspanning nek en schouders 
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– Beweging is kalm en geaard 
– Slapen 
– Boeren en scheten laten 

 

Observatie-oefening – Ontspanningssignalen herkennen 
 
In video 4 zie je mijn klanten en mezelf aan het werk tijdens een Slow Touch consult en 
workshops in de praktijk van Het Verdrag van Pluto (Mortsel). 
 
Een prachtig filmpje om communicatiesignalen te leren herkennen! 
 
Richt je eerst op de ontspanningssignalen.  Welke herken je?  
 
Gebruik de turflijst om zo veel mogelijk signalen te turven.  Aangezien je signalen kan 
missen, is het raadzaam om de oefening 2 keer te doen: 
 
De eerste keer speel je de video ‘normaal’ af m.a.w. in real life time.  Vervolgens speel je de 
video vertraagd af, dus in slow motion. 
Vergelijk de 2 uitkomsten en ga na welke signalen je de eerste keer misschien hebt gemist!  
 
Bekijk de video opnieuw: Kan je signalen van een andere categorie spotten? Turven maar! 
 
Je mag je bevindingen steeds delen met de facebookgroep Slow Touch – bewust aanraken 
met Ttouch. 
 

Video 4 – Observatie-oefening – Slow Touch in de praktijk – 05:06 
 

Verdere verdieping in de lichaamstaal van je hond  

 
De minicursus van Angélique van Kuijck: ‘Stress- en kalmerende signalen herkennen’ 
combineert een uitgebreidere uitleg met videomateriaal.  In het 3 maanden traject 
‘Transformeer het samenleven met je hond’ komt lichaamstaal in al zijn facetten zeer 
uitgebreid aan bod met videomateriaal en oefeningen. 
 
Uiteraard mag je in de facebookgroep van Slow Touch eigen video’s posten en deze 
bespreken met je medestudenten!  
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Contra-indicaties voor Ttouch 

 
Als je op voorhand weet dat je hond heel angstig is en/of met angst -of pijnagressie op 
aanraking reageert, ga dan niet eigenhandig aan de slag met je hond op basis van deze 
cursus! 
 
Lees en beluister de cursus en beperk je tot het oefenen met jezelf of een co-partner (mens 
of knuffelhond) ter voorbereiding van het live consult. 
 
Schakel ook mijn hulp in wanneer je tijdens het oefenen van de Ttouch stresssignalen of 
afstandvergrotende signalen vaststelt.  Ga niet verder op eigen houtje, maar laat je 
begeleiden in het kader van ieders veiligheid en welzijn! 
 
De Ttouch gaat immers je probleem niet oplossen, het vertrouwen opbouwen met jou en 
in de Ttouch wel. Dat vraagt kennis en kunde van een gecertificeerd Ttouch Practitioner! 
 

Klaar? Ga verder naar les 5: De Ttouch! 
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LES 5 – DE TTOUCH 

 

LOB 

– Tekst: De aard van de Ttouch 
– Video 1: Ervaringsgerichte oefening – Het verschil tussen strijken en liften – 01:58 
 

WIBE 

Deze les leert je meer over: 
 
– tactiele input 
– het verschil tussen strijken en liften 
– de invloed van de handbeweging op het zenuwstelsel 
– de invloed van de handpositie en het contact met de huid op het zenuwstelsel 
– het gebruik van de steunhand 
 
Je wordt je meer bewust van: 
 
– de effecten van tactiele input op het zenuwstelsel 
 
Dit inzicht helpt je om: 
 
– bewust en gericht aan te raken 
– je tactiele input te evalueren en bij te sturen 
 
Video 1 leert je: 
 
– het verschil te ervaren tussen strijken en liften  
 

Plan van A 

– Doorloop de lestekst. 
– Doe de ervaringsgerichte oefening van video 1. 
– Deel je Wibe en ervaringen met de TT groep! 
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Aard van de Ttouch 

Tactiele input 
 
Het zenuwstelsel van een hond kan je beïnvloeden met de aard van de Ttouch. Elke Ttouch 
is een vorm van tactiele input en draagt een bepaalde boodschap met zich mee. 
 
Het is het zenuwstelsel – waaronder de hersenen – dat de boodschap verwerkt en er 
betekenis aan geeft.  Ieder zenuwstelsel reageert uniek en in het moment. 
 
Wij moeten er voor zorgen dat het zenuwstelsel iets met de aanraking kan!  De touch moet 
als het ware behapbaar blijven voor je hond. 
 
Stel je dan ook steeds de vraag welke tactiele input je dier nodig heeft. Daarover dubben 
heeft geen zin.  Laat je leiden door je intuïtie en je hond! 
 
Wees je bewust dat je iets aanbiedt en niet iets opdringt. Jij geeft de input en vervolgens 
laat je je hond aan het woord. Jij  biedt de Ttouch aan, maar de hond kiest! 

 

Toepassingswijze 
 

In theorie heeft elke Ttouch een bepaalde toepassingswijze.  Dus afhankelijk van wat je wil 
beïnvloeden, kan je kiezen voor een andere Ttouch. 

 
In les 13 ‘Standaard Ttouch’ tref je per Ttouch een samenvatting van de 
toepassingsgebieden bij element 12 ‘Timing en setting’. 

 
Een standaard Ttouch bestaat in theorie, maar zelden in de praktijk.  Dat geldt evenzeer 
voor de beschreven doeleinden.  Schrik dus niet op dat je in de praktijk niet het resultaat 
behaalt dat je beoogde met een bepaalde Ttouch.  De standaardhond bestaat immers niet 
en dat geldt ook voor zijn zenuwstelsel. 

 
Blijf dus creatief in je denken en je uitvoering.  Laat je niet leiden door vakjes, maar door je 
hond en je intuïtie! 

 
Handbeweging: strijken of liften? 
Afhankelijk van de Ttouch die je inzet, maak je een bepaalde handbeweging over de vacht 
of met de huid. Strijken (of wrijven)  is een heel andere input en gewaarwording, dan liften. 
 
Strijkende Ttouches zijn de enige aanrakingen waarbij we wrijven over de vacht en huid met 
een strijkende beweging m.a.w. de hand verplaatst zich. 

 
Bij Liftende Ttouches liften we de huid verticaal en laten ze rustig terug zakken. M.a.w. we 
wrijven niet over de vacht en huid, maar we verplaatsen de huid. We nemen de huid als het 
ware mee.  Hand en vingers verplaatsen zich niet. 
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Bij de Circulaire Ttouches liften we de huid in een cirkel rond. We verschuiven de huid met 
een kleine cirkelende beweging.  Hand en vingers blijven daarbij ter plaatse.  Ook hier is het 
de huid die wordt verplaatst.  Hand en vingers doen dat niet! 

 
Voor de werking van Strijkende, Liftende en Circulaire Ttouches verwijs ik je graag terug 
naar de video’s van Module 2. 

 

Handpositie en huidcontact 

 
Bij elke Ttouch gebruik je een bepaald deel van je hand. Dit doe je door je hand in een 
bepaalde positie te brengen. 

 
Elke positie geeft ook weer een andere gewaarwording aan het zenuwstelsel bv. een Ttouch 
met een nagelriem (Tiger Ttouch) voelt anders dan een Ttouch met de vingertoppen 
(Clouded Leopard Ttouch). Ttouchen met de binnenkant van je (vlakke) hand (Abalonee 
Ttouch) is warmer dan met je handrug (Lama Ttouch) enz. 

 
Met de ene Ttouch maak je meer contact met de huid, dan met de andere.  Ook dit 
beïnvloedt het zenuwstelsel anders. 

 
Wat je hond met de input doet en of hij de Ttouch fijn vindt en als ontspannend ervaart, 
hangt af van zijn stresslevels, zijn gevoeligheid, zijn vorige ervaringen en zijn persoonlijke 
voorkeur. Dat zie je ook pas in het moment … en achteraf. 

 
Weet in ieder geval dat je steeds weer in het moment moet kijken, waarvoor hij toegankelijk 
is. 

 
Je kan je steeds de vraag stellen: hoe kleurt deze Ttouch voor mijn hond? 

 
Groen – vertrouwd, aangenaam 
Geel – beetje wantrouwig, lichte bedreiging, lichte stress, onzeker, ongemakkelijk of 
gewoon onaangenaam 
Oranje – wantrouwen, bedreigend, middelmatige stress, bang, zwaar ongemak 
Rood – zware bedreiging, hoog stresslevel, paniek, niet te harden 

 
Weet wel, iets wat niet is, kan nog komen én iets wat was, kan voorbij gaan. 

 

Steunhand 

 
Een tweede hand gebruik je als steunhand. Deze plaats je op schouder, borst of flank of 
onder de kin. Let erop dat je niet op het dier drukt. Je hand rust op je hond of ondersteunt 
de kin (bv. bij oor -en mondwerk). 

 
Een steunhand werkt wel makkelijker en soepeler. Je bent als het ware meer 
geconnecteerd. Veel honden vinden het fijn. Echter, voor sommige honden is deze input té 
belastend: 
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De warmte van je hand, een beknellend gevoel of de gedachte niet weg te kunnen, spelen 
hierin mee. Het spreekt voor zich dat je dan maar één hand gebruikt en je steunhand 
achterwege laat. 
 
Onzekere en angstige dieren 
Dieren, die nog onvoldoende vertrouwen hebben in jouw en/of in de aanraking, zijn 
toegankelijker voor korte, ‘koude’ aanrakingen met de omgekeerde kant van de hand en 
Ttouches waarbij je zo min mogelijk oppervlakte van je hand benut om contact te maken.  
M.a.w. je gaat voor de minst invasieve aanraking! Ook korte sessies en veel pauzes 
tussendoor zijn essentieel! 
 
Bv. Zebra Ttouch met de Lama hand, Python lift met 1 Lama hand, Lama Ttouch en Banana 
Slug Ttouch 
 
Dieren die wel vertrouwd zijn met jou en de aanraking, maar een angstreactie maken of in 
angst leven zijn vaak wel gebaat met warme aanrakingen nl. met de volle binnenkant van 
de hand. 
 
Bv. Zebra Ttouch, de Abalonee Ttouch, Lying Leopard Ttouch, …  
 
Deze laatste 2 worden besproken in de vervolgcursus, omdat deze cursus de klemtoon legt 
op introductie aan en opbouw van Ttouch.  

 

Video 1 – Ervaringsgerichte oefening –  Het verschil tussen strijken en liften 
– 01:58 

 

Les 5 afgerond? Ga verder naar les 6: De contactplaats. 
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LES 6 - CONTACTPLAATS 

 

LOB 

– Tekst: Contactplaats 
– Tekst: Observatie-oefening – Wat doe je met EEK? 
– Tekst: Observatie-oefening – De goesting van het moment 
– Tekst: Observatie-oefening – Pijntje is prio 
– Tekst: Crea-Bea oefening – Maak een bodymap van je hond! 
– Video opname: Video 1 – Observatie-oefening – Wat doe je met EEK? – 03:11 
– Video opname: Video 2 – Observatie-oefening – Niyù – Eerst de borst – 01:28 
– Video opname: Video 3 – Observatie-oefening – Mauro  – Eerst de schouder – 01:59 
– PDF: Bodymap 
 

WIBE 

De lestekst leert je oa.: 
 
– de contactplaats op het lichaam te bepalen bij aanvang van een sessie 
– het belang van een vertrouwde plek 
– het belang van een vertrouwde aanraking 
– hoe je een minder vertrouwde plek, vertrouwd kan maken 
– wanneer je welke plaatsen niet aanraakt 
– wat te doen bij een aversieve reactie op de aanraking 
– hoe honden met pijn kunnen reageren op aanraking 
– de invloed van een herinneringsspoor beter te begrijpen 
 
De observatie-oefening – Wat doe je met EEK? – a.d.h.v. video 1 toont je: 

 

– hoe je bij een EEK reactie vertrouwen kan inbrengen in de relatie 

– hoe je vertrouwen kan opbouwen in de aanraking 

 

De observatie-oefening – Eerst op de borst! –  a.d.h.v. video 2 toont je: 

– hoe Niyù communiceert om eerst op zijn borst getoucht te worden en niet op zijn rug 

– dat goesting kan verschillen van moment tot moment 

– dat je niet te snel mag concluderen ’ ’t Is gele zone’ 

 

De observatie-oefeing – Eerst de schouder! – a.d.h.v. video 3 – toont je: 

– hoe Mauro kenbaar maakt dat hij eerst een fysiek probleempje wil aanpakken, vooraleer er ‘verder’ 

getoucht kan worden. 
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Het maken van een bodymap van je hond: 
 
– doet je bewust worden van zijn persoonlijke beleving op aanraking op een bepaalde plaats 
– is een handvat om vertrouwen op te bouwen in de aanraking op een gestructureerde, 
bewuste manier 
– geeft je de mogelijkheid om je hond te monitoren op emotioneel en fysiek vlak  
– zorgt er mee voor dat aanraking op een respectvolle en (voor jou) veilige manier verloopt 
 

Plan van A 

– Neem de lestekst door. 
– Doe de 3 observatie-oefeningen a.d.h.v. de richtlijnen en bijgevoegde video’s. 
– Print de bodymap uit (of teken er zelf één) en maak een bodymap van je hond!  Volg de 
richtlijnen zoals beschreven. 
– Deel je bodymap en bevindingen met de TT groep. 
– Vergeet je Wibe niet! 
 

Plan van B 

– Crea-Bea Oefening – Bodymap: Kan je deze oefening niet uitvoeren omdat je slechtziend 
bent of blind?  Tijdens het live consult help ik je graag verder om een Bodymap op te stellen 
van je hond door hem (aan) te voelen.  Observatie met je handen en intuïtieve 
communicatie met je dier stellen je net zo zeer in de mogelijkheid om rekening te houden 
met zijn feedback! 

 

Contactplaats 

 
Waar begin je met Ttouch? Hoe bouw je vertrouwen in de aanraking op? Hoe breid je je 
Ttouches uit naar minder vertrouwde delen? 
 
Daar gaat het over in deze les.  In alles wat ik je vertel, speelt ook hier de beleving van de 
hond een cruciale rol. 
 
Zijn toestemming is de sleutel! 
 

Een vertrouwde plek op het lichaam 

 
Waar maakt je hand eerst lichaamscontact met de hond? 
 
Schouder, nek of borst zijn over het algemeen plaatsen die als veilig(er) worden ervaren.  Ik 
noem het ook wel ‘in theorie’ de standaard groene zone van de hond. 
 
In deze zone heeft de hond meer controle over de hand(beweging).  Hij kan zien wat de 
hand doet, waardoor hij zich minder kwetsbaar voelt.  Dat schept vertrouwen. 
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Als je meteen op het oor of het hoofd toucht, kan de hond je hand niet gadeslaan.  Hij zal 
proberen te kijken wat je aan het doen bent of je hand ontwijken. 
 
Achterhand of staart behoren tot de intiemere delen en daar werk je dus naar toe.  Honden 
kunnen behoorlijk ongemakkelijk zijn of schrikken als je dat niet doet. 
 
Kortom, vermijd onnodige spanning.  Start nooit op een minder vertrouwde plaats zoals op 
het oor, het hoofd, de poot, de flank, de rug, de staart of op de achterhand.  Dit geldt ook 
voor honden die zich overal laten aanraken! 
 
Bepaal eerst de groene zone van je hond. Dit doe je in samenspraak. In de praktijk kunnen 
voorkeuren immers afwijken van ‘de standaard groene zone’ en zijn ze ook 
momentafhankelijk.  
 
Ga er dus nooit vanuit dat: 
 
– iedere hond hetzelfde kleurt 
– hij iedere dag hetzelfde kleurt 
 
Eens het dier vertrouwen heeft in de hand of de aanraking, kan je de touches uitbreiden 
naar een ander deel van het lichaam.  Let hierbij op de feedback.  Ga nooit verder zonder 
zijn toestemming! 
 
Besef dat je hond niet automatisch groen kleurt over de ganse lijn als je een goed begin 
maakt. Er zijn honden die andere lichaamsdelen best spannend vinden (zie minder 
vertrouwde plek en bodymap). 
De regio waar je toucht, hou je bij aanvang klein en dus overzichtelijk en voorspelbaar. 
 

Het belang van een vertrouwde plek 

 
Wanneer je een hond kennis laat maken met iets nieuws dan heb je de nodige condities te 
scheppen, opdat hij in een open en ontspannen leertoestand komt en/of blijft. 
 
Iets wat ongekend is, kan een beetje wantrouwen opwekken.  We mogen er niet vanuit 
gaan dat een hond zich automatisch goed voelt bij een (nieuwe) aanraking. 
 
Het aanwezige stressniveau heeft ook invloed op de mate van toegankelijkheid.  Hoe hoger 
het stressniveau van de hond, hoe minder openheid voor het onbekende. 
 
Wanneer dieren gestrest en angstig zijn, voelen ze zich onveilig en sneller bedreigd.  Dat 
komt omdat de hersenen anders functioneren in deze toestand. 
 
Als je vast zit in angst kan je niet anders meer denken.  De hersenen neigen de werkelijkheid 
negatief te interpreteren. Iets nieuws wordt dan sneller als belastend of bedreigend 
ervaren. 
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Vandaar dat het niet verstandig is om een nieuwe aanraking te introduceren op een niet 
vertrouwd lichaamsdeel en al helemaal niet in een ongekende en/of stressvolle omgeving. 
 
Ongeacht het stressgehalte,  geldt dit voor alle honden, ook voor hen die doorsnee gezapig 
in het leven staan. 
 
Een positieve, leerrijke ervaring wordt pas mogelijk als je de basisbehoefte ‘veiligheid’ 
waarborgt: een vertrouwde plek op het lichaam en een veilige omgeving vergroten de 
ontvankelijkheid om iets nieuws te ervaren. 
 
Vergeet daarbij niet dat ook jij van invloed bent op de kleur van de hond.  
 
Vraag je dus af: ‘Hoe kleur ik op dit ogenblik voor de hond?’ 
 
Een vertrouwenspersoon kleurt makkelijker groen dan iemand die: 
 
– de grenzen van de hond telkens weer negeert 
– in het verleden grenzen heeft overschreden 
– onbekend is en waar de hond nog geen band mee heeft 
 
Respecteer dus ten allen tijde de beleving, het lichaam en de grenzen van de hond. Hiermee 
waarborg je de basisbehoefte ‘zelfbeschikking over het eigen lichaam’ en toon je de hond 
dat je ‘groen’ bent. 

 

Een vertrouwde aanraking 

 
Met welke aanraking ga je van start? 
 
Ga niet meteen aan het touchen! Doe eerst een rustige, vertrouwde aanraking, alvorens je 
overstapt op Ttouch. Doe dus eerst ‘gewoon’. Dat geeft jullie beiden de tijd om over te 
schakelen naar bewust aanraken met Ttouch. 
 
Wanneer Ttouch volledig ‘nieuw’ is voor je hond of wanneer je een nieuwe Ttouch 
introduceert, doe je niet meteen een volledige Ttouch, maar bouw je hem op. 
 
Hou volgend schema in gedachten: 
 
1. Vertrouwde aanraking in groene zone 
2. 1 introductie Ttouch in groene zone 
3. Pauze 
4. Meerdere introductie Ttouches in groene zone 
5. 1 complete Ttouch in groene zone 
6. Pauze 
7.  Meerdere Ttouches in groene zone 
 
Geef voldoende pauzes tussen de Ttouches door.  Raadpleeg hiervoor les 7: Pauze. 
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Iedere hond leert op zijn tempo.  Bij de ene hond ben je binnen de paar minuten bij stap 7, 
de ander heeft er weken of maanden voor nodig.  En dat is prima!  Tijd is geen doel, (re)-
connectie en vertrouwen wel. 
 

Een minder vertrouwde plek 

 
Hoe breid je de Ttouches uit naar andere zones van het lichaam? 
 
Wanneer je hond zich op zijn gemak voelt om aangeraakt te worden in de groene zone, kan 
je je Ttouchgebied uitbreiden.  Sommige honden kleuren meteen groen.  Anderen niet. 
 
Dit kan uiteenlopende redenen hebben.  Eén daarvan valt onder de noemer vertrouwen. 
 
Te weinig vertrouwen hebben in een aanraking op een bepaalde plaats kan te maken 
hebben met: 
 
– de vertrouwensband met de persoon 
– een beperkte gewenning en socialisering 
– een onbekende aanraking 
– onverwerkte negatieve emotionele en/of fysieke ervaringen uit het verleden m.a.w. 
trauma 
 
In het geval van een vertrouwenskwestie met de aanraking kan je het vertrouwen stap voor 
stap opbouwen, zodat een minder vertrouwde plek ook groen kleurt. 
 
Een minder vertrouwde plek kan variëren van ongemak tot een no-go zone.  Naast de 
groene zone, kan je je hond dus indelen in gele, oranje en rode zones (zie bodymap). 
 
Om aan vertrouwen te winnen, vermijd je aanvankelijk de rode en oranje zone en werk je 
van groen naar geel tot geel verandert in groen.   Werk eerst met de gele zones en schakel 
desnoods mijn hulp in voor de andere zones. 
 
Hoe werk je van groen naar geel? 
 
Hou het volgende schema in gedachten: 
 
1. Vertrouwde Ttouch in groene zone 
2. 1 vertrouwde introductie Ttouch in gele zone 
3. Pauze en herhaal stap 1,2 en 3 of einde sessie 
4. Vertrouwde Ttouch in groene zone 
5. 1 vertrouwde Ttouch in gele zone 
6. Pauze en herhaal stap 4, 5 en 6 of einde sessie 
7. Vertrouwde Ttouch in groene zone 
8. Vertrouwde Ttouch in gele zone  
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Hou de introductie in de gele zone kort: 
 
– zo maak je je goede intenties duidelijk via je handelingen 
– en leer je de hond dat handen vanzelf weg gaan 
 
Zo voorkom je: 
 
– controleverlies, want je geeft de controle terug aan de hond 
– overspoeling, want je doseert het aantal Ttouches 
– een ‘EEK’ reactie m.a.w. aversie op de aanraking 
 
Dit schept vertrouwen.  Vanuit dit vertrouwen bouw je het aantal Ttouches op en zet je ze 
over naar andere zones. 
 
Bovenstaand schema is een bewustmaker en geen absolute richtlijn.  Volg steeds het tempo 
en de aanwijzingen van je hond!  Pas wanneer de gele zone groen kleurt is het interessant 
om een volgende zone te introduceren. 
 
Het is dus uitgesloten dat je blijft Ttouchen in een gele of oranje zone tot je hond groen 
kleurt! De kans is groot dat hij purper uitslaat.  Deze techniek noemt flooding en is de hel, 
zeker als het niet uit vrije keuze is! 
 
Bij flooding negeer je de beleving van het dier, zijn recht op controle én zelfbeschikking.  Dit 
schaadt het vertrouwen in de aanraking én in jou. De kans dat hij van purper naar groen 
slaat, is 0.   
 
Je moet er dus alles aan doen opdat het MMM (More More More) wordt in plaats van EEK 
(Emergency – Error – It’s Killing me) door juist minder te doen: Less is more! 
 
Hoe voorkom je een EEK reactie op de aanraking? 
 
– Stel je zo min mogelijk bedreigend op (zie les 1: Lichaamsbewustzijn). 
 
Doe dat door je hand weg te nemen nog voor hij ‘EEK’ kan zeggen.  Soms is dit niet 
voldoende en ben je duidelijker door de afstand groter te maken en fysiek uit zijn ruimte 
weg te stappen. 
 
– Laat hem zelf bedenken dat je geen bedreiging vormt!  Zorg dat hij nog kan nadenken! 
 
Door je ontmoeting kort te houden, jaag je hem niet hoger in de stress.  Zo vergroot je de 
kans dat hij achteraf nog in staat is te reflecteren over wat er zonet was gebeurd. 
 
Onthoud: Hoe hoger de stress, hoe lager de denkcapaciteit. 
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Toch EEK? 
 
– Hou de EEK zo kort mogelijk. 
– Doe je hand weg en/of ga weg.  
 
De hond heeft tijd nodig om te resetten en te concluderen: ‘ik word begrepen, ik heb 
invloed, ik ben veilig.’ 
 
Het bovenstaande geldt eigenlijk voor iedere hond, ongeacht de angst.  Dit is immers een 
kwestie van respect. 
 
Waar stabiele of licht onzekere honden genoeg hebben aan: 
 
– een korte pauze door je hand weg te nemen 
– je neutraal te maken door je aandacht te verleggen 
 
… ligt het bij angstigere dieren gecompliceerder.  Zij hebben meer ruimte en bedenktijd 
nodig. 
 
Bij angstige dieren: 
 
– stop je met de sessie 
– doe je rustig je hand weg 
– en stap rustig weg 
 
… want eens wantrouwen in volle glorie is geactiveerd, is nabijheid té veel. 
 
Benader de hond pas opnieuw nadat hij niet meer (volledig) bezig is met wat jij van plan 
bent. 
 
Waarom is dat? 
 
Dat komt omdat een angstige hond alleen nog maar in EEK – termen kan denken.  Hij blijft 
op zijn hoede voor je volgende (Ttouch) actie.  Hij kan geen reset maken zolang jij dichtbij 
bent. 
 
Leer deze hond in eerste instantie dat jij en je hand weggaan, wanneer hij aangeeft dat het 
te veel is.  Zo krijgt hij opnieuw invloed en controle over zijn omgeving.  
 
Zijn veiligheidsgevoel neemt na verloop van tijd toe,  stress en angst nemen af. Dit schept 
ruimte voor denken en vertrouwen. 
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Observatie-oefening – Wat doe je met EEK? 
 
In de volgende video zie je Ttouch collega Tanja Luca aan het werk met een hond die haar 
aanwezigheid, de aanraking en de omgeving best spannend vindt.  Observeer hoe zij beetje 
bij beetje iets meer ontspanning brengt in de hond. 
 
Observeer hoe zij met EEK omgaat door op zoek te gaan naar een vertrouwde plek, een 
vertrouwde aanraking en pauzes.  Hoe reageert de hond op het feit dat zij haar handelingen 
afstemt op zijn feedback? 
 
Let hierbij op de veranderende lichaamstaal naarmate de stress afneemt doordat de hond 
zich ietsje veiliger voelt. Stilletjes aan komt er meer ontspanning.  De hond is nog niet zen, 
maar dat is niet de bedoeling van deze sessie en dat hebben we ook niet te verwachten. 
 

Video 1 – Observatie-oefening – Wat doe je met EEK? – 03:11 
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=Do15w4rVOMk&t=48s 

 

Denk niet te snel: ‘T’ is gele zone’ 

 
Staat je hond weigerachtig t.a.v. een aanraking op een bepaalde plaats? Dan hoeft dit niet 
noodzakelijk ‘gele zone’ te betekenen in de zin van ‘geen vertrouwen of pijn hebben’. 
 
Overloop steeds alle elementen vooraleer je concludeert een gele zone te hebben gespot! 
 
Besef dat weerstand op een aanraking in een bepaalde zone ook louter en alleen 
persoonlijke voorkeur kan zijn.  Deze zone zal nooit groen worden en dat is ok. 
 
De persoonlijke voorkeur kan ook momentafhankelijk zijn. Dit kan te maken hebben met 
‘de goesting van het moment’ of met een plek op het lichaam die om extra aandacht vraagt. 
 
Bv. bij fysieke spanning/pijn: de hond vraagt je hulp om hem fysiek in balans te brengen.  Hij 
stelt zijn prioriteiten. 
 
Video 2 en 3 illustreren dit. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Do15w4rVOMk&t=48s
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Observatie-oefening – De goesting van het moment 

Niyù heeft geen issues met aanrakingen op de rug.  Hij vraagt er zelf geregeld neer door zijn rug aan 

te bieden.  Hij positioneert zich dan voor de eigenaars en gaat er gezellig bij zitten.  

Vandaag is het anders.  Hij wil eerst op de borst!  Wanneer de hand van zijn vrouwtje rug, schouders 

en flank aanraakt, duwt hij haar arm weg met zijn poot om haar te doen ophouden.  Na een paar keer 

duwt hij wat uitdrukkelijker.  Hij biedt ook lichtjes zijn borst aan. 

Eens hij daar aangeraakt wordt, blijven de poten rustig ter plaatse.  Even later begeeft hij zich naar de 

stoel.  Daar geniet hij wel van de Ttouches op zijn rug. Deze video is een mooi voorbeeld van ‘de 

goesting van het moment’. 

Video 2 – Observatie-oefening – Niyú – Eerst de borst! – 01:28 

 

Observatie-oefening – Pijn is prio 

In deze video geeft Mauro aan dat hij last heeft van zijn schouder (en van zijn keel – zie video ‘Eerst 

hydrolaten’ in les 12 – Timing en setting) en dat hij op die plek nood heeft aan fysieke ondersteuning 

om de spanningen te laten afvloeien. 

Let erop hoe hij zijn schouder steeds weer aanbiedt door zijn poot te strekken, zijn schouder aan te 

bieden, me aan te kijken en geluid te produceren,  en dit telkens wanneer ik te ver naar achteren toe 

werk. 

Observeer ook op zijn ogen.  Deze knipperen van ontspanning en sluiten zich verder wanneer ik op 

zijn schouder werk dan wanneer ik op de flank en achterhand werk. 

Video 3 – Observatie-oefening –  Mauro – Eerst de schouder! – 01:59 

Ook de energie van een persoon kan een rol spelen of een hond iemand al dan niet in zijn 
persoonlijke zone toelaat. Energie waarmee de hond niet resoneert, vermijdt hij.  Verander 
je energie door met jezelf aan de slag te gaan! 
 
Zijsprong: Je hond hoeft zich nooit te laten aanraken door iemand waar hij zich niet goed bij 
voelt!  In het geval van een vreemde, kom je tussen beiden.  
 
Wat doe je dan bij de dierenarts?  Dat brengt ons iets te ver voor deze cursus, maar ik kan 
je daarin altijd verder helpen via een adviesconsult. 
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Don’t Ttouch it 

 
Niet elke Ttouch is even geschikt om het gehele lichaam mee aan te raken en ook niet altijd 
bruikbaar voor iedereen (de rol van de emotionele of fysieke toestand even terzijde 
gelaten). 
 
Wat wel en niet kan, hangt af van: 
 
– de aard van de Ttouch 
– het lichaamsdeel waarop je werkt 
– de lichaamsbouw van de hond 
– de diersoort 
– persoonlijke voorkeur 
 
Nota: Met wat creativiteit kan je de handpositie meestal wel aanpassen aan het individu of 
lichaamsdeel. 
 
Aard van de Ttouch 

 
Circulaire Ttouches voer je NOOIT uit OP de ruggengraat. Met andere woorden NOOIT op 
de wervels. Naast de wervels kan wel. Als je op de ruggengraat werkt, overprikkel je het 
zenuwstelsel en wordt je hond draaierig en misselijk. 
 
Wanneer je toucht, blijf je nooit ter plaatse touchen. Dat irriteert het zenuwstelsel 
behoorlijk. Je verplaatst dus telkens je hand enkele millimeters of centimeters verder om 
de volgende Ttouch uit te voeren. 
 
Lichaamsdeel 

 
Er zijn Ttouches voor: 
 
– grote oppervlaktes 
– kleine oppervlaktes 
– inkepingen 
– specifieke lichaamsdelen 
 
Bv. De Abalonee Ttouch waarmee je contact maakt met de volledige vlakke hand is handig 
voor schouder, flank, buik en billen, maar niet voor de poten. Daar leent bv. de Lying Leopard 
zich beter toe … Maar dat is latere materie en dus niet voor deze cursus. 
 
Bv. De Banana Slug is ideaal om in inkepingen te werken. 
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Lichaamsbouw 

 
Sommige Ttouches zijn geschikt voor grote honden, maar niet voor kleintjes. 
 
Bv. De Abalonee Ttouch is praktisch niet haalbaar met een kleine Chihuahua.  Een volle hand 
kan intimiderend, overweldigend en beklemmend aanvoelen.  Een klein zenuwstelsel kan 
ook in de problemen geraken met de verwerking van de grote hoeveelheid tactiele input. 
 
Bv. De Lama Ttouch met eerste vingerkootje van de vingers leent zich uitstekend voor de 
mond en kaak van een Chihuahua of Yorkshire enz. 
 
Andere diersoort 

 
Pas op als je de Ttouches in deze cursus graag zou willen oefenen op andere diersoorten.  
Hoe kleiner het dier, hoe gevoeliger het zenuwstelsel en hoe minder input ze nodig hebben!  
Extra begeleiding is aangewezen. 
 
Sommige Ttouches mag je bijvoorbeeld niet uitvoeren op andere diersoorten. 
 
Bv. Je mag geen Ear Slide uitvoeren op konijnen.  Dit kan leiden tot oververhitting! 
 
Persoonlijke voorkeur 

 
Wanneer je hond op een bepaalde plaats niet wenst aangeraakt te worden of een bepaalde 
Ttouch niet aangenaam vindt, louter en alleen omwille van zijn persoonlijke voorkeur, dan 
is het geen kwestie van vertrouwen opbouwen, maar van het zo te laten. 

 

Vertrouwen bij pijn 

 
Let erop dat wanneer je hond bv. een oorontsteking heeft, ‘de vertrouwde nek’ pijn kan 
geven aan het oor als je daar toucht!  
 
Dus wanneer je weet dat je hond ergens pijn heeft, blijf je er ruim van weg of Ttouch je aan 
de andere zijde van het lichaam. 
 
Bv. Oorprobleem – Ttouch op borst of schouder 
Bv. Heupprobleem – Ttouch op schouder of op de heupkant waar geen klachten zijn 
 
Maar dit is geen gouden regel! 
 
Bv. Bij darmproblemen – Sommige honden verkiezen Ttouch op de buik, anderen kunnen dit 
niet verdragen.  Dan werk je beter (eerst of alleen) op de oren.  Bekijk in het moment waar 
je hond zich goed bij voelt. 
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Hou er ook rekening mee dat – afhankelijk van de fysiologie – bepaalde honden graag 
aangeraakt worden op een pijnplaats.  Zoek dan uit bij welke Ttouch en druk hij baat heeft.  
Soms kan dat ook inhouden dat hij alleen een constante druk wenst en geen Ttouch. 
 
Als je meent dat er een onderliggend fysiek probleem speelt, ga dan sowieso eerst langs de 
dierenarts voor een diagnose, vooraleer je je live consult boekt.  Ga ook  
pas verder met Ttouch op je hond na ons consult. 
 

Herinneringsspoor 

 

Sommige honden zijn bang dat je hen aanraakt of dat je hen aanraakt op een bepaalde 
plaats.  Hun vertrouwen heeft een diepe deuk gekregen. 
 
De oorzaak kan afkomstig zijn van een vroegere pijnervaring door ongeval, ziekte, operatie, 
verzorgingshandelingen of fysieke correctie.   
 
Deze honden kampen met een herinneringsspoor.  Afhankelijk van de (her)beleving, kunnen 
aanrakingen op een bepaalde plaats herinneringen met hevige emoties uitlokken.  Soms is 
de angst veralgemeend naar het hele hondenlijf. 
 
We spreken dus van trauma: een oude pijn die van emotionele en fysieke aard is.  Deze 
wordt herbeleefd alsof het verleden in het heden gebeurt. 
 
De hond zal deze herbeleving onbewust proberen vermijden, door aanraking uit de weg te 
gaan, zich af te sluiten of door je te stoppen. 
 
Hou er ook rekening mee dat trauma van gelijk welke oorsprong het zenuwstelsel 
overprikkelt, waardoor sommige honden overgevoelig kunnen reageren op de aanraking 
zelf. 
 
De tactiele input wordt anders verwerkt en intenser waargenomen.  Een aanraking kan dan 
ongemakkelijk of pijnlijk aanvoelen. 
 

Geen groene zone 
 
Is je hond niet of moeilijk benaderbaar? Krijg je geen toegang tot hem?  Ga dan nog niet zelf 
aan de Ttouch. 
 
Via de live sessie help ik je om de juiste ingang te vinden.  Extra sessies en andere 
methodieken kunnen nodig zijn om de ingang vrij te maken! 
 
Deze cursus kan je alvast als basis gebruiken ter voorbereiding van Ttouch met je hond.  
Oefen ook al op andere mensen in het zicht van je hond, maar wel op een voor hem veilige 
afstand.   
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Honden leren door te kijken: zien wat je doet en constateren hoe de ander reageert 
(namelijk MMM i.p.v. EEK), verandert iets in de hersenen en helpt je hond om zijn 
perspectief op benadering en aanraking te veranderen. 

 

Crea-Bea oefening – Maak een bodymap van je hond! 
 
Teken je hond uit en verdeel hem onder in vakjes (bodyspots).  Aan de hand van de tekening 
maak je een bodymap.  Doe dit voor beide zijden van je hond.  Je kan ook deze bodymap 
downloaden. 
 
Duid volgende ‘bodyspots’ aan: 
 
– zijn favoriete G – spot(s) 
– andere vertrouwde bodyspots 
– spots die minder vertrouwd zijn (ongemak en/of onzeker) 
– spots die hij niet fijn vindt (weerstand en/of bang) 
– no-go spots 
 
Leg de link met eerder vertoonde lichaamstaal bij aanraking (zie les 4): 
 
– contactzoekende en ontspanningssignalen = groen 
– stressontladende signalen (afhankelijk van context en andere lichaamstaal) = groen of geel 
– kalmerende signalen -en conflictsignalen (afhankelijk van de frequentie) = geel, oranje 
– stresssignalen = oranje, rood 
– afstandvergrotende signalen en dreigsignalen = rood 
 
Werk met kleuren! 
– groen voor de G-spots en andere vertrouwde spots 
– geel voor minder vertrouwde spots 
– oranje voor de spots met nog meer weerstand 
– rood voor de no-go spots 
 
Zo bepaal je op welke plaats je van start kan gaan met Ttouch en waar je eventueel naar 
toe kan werken of wat je (voorlopig) achterwege moet laten. 
 
Reflecteer daarnaast over de reden waarom je hond op bepaalde plaatsen geen, meer of 
minder moeite heeft met aanraken.  Nummer de bodyspots en benoem het (eventuele) 
waarom.  Soms kan je de reden (nog) niet achterhalen. 
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Crea-Bea oefening – Maak een bodymap van je hond! (vervolg) 
 
Volgende vragen kunnen je op weg helpen: 
 
– Persoonlijke voorkeur? 
– De aard van de aanraking? 
– Niet gewend aan aanraking in het algemeen of een aanraking op een bepaalde plaats? 
– Een vroegere pijnherinnering? 
– Acute of chronische pijn? Lokale pijn of een overprikkeld zenuwstelsel? 
– Traumatische stress? Geen vertrouwen en/of een overprikkeld zenuwstelsel? 
– Een negatieve associatie met handen en aanraking?  Opdringerig of hardhandig? 
   Pijnlijke verzorgingshandeling? Gebruik elektrische halsband, slipketting, stok? 
 
Als je na verloop van tijd je map update, kan je beide mappen vergelijken.  Zo heb je meteen 
een overzicht van de vooruitgang en de aandachtspunten. 
 
Dit kan ook nieuwe zaken aan het licht brengen.  Bv. wanneer een groene spot plots geel, 
oranje of rood kleurt, kan dit wijzen op acute pijn en een indicatie zijn om naar de dierenarts 
te gaan. 
 
Hou het concept van de bodymap steeds voor ogen.  Telkens wanneer je touched voor je in 
gedachten een update uit.  Baseer je op het hier en nu. Behoed je ervan om met een 
verouderde map te werken! 
 
Je creatie mag je met de facebookgroep delen! Ik ben alvast benieuwd! 

 

Voorbeeld – Bodymap 

 

 

 

Klaar met de bodymap van je hond?  Neem een pauze en ga door naar de 
volgende les! 
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LES 7 – PAUZE 

 

LOB 

– Tekst: Pauze 

– Video opname:  Video 1 – Ervaringsgerichte oefening – Het belang van pauze – 02:01 

– Tekst:  Observatie-oefening – Het belang van pauze  

– Video opname:  Video 2 – Observatie-oefening – Ttouch met pauze – 03:11 

– Video opname:  Video 3 – Observatie-oefening – Ttouch & massage zonder pauze – 02:14 

 

WIBE 

In deze les leer je meer over: 

 

– tactiele overprikkeling 

– het belang van pauze in het voorkomen van tactiele overprikkeling 

– het verschil tussen micro -en macropauzes 

– het belang van het principe ‘less is more’ 

 

Na de ervaringsgerichte oefening van video 1 – Het belang van pauze: 

 

– ben je je bewust dat pauzes essentieel zijn 

– voel je het verschil tussen een pauze met en zonder aandacht 

– ervaar je dat less ‘more’ is en more ‘less’ is 

 

Video 2 – observatie-oefening – Ttouch met pauze - helpt je de positieve effecten (h)erkennen van 

pauze tussen de aanrakingen. 

 

Video 3 – observatie-oefening – Ttouch zonder pauze - helpt je de negatieve effecten (h)erkennen 

wanneer je geen pauze geeft aan de hond. 

 

Plan van A 

– Lees de lesleerstof door. 

– Bekijk video 1 en oefen met een co-partner.  Check nog even de extra richtlijnen onder de video! 

– Bekijk video 2 en 3 en volg de bijgevoegde richtlijnen. 

– Wibe? Ervaringen? TTgroep! 
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Pauze 

Verwerking tijdens de pauze 
 

Besef dat Ttouch iets ‘ongewoons’ is voor de hersenen van de hond met als doel nieuwe 

verbindingen aan te leggen en ontspanning te creëren! 

 

Tijdens de pauze gebeurt de verwerking van de tactiele gewaarwording door de hersenen. 

 

Pauzes zijn dan ook essentieel om de hersenen hun werk te kunnen laten doen en hen voldoende tijd 

te geven om deze nieuwe input een plaats te geven en er een actie aan te koppelen, zoals focus, 

mentale rust, afvloeien van spierspanning, etc. … 

 

Wees je ervan bewust dat je niet gewoon wat aan het aaien en draaien bent. 

 

Eén van onze slogans bij Ttouch? Less is more! 

 

Hiermee verwijzen we naar het belang van pauzes en de kans op overprikkeling als je dat niet doet.  

Beter minder Ttouches en meer pauzes, dan blijven doorgaan, waardoor zijn zenuwstelsel doordraait. 

 

Tactiele overprikkeling 

 

Als de hersenen geen tijd krijgen dan kunnen ze tactiel overprikkeld geraken en er ook geen 

(positieve) betekenis aan geven, waardoor je (sensorische) verwarring, chaos en stress veroorzaakt in 

plaats van ontspanning. Ook misselijkheid en draaierigheid zijn hier een gevolg van. 

 

Tactiele overprikkeling gebeurt wanneer de prikkels sneller toekomen dan het hondenbrein kan 

verwerken. Je overspoelt je hond en bereikt een averechts effect wanneer je: 

 

– te veel Ttouches achter elkaar geeft 

– onvoldoende pauzes laat 

– te snel toucht 

– te traag toucht 

– te lange sessies houdt 

 

Bij tactiele overprikkeling wordt de oorspronkelijke prikkel harder en intenser beleefd (en dus ook als 

pijnlijk, storend of misselijkmakend). 
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Pauzes doseren input 

 

Pauzes voorkomen tactiele overprikkeling, omdat je enerzijds de stroom aan input doseert. 

Anderzijds geef je de hond de kans zelf te doseren door weg te stappen. 

 

Door een pauze te laten laat je de hond de ruimte om hiervoor te kiezen. Niet iedere hond zal uit 

zichzelf wegstappen als je blijft doortouchen. 

 

Dat heeft o.a. te maken met vorige levenservaringen en de manier waarop hij al dan niet 

gerespecteerd is door de mens in zijn persoonlijke grenzen. Zijn veerkracht, maar ook beperkte 

mobiliteit kunnen een rol spelen, enz. … 

 

Micro- en macropauzes 

 

Micropauze: Na elke cirkel volgt een korte pauze van ongeveer 2 seconden waarbij de vingers op de 

negen (of de acht) van de klok blijven rusten. Deze pauze geeft het lichaam de tijd om de informatie 

te verwerken. Tussen 2 cirkels door krijgt het dier ook verwerkingstijd. 

 

Na elke lift hou je de huid 2 seconden even ter plaatse, alvorens je de huid weer (rustig!) laat zakken.  

Dit is nodig om draaierigheid en misselijkheid te voorkomen. De secondes die je tussen 2 liften laat, 

geeft het dier ook verwerkingstijd. 

 

Macropauze: bij deze pauze stop je enkele minuten volledig met touchen en maak je geen contact 

meer met de handen of enkel zacht contact met de steunhand. Je kan er voor kiezen af en toe rustig 

te kijken naar de hond (voorkom dat je gaat staren) of neutraal voor je uit te kijken en op je 

ademhaling focussen. 

 

Blijf dus in je hartverbinding! Het is niet de bedoeling om je hond te negeren, maar om hem de 

ruimte te geven even op zichzelf te zijn, tenzij hij aangeeft dat je nog wat verder mag doen. 

 

Einde sessie betekent ook tijd voor een macropauze. Laat je hond drinken, ga rustig een eindje lopen 

in een rustige omgeving en laat hem snuffelen of geef eten en laat hem gewoon rusten en de input 

verwerken. 

 

Plan geen andere activiteiten in, zoals bijvoorbeeld hondenschool, agility of samen naar de hockey. 

Dit doet de uitwerking teniet en kan tot een overload aan prikkels leiden. 

 

Veel pauzes, weinig Ttouches 

In Ttouch werken we dus met veel pauzes. Puppy’s, dieren die angstig of hyperactief zijn en ziek zijn 

of pijn hebben, geven we nog meer pauzes (en vaak ook minder Ttouches): zij hebben een veel 
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gevoeliger of reeds overspannen zenuwstelsel, waardoor ze sneller in de problemen komen met de 

prikkelverwerking. 

 

Let erop dat Ttouch een aanraking is die je hond niet gewend is! De aanraking kan soms ‘raar’ 

aanvoelen, omdat het ongekend is. Timide en angstige honden kunnen dit als ‘bedreigend’ ervaren, 

omdat ze de neiging hebben nieuwe dingen met wantrouwen te benaderen (amygdala, emotionele 

brein is overactief). 

Geef hen maar één Ttouch of een kwartje en geef hen een lange pauze van 6 seconden (of langer) om 

te bedenken dat: 

 

– ze veilig zijn 

– Ttouch best aangenaam is 

– handen vanzelf weg gaan 

 

Aangezien hun denkvermogen wordt onderdrukt door de stresshormonen hebben zij dus meer 

verwerkings- en bedenktijd nodig. 

 

Wanneer je rond een pijnplek werkt, kan de pijn in een knellende vorm toenemen door Ttouch. Als je 

dan blijft verder Ttouchen, wordt het ondraaglijk. Vandaar dat een langere micropauze van 5 à 6 

seconden nodig kan zijn om het zenuwstelsel telkens weer te kalmeren.  Zo kan de pijn letterlijk 

afvloeien. 

 

In bovenstaande gevallen is ‘Less is more’ nóg meer van tel! 

 

Maar nogmaals: wij adapteren ons aan elk zenuwstelsel en de hond zal ons hierin begeleiden.  Let 

dus op zijn signalen! Ga niet invullen voor je hond, ook al doe je dat met de beste intenties.  

 

Video 1 – Ervaringsgerichte oefening - Het belang van pauze – 02:01 

Extra richtlijnen video 1 

Het is interessant om deze oefening met de verschillende Ttouches te doorlopen. 

Zo zal je merken dat elke Ttouch zijn nevenwerkingen heeft als je over-toucht! 

Ken je nog geen Ttouches?  Voer de oefening dan uit met een gewone strijkende aanraking. 
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Observatie-oefening – Het belang van pauze 

 

Bekijk de video van Tania Lucas nog eens opnieuw en richt deze keer je volledige aandacht op de 

pauzes die ze geeft aan de hond: wanneer laat ze pauze en hoe reageert de hond erop.   

 

Deze video is een mooi voorbeeld van Bewust aanraken in dialoog en verbinding met de hond ook al 

heeft hij het niet makkelijk.  Door de hond uit te nodigen en niet te forceren, bouw je aan 

vertrouwen.   

 

Video 2 – Observatie-oefening – Ttouch met pauze – 03:11 

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=Do15w4rVOMk 

 

Observeer in video 3 wat het met deze hond doet als je geen pauzes laat tussen de aanraking.  In 

welke mate gebeuren deze aanrakingen in verbinding en in dialoog met de hond?  Is het iets van 

samen? Of ondergaat hij wat er van hem verwacht wordt? 

 

Video 3 – Observatie-oefening – Ttouch & massage zonder pauze – 02:14 

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=TrMmhfW7Ur8&t=2s 

Klaar? Slide door naar les 8! 
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LES 8 – SLIDE 

 

LOB 

– Tekst: Slide – De connectie tussen de Ttouches 

– Video opname: Video 1 – Ervaringsgerichte oefening – Slides met aandacht – 02:09 

 

WIBE 

Na deze les ben je weer wat kennis rijker over: 

 

– het belang van voorspelbaarheid en structuur in je aanraking 

– de specifieke werking van de Slide 

– het verschil tussen een Slide en een Luchtbrug 

 

 Met de oefening van video 1 ervaar je: 

 

– het belang van een slide met aandacht 

– het verschil wanneer je aandacht er niet bij is  

 

Plan van A 

– Neem de leerstof door. 

– Bekijk video 1 en doe deze oefening wanneer je al toegekomen bent aan de Circulaire Ttouch! 

– Beluister de video tot op het einde, want er volgen nog richtlijnen voor een observatie-oefening! 

– Wibe? Ervaringen? TTgroep! 

 

Slide 

 

De Slide wordt ook wel vertaald als ‘de connectie tussen de Ttouches’.  Het is een strijkende 

beweging over de vacht met als doel: 

 

– voorspelbaarheid en structuur te brengen in de aanraking 

– je hand te verplaatsen naar een bepaalde plek om te touchen 

– het zenuwstelsel te kalmeren 
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Structuur 

 

Honden hebben voorspelbaarheid nodig in de aanraking.  Structuur in je aanraking brengen, is één 

van de manieren om dat te doen. 

 

Waarom is structuur zo belangrijk? 

 

– De hersenen kunnen blijven volgen wat je doet. 

– Je voorkomt dus overprikkeling en chaos in de hersenen. 

– De hond hoeft zich geen zorgen te maken over wat de hand van plan is. 

– Je voorkomt stress door aanraking. 

– Je creëert rust, openheid en vertrouwen. 

 

Structuur brengen.  Hoe doe je dat? 

 

Touchen met structuur 

Doorgaans touchen we met een bepaalde structuur om hier aan tegemoet te komen. 

 

We werken van de schouder naar de achterhand toe (ontspannend). Of van de achterhand naar de 

schouder (activerend-stimulerend). 

 

Nota: In bepaalde situaties laten we de Ttouches ongestructureerd verspringen op het hondenlijf om 

de hond te helpen re-connecteren met zichzelf en de handler – bv. bij hyperactief gedrag. 

 

Je moet je maar eens voorstellen dat je een massage laat doen en er zit geen voorspelbaarheid en 

structuur in.  Hoe zouden jij en jouw zenuwstelsel dat beleven? 

 

Ook Slides voorspellen de beweging van de hand op het hondenlichaam.  Zo meteen meer daarover.  

Eerst nog even dit: 

 

De afspraak 
 

Maak goede afspraken met je hond over waar je hem wel of niet aanraakt én hou je er aan.  Dit biedt 

OOK voorspelbaarheid en structuur én schept vertrouwen. 

 

Stop met aanraken daar waar de hond zich niet comfortabel voelt. Wat bedoel ik daar mee? Ik geef 

een voorbeeld: 

 

Bv. Stel dat je hond moeite heeft met aanraking van de achterhand. Halverwege de flank wordt hij 

onrustig en communiceert hij zijn ongemak. 
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Wat doe je dan? Geef hem een pauze en touch de eerst komende tijd alleen daar waar de hond zich 

goed bij voelt.  Hou je aan de nieuwe afspraak! Wees voorspelbaar. 

 

Pas wanneer er meer vertrouwen is opgebouwd, kan je vragen aan je hond of je verder mag 

Ttouchen. 

 

Hoe vraag je de hond om de afspraak te herzien? 

 

– Je doet 1 korte introductie Touch buiten de afgesproken zone (zie les 6) 

– Vervolgens neem je je hand weg 

– Je wacht zijn reactie af 

 

Afspraken kunnen alleen gewijzigd worden met de goedkeuring van je hond!  Ook dat is een 

afspraak! 

 

Schakel mijn hulp in als je vastloopt. 

 

Slides 

 

Een Slide kan op verschillende manieren worden ingezet: 

 

Als verbinding tussen 2 Circulaire Ttouches 

 

Om je hand op een vlotte en voorspelbare manier te verplaatsen op het hondenlichaam, gebruik je 

een Slide.  Een Slide voorspelt de richting waar je hand naar toe gaat en waar je volgende Ttouch 

terecht komt.  Zo kan je hond goed volgen wat je hand doet … en jij ook.  Twee Circulaire Ttouches 

verbind je dus met een Slide. 

 

Hoe gaat dat concreet in zijn werk? 

 

Op het einde van je Ttouch maak je een korte, zachte strijkende beweging over de vacht tot aan het 

punt waar je de volgende Ttouch doet. 

 

Je kan de strijkende beweging uitvoeren met de handrug (de Lamahand) of de handpalm. 

 

Luchtbrug 

 

Je kan ook nog andere verbindingen maken, zoals ‘de Luchtbrug’.  Hierbij verplaats je je hand zonder 

de hond aan te raken.  Het is een denkbeeldige Slide:  je voert de slide bewust uit door het boogje in 

gedachten mee te volgen (visualisatie). 
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Naar de start 

 

Je kan de Slide ook gebruiken om je naar een bepaalde Ttouch plek te begeven, ongeacht de aard van 

de Ttouch dat je gaat uitvoeren! 

 

Bv. Als je op de achterhand wil werken, dan vertrek je aan de schouder met een Slide richting 

achterhand.  Je begint niet meteen op de achterhand! 

 

Bv. Als je op het oor wil werken dan vertrek je van schouder of nek richting kaak en zo naar het oor.  

Je grijpt niet naar het oor! 

 

Als verbinding tussen alle Ttouches 

 

De Slide gebruik je ook om alle Ttouches te verbinden na een paar Ttouches. Hiermee bedoel ik dat je 

de regio waar je hebt getoucht, afstrijkt met de vlakke handpalm of handrug in één strijkende 

beweging.  

 

Het is een manier om: 

 

– het zenuwstelsel te kalmeren 

– het geheel te verbinden 

– je sessie af te sluiten 

 

Video 1 – Ervaringsgerichte oefening – Slides met aandacht – 02:09 

 

Slide door naar les 9: De cirkel! 
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LES 9 – DE CIRKEL 

 

LOB 

– Tekst: De cirkel van de Circulaire Ttouch 

– Mini video opname: De wijzerplaat van de Circulaire Ttouch 

– Video opname: Video 1 – Ervaringsgerichte oefening – De Basis Circulaire Ttouch (Clouded Leopard) 

– 12:05 

 

WIBE 

In deze les richten we ons op de uitvoering van de cirkel bij de Circulaire Ttouch: 

 

– de cirkel 1/4 of 1/5 

– de rondheid 

– draairichting 

– de grootte 

 

Na video 1 heb je de cirkel in je vingers! 

 

Plan van A 

– Neem de korte tekst door 

– Bekijk video 1 

– Video 1 toont de complete uitvoering.  Oefen deze keer alleen op de ‘Cirkel’.  Doe dit stapsgewijs: 

de ene keer oefen je op de cirkel en 1/4, de andere keer richt je je op rondheid of grootte of 

draairichting.  Dan combineer je 2 elementen enz.  Neem op tijd een pauze!  Less is more! 

– Wibe? Ervaringen? TT groep! 

 

De cirkel van de Circulaire Ttouch 
Dit element is exclusief voor de Circulaire Ttouch bestemd.  Dat spreekt voor zich: De cirkel! 

 

Er valt dan ook heel wat uit de doeken te doen over deze cirkel.  Uiteraard is dit stukje essentieel als 

je de Circulaire Ttouchtechniek gaat oefenen. 

 

Als dat nog niet het geval is, mag je dit element even parkeren! 

 

Cirkel en ¼ – rondheid – draairichting – grootte 

 

De basis van de TTouch methode is de 1 ¼ cirkelende beweging van de huid. 
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Daarbij stel je je de wijzerplaat van een klok voor op de hond.  De 6 wijst altijd naar beneden! Plaats 

je vingers of een ander deel van je hand denkbeeldig op zes uur.  Dus daar waar je je hand plaatst, sta 

je altijd op de 6. 

 

Je gebruikt je vingers of je hand (afhankelijk van de Ttouch) om de huid met de wijzers van de klok 

mee te bewegen. Je lift de huid via een cirkelende beweging.  Je vingers glijden dus niet over de 

vacht, maar duwen de huid zachtjes in een cirkel.  Je duim rust hierbij als steun op het dier. 

 

Je duwt de huid via de 9 zachtjes omhoog richting de 12.  Vervolgens laat je de huid langzaam weer 

zakken via de 3 richting de 6.  Je stopt niet op de 6, maar je duwt de huid nog een kwart cirkel verder 

omhoog tot de 9. 

 

Daar stopt de cirkel en pauzeer je even (1 à 2 seconden) alvorens de lift rustig los te laten en door te 

glijden met je hand naar een volgende plek (zie les 8: Slide) waar je een nieuwe cirkel begint. 

 

Je kan ook een cirkel en 1/5 draaien. Dan eindig je ongeveer op de 8. Het belangrijkste is dat je 

eindigt in een lift. Na de pauze geeft dat extra ontlading van spanning. 

 

Zorg dat de cirkels goed rond zijn, ter grootte van 1 euro m.a.w. klein. Als je te groot draait, wordt je 

hond draaierig of misselijk. Zorg ook dat de druk en de snelheid steeds gelijk blijft. 

 

De cirkel begint op 6 uur, omdat de huid dan eerst wordt opgetild, waardoor je ze makkelijk kan 

rondschuiven. 

 

Als je op 12 uur zou beginnen, zou je de huid eerst naar beneden moeten duwen om een cirkel te 

maken. Dat wringt behoorlijk tegen en voelt niet aangenaam. 

 

Wijzerplaat van de Circulaire Ttouch 

 

Video 1 – Ervaringsgerichte oefening – De Basis Circulaire Ttouch (Clouded Leopard) 

– 12:05 

 

Nog niet dolgedraaid? Ga door naar les 10 over drukkracht! 
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LES 10 - DRUKKRACHT 

LOB 

– Tekst: Drukkracht 

– Video opname: Video 1 – Ervaringsgerichte oefening – Drukkracht 1, 2 of 3 – 04:48 

 

WIBE 

In deze les leer je over: 

 

– de zachtheid van de druk bij de Circulaire Ttouch 

– de schaal van druk 

 

Met de oefening van video 1 ervaar je: 

 

– de zachtheid van Ttouch 

– drukkracht 1, 2 en 3 

– en leer je hoe de druk zelf te bepalen en over te zetten in je Circulaire Ttouch 

 

Plan van A 

– Lees de tekst over drukkracht door. 

– Bekijk video 1 en doe de oefening over drukkracht mee. 

– Ook al ken je nog geen één Ttouch, toch is het interessant om deze oefening te ervaren, zodat je 

voelt en beseft hoe zacht Ttouch is! 

– Wibe? Ervaringen? TT groep! 

 

Drukkracht 

 

Binnen de Ttouch hechten we veel belang aan de drukkracht bij de Circulaire TTouch.  Echter, 

drukkracht is ook belangrijk bij de Liftende en Strijkende Ttouches. 

 

De zachte aanraking staat centraal. 

 

Onderstaande beschrijving is volledig gericht op de Circulaire Ttouch.  Om de druk te bepalen bij de 

andere Ttouches kan je hetzelfde systeem toepassen zoals verder in de tekst en in de video 

besproken wordt. 
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Voor meer info over de drukkracht bij de Strijkende en Liftende Ttouches verwijs ik je graag door naar 

de betreffende video’s en naar de PDF documenten van les 13: ‘Standaard Ttouch volgens de 12 

elementen’. 

 

Zachte drukkracht 

 

De Circulaire Ttouches worden zacht uitgevoerd, omdat we op het bindweefsel werken om het 

zenuwstelsel te beïnvloeden en niet op de spieren. 

 

Let wel: de Liftende en Strijkende worden ook zacht uitgevoerd! 

 

Maar wat moet je je daar bij voorstellen? De Ttouches worden met veel minder druk uitgevoerd dan 

je zou denken. 

 

De gebruikte druk varieert op een schaal van 1 tot 10. Om het verschil in drukkracht te oefenen, leg 

je je duim onder je kin en één vinger op je jukbeen zonder dat je het bot van het jukbeen voelt. Dat is 

drukkracht 1. 

 

Zet vervolgens iets meer druk, zodat het randje van het bot duidelijk voelbaar wordt, maar meer niet. 

Dat is drukkracht 3. Drukkracht 2 ervaar je door net iets minder druk te zetten. 

 

Ga weer naar drukkracht 3 en verdubbel nu de druk, dan je weet hoe een drukkracht 6 voelt. 

 

In de Ttouch gebruikt men bij honden en katten tegenwoordig vrijwel nooit meer dan een drukkracht 

3. Alleen bij mensen en paarden wordt soms meer druk gebruikt. De laatste jaren is men erachter 

gekomen dat hoe zachter je werkt, hoe meer invloed je hebt op het zenuwstelsel. 

 

De druk hangt af van de reactie van het dier. Gewoonlijk gebruiken we voor niet pijnlijke plaatsen van 

het lichaam een drukkracht 1,2 of 3. 

 

Gevoelige plaatsen behandelen we met een drukkracht 0.5, 1 of 2. Blijf altijd kijken naar signalen van 

het dier en pas zo nodig de druk aan. 

 

De voorkeur van drukke honden met drukke zenuwstelsels gaat vaak uit naar een hardere drukkracht 

(4-6).  Zij kunnen zachte aanrakingen (in het begin of tout court) niet verdragen.  Zij hebben dus een 

‘diepteaanraking’ nodig.  
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Drukkracht 1-3 komt meestal goed toe bij: 

 

– angstigere honden 

– honden met kalme, stabiele zenuwstelsels 

– pups (tenzij druk zenuwstelsel) 

– senioren 

 

Dit zijn richtlijnen en geen gouden handleiding.  De gouden handleiding heeft de hond! 

 

Of je meer of minder druk legt, hangt ook af van de aard van de Ttouch. Welk deel van je hand 

contact maakt en hoeveel contact je hand maakt met de huid, spelen een rol. 

 

Bv. Of je je vingertoppen of nagelranden gebruikt of je vlakke hand, dat maakt allemaal een verschil. 

In deze cursus gaan we daar niet al te diep op in. 

 

Video 1 – Ervaringsgerichte oefening – Drukkracht 1,2 of 3 – 04:48 

 

Klaar? Ga verder naar Les 11 over snelheid en tempo! 
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LES 11 – SNELHEID EN TEMPO 

 

LOB 

– Tekst: Snelheid en tempo 

– Tekst: Ervaringsgerichte oefening – Snelheid en tempo bij aanraking 

 

WIBE 

Na deze les zie je: 

 

– de samenhang tussen snelheid, tempo en tactiele overprikkeling 

– de samenhang tussen snelheid, tempo en wantrouwen naar handen 

– het belang om snelheid en tempo aan te passen om het dier te kunnen bereiken 

 

Met de ervaringsgerichte oefening ervaar je: 

 

– de effecten van snelheid en tempo op het zenuwstelsel per Ttouch 

 

Plan van A 

– Neem de tekst even door. 

– Wil je de info over snelheid en tempo bij de Python lift, Ear Slide en Zebra Ttouch opnieuw 

beluisteren? Keer dan even terug naar Module 1 (les 1 en 2) om de video’s te beluisteren of neem je 

nota’s er even bij! 

– Doe de oefening zoals beschreven en ervaar ze met de Circulaire Ttouch, de Python Lift en de Zebra 

Ttouch! 

– Wibe mee? Ervaringen delen? TT groep! 

 

Snelheid en tempo 

 

De snelheid en het tempo waarmee je een Ttouch uitvoert, hangt af van: 

 

– de Ttouch 

– het beoogde doel 

– het zenuwstelsel 

 

Snelheid en tempo passen we aan aan de individuele noden en de feedback van het dier.  Daarmee 

voorkomen we tactiele overprikkeling. 

 



 

pagina 76 van 85 
 

 
SLOW TOUCH – AUDREY LAUWERS 

Snelheid en tempo bij de Circulaire Ttouch 

 

De snelheid waarmee een cirkel en 1/4 (of 1/5) wordt uitgevoerd is belangrijk. Een TTouchcirkel 

duurt ongeveer 2 tot 3 seconden. 

 

Voor sommige dieren is 3 seconden contact te lang bv. bij timide, angstige dieren die moeite hebben 

met aanraking. 

 

Je kan er dan voor kiezen om: 

 

– letterlijk een cirkel in 2 seconden te draaien i.p.v. een cirkel en 1/4 

– een kwart of een halve cirkel te draaien in 1 à 2 seconden 

 

Vandaaruit kan je weer verder opbouwen naar een volledige Ttouch cirkel van 2 à 3 seconden. Je 

gaat dus op zoek naar een aanraking die behapbaar wordt door ze in stukjes op te breken. 

 

Een snellere cirkel van 1 seconde kan activerend of stimulerend werken. Een te langzame cirkel van 4 

à 5 seconden kan draaierigheid en misselijkheid veroorzaken, net zoals bij mensen. 

 

Op het einde van een cirkel laat je je vingers of hand nog 1 à 2 seconden rusten.  Daarna verleg je 

rustig je hand naar een volgende plaats (luchtbrug) of maak je een slide. Dit geeft een pauze aan het 

zenuwstelsel om de Ttouches te verwerken. 

 

Het tempo waarmee je van de ene naar de andere Ttouch gaat, kan je hiermee al een stuk bepalen. 

 

Ook het tempo stem je af op de reactie van het dier. Bij een heel druk of nerveus dier is het soms 

beter om eerst enkele snellere cirkels te draaien zonder pauze op het einde van de cirkel (pauze is 

soms zelfs niet mogelijk bij stuiterballen).  Dit doe je om door te dringen in combinatie met bv. 

drukkracht 3 of 4. 

 

Bij drukke dieren touch je meer up-tempo en schik je je tempo naar dat van het zenuwstelsel. Als het 

dier rustiger wordt, kan je het tempo vertragen om ontspanning te creëren.  Je drukkracht kan je mee 

verlagen. 
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Snelheid en tempo bij de Strijkende Ttouch 

 

Strijkende Ttouches voer je rustig uit om een ontspannen effect te bekomen.  Je drijft de snelheid op 

als je het dier wil activeren.  Voor meer details verwijs ik je naar: 

 

– de video’s van de Zebra Ttouch en de Ear Slide in les 1 van module 2 

– module 3 les 13: ‘Standaard Ttouch volgens de 12 elementen’ 

 

Snelheid en tempo bij de Liftende Ttouch 

 

Liftende bewegingen zoals de Python lift doe je kalm en rustig bv. 2 seconden naar omhoog liften – 

pauze – 4 seconden neerwaarts.  Voor meer details verwijs ik naar: 

 

– de video’s van de Python lift in les 2 van module 2 

– module 3 les 13: ‘Standaard Ttouch volgens de 12 elementen’ 

 

Ervaringsgerichte oefening – Snelheid en tempo bij Ttouch 

 

Oefen verschillende snelheden en tempoverschillen op je co-partner en bespreek wat je ervaarde: 

 

– Oefen een 1, 2 en 3 seconde Cirkel en ervaar wat het met je doet als je er 5 of 6 seconden over 

doet. 

– Varieer het tempo 

– Oefen met en zonder pauze op het einde van de cirkel 

– Oefen met en zonder slide tussen de Ttouches door. 

– Welke snelheid en tempo hebben jouw voorkeur? Wat vind je niet aangenaam? 

– Oefen ook de Python Lift en Zebra Ttouch!  Probeer verschillende snelheden uit! 

 

Klaar met element 11? Ga naar les 12: Timing en Setting! 
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LES 12 – TIMING EN SETTING 

 

LOB 

– Tekst: Timing en setting 

– Tekst: Observatie-oefening – De agenda van de hond 

– Video opname: Video 1 – Observatie-oefening - Mauro – Eerst hydrolaten dan Ttouch! – 04:18 

– Tekst: Oefening Zelfreflectie en Observatie – Ttouch? Zin? 

 

WIBE 

Deze les belicht: 

 

– het belang van timing en setting  

– hoe de agenda van je hond interfereert met Ttouch 

– de vraag wat te doen bij stress?  Ttouch of niet? 

– hoe jouw agenda interfereert met Ttouch 

 

Video 1 – observatie-oefening – Eerst hydrolaten dan Ttouch! - laat je zien: 

 

 – hoe Mauro zijn persoonlijke agenda kenbaar maakt. 

 

Met de observatie-oefening ‘Ttouch? Zin?’ word je je bewust van: 

 

–  de invloed van de omgeving, het stressniveau en de hondse voorkeuren op de aard van de Ttouch 

en de goesting in Ttouch. 

 

Plan van A 

– Lees de tekst door. 

– Bekijk video 1 en volg de richtlijnen. 

– Reflecteer over de zin van en zin in Ttouch met de oefening ‘Ttouch? Zin?’.  Observeer en hou de 

komende periode een overzicht bij. 

– En voor de laatste keer … Wibe? Ervaringen? TT groep! 
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Timing en setting 

 

Timing van Ttouch gaat over de vraag: 

 

– waarvoor zet ik welke Ttouch in? 

– wanneer doe ik een sessie? 

– binnen welke context of setting kan Ttouch? 

 

Een goede timing heeft niet alleen te maken met de keuze van je Ttouch i.f.v. bepaalde doeleinden, 

afgestemd op de hondse noden. 

Bv. Oorontsteking -> geen Ear Slide – o.w.v. pijn 

Voor en na geluidsstress -> Ear Slide – spanning in hoofd en kaken verminderen, meer bewustzijn naar 

deze delen brengen, maakt minder geluidsgevoelig 

Tijdens geluidsstress -> (meestal) geen Ear Slide) – hond wil gevaar in het oog houden 

 

Ttouch kan maar goed ontvangen en gegeven worden op het geschikte moment en binnen een 

veilige context.  Kies je timing en setting! 

 

Het ideale Ttouch plaatje voor een relaxte sessie? Een stressvrije omgeving en een ontspannen 

moment! 

 

We leven echter niet in de ideale wereld.  Soms heeft het geen zin om Ttouch te doen en soms is er 

even geen Ttouch zin! 

 

Nota: In les 13 ‘Standaard Ttouch’ vind je een kort overzicht van de toepassingswijze per Ttouch bij 

element 12. 

 

De agenda van de hond 
 

Honden hebben ook een eigen agenda en soms geen zin in Ttouch.  Slapen is slapen, rusten is rusten, 

eten is eten, spelen is spelen, snuffelen is snuffelen enz. …  Proberen heeft dan geen zin! 

 

Hou daar rekening mee!  Stem je af op zijn agenda! 

 

Dit is geen teken van dominantie.  Het verwijst gewoon naar het feit dat honden sociale wezens zijn 

met hun eigen wensen, behoeften (lees agenda) en grenzen.  Er is absoluut niets mis mee om daar 

oog voor te hebben, integendeel! 

 

Zijsprong: Wil je meer leren over dominantiedenken en hoe je anders kan kijken naar de hond?  Klik 

dan hier voor de introductiecursus ‘Anders kijken naar de omgang met je hond’. 
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Niet meer hoeven bedenken of je hond je handeling als aanleiding ziet om ‘baas’ te worden, is een 

verlossing!  Daardoor voorkom je foute keuzes die niet aansluiten bij de behoeften van de hond. 

 

Observatie-oefening – De agenda van de hond 

 

In deze video geeft Mauro aan dat hij eerst hydrolaten wil om zijn keel(irritatie) te kalmeren door te 

smakken, een tongbeweging te maken en door te geeuwen.   

 

De tongbeweging is geen tongel, maar wel: geef mij iets voor mijn keel ajb!  Hij maakt daarbij een 

keelgeluid, maar dat hoor je niet in de video. 

 

Het geeuwen is geen kalmerend signaal, maar wijst op pijn in de keel. 

 

In de eerste fase geeft hij door te smakken aan dat hij last heeft van zijn keel.  Maar hij heeft ook pijn 

aan zijn schouder en geeft voorrang aan Ttouch voor zijn schouder. 

 

Nadat ik zijn schouder heb behandeld, dringt de behoefte aan hydrolaten zich op.  Ik probeer hem 

met Ttouch te ondersteunen, maar telkens communiceert hij nog hydrolaten nodig te hebben. 

 

De pauzes tussen de hydrolaten door dienen ook om het hydrolaat zijn werk te laten doen. Ik 

observeer ondertussen of dat dat ook zo is a.d.h.v. zijn signalen. 

 

In een laatste fase vindt hij eindelijk zijn rust en kan hij genieten van de Ttouch. 

 

Video 1 – Mauro – Eerst hydrolaten dan Ttouch! – 04:18 

 

Ttouch op de agenda 

 

Is Ttouch in goede aarde gevallen? Hou je klaar! De kans is groot dat je hond er gericht om komt 

vragen! 

 

Steun geven! Ttouch? 

 

Als je hond hulp vraagt tijdens of na een spannend moment, dan mag je hem uiteraard ook steunen 

met Ttouch op voorwaarde dat: 

 

– hij er thuis, in zijn groene zone, al vertrouwd mee is! 

– met zijn toestemming 
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In een stressmoment begeef je je eerst naar een veilige ‘groene’ zone om hem in ‘veiligheid’ te 

brengen.  In het heetst van de strijd heeft Ttouch (meestal) geen enkele zin! 

 

Een groene zone kan letterlijk een andere ruimte zijn of een aanpassing binnen dezelfde ruimte. 

 

Leef je hiervoor in en kijk naar details.  Het gaat hier over zijn subjectieve beleving van veiligheid.  

Wat ervaart hij als bedreiging en hoe kun je de bedreiging counteren?  

 

In de groen zone kan je hem helpen te ontspannen met Ttouch.  Het is immers belangrijk om 

opgebouwde stress te laten afvloeien om de gevolgen van cumulatieve stress te voorkomen.  Hou 

zijn stressemmer dus zo leeg mogelijk! 

 

Hou er rekening mee dat je niet alle omstandigheden kan controleren: het leven is wat het is.  Soms 

kleurt de zone niet verder dan geel, maar alles is beter dan oranje of rood!  

 

Als je hond steun vraagt, kiest hij niet noodzakelijk altijd voor Ttouch.  Misschien wil hij gewoon weg 

uit de benarde situatie en klaar. Je hebt in dialoog uit te zoeken waar hij het meeste baat bij heeft, 

want: 

 

Je mag de mooiste cirkels draaien: als je hond dat niet zo ervaart, draai je naast de kwestie! 

 

Stel dat je hond al gewend is aan Ttouch, maar tijdens een moeilijk moment, wil hij zijn geliefde 

Ttouch niet.  Houdt dat dan in dat hij geen Ttouch wil?  Niet noodzakelijk. Ttouch voorkeuren kunnen 

enorm verschillen tijdens een stressmoment: 

 

Misschien heeft hij een andere tactiele input nodig tijdens een stressje dan in rustmodus. Een 

gestrest zenuwstelsel functioneert immers anders. 

 

Bv. Honden die geluidsstress ervaren, willen het gevaar detecteren en in de gaten houden.  In zo’n 

geval staan ze niet bepaald te springen voor een Ear Slide, waarbij handen hun zicht beperken. 

Gefocust op de bedreiging ontwijken ze je hand.  D.w.z. doe die hand weg! 

 

Vraag je dus af of je hond iets kan met de sensorische input die je aanbiedt in dàt moment m.a.w. 

hoe kleurt de Ttouch hier en nu?  

 

Forceer hem niet tot Ttouch, maar concludeer ook niet te snel dat hij geen zin heeft. 
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Eerst iets anders, dan Ttouch? 

 

Misschien moet er eerst iets anders aangeboden worden, vooraleer je hond open staat voor Ttouch, 

zoals bv. grondwerk, lichaamsbandage, essentiële olie, Bach bloesems of een hersenwerkje, training 

… 

 

Jouw agenda 

 

Hoe zit je er zelf bij? 

 

Ben je ontspannen?  Kan je de volle aandacht aan je hond besteden of ben je moe, druk of 

overprikkeld?  Joelende kids? 

 

Begin ontspannen aan een sessie met een kalme energie en goede focus.  Doe de hartcoherentie 

ademhaling alvorens je aan een sessie begint.  Wanneer je voelt dat je uit balans bent, is dit een 

absolute aanrader om weer bij te sturen. 

 

Claim jullie momentje quality time indien nodig!  Zorg dat je werkt in een kalme omgeving zonder 

afleiding. 

Schermen en Ttouch 

 

Beiden gaan niet samen.  Televisie en alle andere schermen zuigen je aandacht volledig op.  Ze 

doorbreken de hartverbinding met je hond.  In de beleving van je hond ben je écht afwezig.  Honden 

kunnen zich daar serieus onbehaaglijk bij voelen.  Daarnaast kan je niet bewust aanraken als je 

afgesneden bent van jezelf en je hond. 

 

Off day 

 

Is het echt je dagje niet?  Skip de Ttouch.  Een nieuwe dag brengt altijd nieuwe energie!  

 

Professionele agenda en setting 
 

Ben je dierenarts, hondentherapeut, hondentrimmer of kynologisch masseur, enz. … en heb je een 

eigen praktijk? 

 

Dan heb je het vast en zeker al meegemaakt dat jouw agenda niet altijd overeen komt met de agenda 

van de hond. 
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Ben je je er dan ook van bewust dat in de beleving van de hond: 

 

– je ruimte mogelijk geel, oranje of rood kleurt 

– jij als behandelaar niet automatisch groen of geel kleurt 

– je handelingen je van kleur kunnen doen veranderen 

– de eigenaar soms ook gespannen is en geel, oranje of rood kleurt 

 

Geef bij aanvang van je sessie een kleurencode aan: 

 

– jezelf 

– de eigenaar 

– je ruimte 

– de hond 

 

Op basis daarvan kan je een inschatting maken hoe je de individuele hond meer op zijn gemak kan 

stellen.  Want hoe rustiger de hond, hoe opener hij staat voor jouw agenda. 

 

De vragen: ‘Hoe richt ik mijn praktijk zo min mogelijk bedreigend in?  Hoe stel ik me zo min mogelijk 

bedreigend op naar de hond en de eigenaar?’,  zijn essentieel om tot een ander kleurenpalet te 

komen. 

 

Door rekening te houden met de natuurlijke gedragingen en basisbehoeften van de hond kan je 

bovendien overbodige stresselementen in je setting op voorhand elimineren. 

 

Maak van je praktijk standaard een zo veilig mogelijke ruimte!  Een groene ruimte bespaart iedereen 

stress. 

 

Waar kan je op letten? 

 

Vermijd ontmoetingen! 

 

– Moeten honden elkaar zien en kruisen?  Of zijn er verschillende doorgangen voorzien? 

– Zitten ze samen in een (wacht)ruimte en kunnen ze elkaar zien? Of staan er tussenwanden? 

– Werk je op basis van vrije consultatie? Of op afspraak? 

– Hoeveel tijd laat je tussen de afspraken? 

 

Voorzie ontdooitijd! 

 

Heb je extra tijd voorzien om de hond: 

 

– te laten wennen aan jou 



 

pagina 84 van 85 
 

 
SLOW TOUCH – AUDREY LAUWERS 

– te laten snuffelen in de consultruimte 

– te laten ontspannen 

 

Door ook de andere elementen toe te passen, kan je honden geruststellen en hun perceptie 

beïnvloeden.  Dit is in het belang van ieders welzijn en welbevinden.  

 

Betekent dat dat de hond in kwestie groen kleurt om te behandelen?  Niet altijd. 

 

Maar je zorgt er wel voor dat: 

 

– je vanuit een lager stressniveau je consult start 

– je alles op alles hebt gezet om stressluw of stressvrij te werk te gaan! 

 

Dat pikken honden en eigenaren op.  Rekening houden met de individuele noden van de hond geeft 

de controle over zijn omgeving en zijn lijf terug, alsook zijn autonomie. 

 

Zo vergroot je de kans dat de hond op termijn wel geel of groen kleurt!  Bij controleverlies krijg je 

gegarandeerd het tegenovergestelde effect. 

 

Daarnaast zijn er ook nog andere manieren om vertrouwen en ontspanning te creëren waaronder het 

werken met hydrolaten en essentiële oliën. 

 

Wens je hier meer over te weten te komen?  Aarzel dan niet om me te contacteren. 

 

Oefening Zelfreflectie en observatie – Ttouch? Zin? 

 

Hou de komende periode een overzicht bij over: 

 

  – hoe de agenda van je hond invloed heeft op zijn Ttouch zin 

  – hoe omgevingsinvloeden om een (al dan niet) andere (tactiele) input vragen bv. bij een 

stressmomentje 

  – welke invloed stress, vermoeidheid en/of drukte heeft op jouw Ttouch zin? 

 

De schwung te pakken? Dan krijg je groen licht voor Ttouch met je hond! Neem 
de PDF van les 13 er nog even bij!  

Liever samen de theorie in praktijk brengen?  Boek dan je live consult met je 
hond!  Ik help je graag verder. 
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Copyright2021 – Spread the words, not the rights 

 

Deze handout is door Audrey Lauwers speciaal ontwikkeld voor de cursus Slow Touch en blijft 

onderdeel van deze cursus.   Verspreiding van de handout is daarom niet toegestaan. 

 

De enige bronnen die werden gebruikt voor deze cursus zijn de you tube video’s voor de observatie-

oefeningen.  Vandaar dat de bronvermelding zich tot deze video’s beperkt. 

 

 


