
Een hond masseren 

 

Je hond masseren is een uitstekende manier om een band op te bouwen met je huisdier, en 

tegelijkertijd mogelijke gezondheidsproblemen aan het licht te brengen. Denk hierbij aan tumoren en 

gevoelige plekjes die je kunt ontdekken, voordat ze uit de hand lopen. Een hond masseren is niet 

hetzelfde als het masseren van een mens. In plaats van het spierweefsel stevig te kneden om de 

spieren los te maken, is het de bedoeling om voorzichtige bewegingen te maken waardoor je hond 

zich kan ontspannen, en zich op zijn gemak kan voelen. Overweeg om de massage te vergezellen van 

een trimbeurt, zodat je hond zich gezond, gelukkig, en geliefd gaat voelen. 

1 Begin door de hond zacht te aaien.  

Aai de hond op de manier waarvan je weet dat hij dat het lekkerst vindt. Hierdoor zal hij zich gaan 

ontspannen, zodat hij van de massage kan genieten. Aai hem zachtjes op zijn hoofd, buik, rug, en 

andere plekken. 

*Laat je hond in een gemakkelijke positie staan, zitten, of liggen. 

*Neem een rustige, relaxte houding aan en praat zachtjes tegen je hond zodat hij zich kan 

ontstressen. 

2 Masseer de nek van de hond.  

Gebruik je vingertoppen om ronddraaiende beweging te maken vlak onder zijn hoofd. Oefen lichte 

druk uit, niet zoveel dat je hond er ongemakkelijk van wordt. 

*Als je een kleine hond hebt maak dan kleinere bewegingen. Als je hond groter is kies dan voor 

grotere bewegingen. 

*Druk het lichaam van de hond niet zo hard in dat hij terugdeinst. Houd in je achterhoofd dat je zijn 

spieren niet wilt kneden. Je wilt hem gewoon over zijn lichaam wrijven zodat hij zich kalm voelt en 

om een band op te bouwen met je hond. 

3 Beweeg naar de schouders toe.  

Werk geleidelijk aan toe langs de nek naar de schouders toe tussen de schouderbladen. Dit is vaak 

het favoriete plekje van de hond omdat het een van de weinige plekjes is waar hij zelf niet bij kan 

komen—blijf daar dus ook ietsje langer. 

4 Masseer vervolgens zijn poten en borst.  

Sommige honden vinden het niet fijn als hun poten aangeraakt worden. Als je hond terugdeinst haal 

je handen dan van zijn poten af en ga verder naar een ander lichaamsdeel. Als hij het wel fijn vindt 

kijk dan of hij het ook lekker vindt als zijn klauwtjes gemasseerd worden. 

5 Masseer de rug van de hond.  

Beweeg je handen rustig aan naar zijn rug toe. Gebruik kleine, ronddraaiende bewegingen met je 

vingers. Maak die bewegingen langs zijn ruggengraat. 



6 Eindig met zijn achterpoten.  

Blijf de hond masseren tot je het begin van zijn staart bereikt. Begin voorzichtig de achterpoten van 

de hond te masseren. Ga verder naar zijn klauwtjes als de hond dat fijn vindt. 

Masseer de hond op een rustig moment van de dag.  

Doe het op een moment waarop jij en je hond al relaxt zijn, zoals aan het eind van de dag na het 

avondeten. Hierdoor zal de hond het makkelijker vinden om zich te ontspannen terwijl jij hem 

aanraakt. 

Ga de hond niet masseren als hij om de een of andere reden opgewonden is, het is beter om te 

wachten tot hij al redelijk kalm is. 

Ga de hond niet masseren na een actieve periode, gun hem eerst ongeveer een half uurtje om tot 

rust te komen. 

Ga de hond niet masseren als hij zich niet lekker voelt. Aaien mag wel, maar waarschijnlijk heeft hij 

geen zin in een massage. 

 

Kijk of je bultjes of onstoken plekjes kunt voelen.  

Je hond regelmatig masseren is een geweldige manier om zijn lichaam te onderzoeken op gevoelige 

en pijnlijke plekjes die de aandacht van een dierenarts vereisen. Let goed op knobbeltjes en plekjes 

die je niet eerder gezien hebt. Besteed extra aandacht als je hond gaat piepen als je bepaalde plekjes 

aanraakt. Als je iets ergs opvalt neem je hond dan mee naar de dierenarts voor controle. 

*De beste manier om te checken op knobbeltjes, is door het lichaam van de hond in een lange, 

gladde haal. Voel aan zijn buik, benen, borst, en rug. Zorg ervoor dat je geen plekjes gemist hebt. 

Stop als je hond de massage niet fijn vindt. 

 Het is de bedoeling om je hond zich gelukkig en ontspannen te doen voelen, als hij het niet fijn vindt 

stop er dan mee. Als hij het wel fijn vindt zal hij zich uitrekken en rustig ademhalen. Zo niet, dan kan 

hij het volgende gedrag vertonen: 

*Verstijven als jij gewoon aaien uitbreidt tot masseren. 

*Terugdeinzen. 

*Grommen. 

*Naar je hand happen. 

*Wegrennen. 
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