Hoe kan je het zicht van je hond controleren?
Het tweede levensjaar van je hond is het moment om het zicht van hem/haar te laten nakijken. Op deze
leeftijd moet de hond kleuren kunnen zien en zijn vermogen om details te zien moet ook optimaal zijn.
Honden kijken anders dan mensen, wat betekent dat hun wereld anders is dan de onze. Hun gevoeligheid
voor licht en beweging, visueel perspectief, diepte perceptie, en de kleurenvisie zijn allemaal helemaal
anders dan de onze.
Eigenschappen van het zicht van een hond tegenover die van de mens:
Gevoeligheid voor licht
Honden zien het beste bij weinig licht, terwijl de mens ontworpen is om het beste te zien bij helder licht.
Dat maakt de hond een beter roofdier.
Gevoeligheid voor beweging
Honden kunnen een object detecteren in beweging tot wel 900 meter ver, terwijl wij alleen een stilstaand
voorwerp kunnen detecteren van op ongeveer 600 meter afstand.
Visueel perspectief
Uiteraard heeft een hond een heel ander visueel perspectief dan een mens daarom is het nuttig om bij de
communicatie met je hond te hurken op zijn niveau .
Diepte perspectief
Dit is afhankelijk van het binoculair zicht van een dier en wordt beïnvloed door de vorm van de schedel.
Honden hebben tot ongeveer 60 graden in de diepteperspectief , wat vele minder is dan de mens.
Kleurenvisie
Vroeger werd gedacht dat honden alleen in zwart-wit kon zien en hoewel hun bereik kleiner is dan dat
van de mens, hebben ze wel degelijk het vermogen om kleuren te zien. Het blijkt dat honden enkel in
blauwe en gele kleuren kijken.
De tekenen dat je puppy’s zicht niet optimaal is kunnen zijn:
•
•
•

niet herkennen van familieleden
tegen meubels aanlopen
blaffen naar levenloze objecten

Als je deze problemen waarneemt kan je pup een vroegtijdige behandeling krijgen, om zo verdere
problemen te voorkomen. Het beste is om dit niet uit te stellen!
Het is makkelijk om het zicht van je pup zelf te testen. Ga voor je hond staan, beweeg je rechterhand alsof
je een bevel gaat geven en beweeg dan je linkerhand. Als je dit een paar keer herhaalt en je puppy volgt je
bewegingen goed mee, kan je er bijna zeker van zijn dat zijn zicht goed is.
Een andere truc is om je puppy mee te nemen naar een nieuwe plek. Als een hond al te gewend is aan je
huis dan is het mogelijk dat hij uit gewoonte de objecten ontwijkt. Op een nieuwe plaats zal dit echter niet
het geval zijn en zal je meteen merken of het zicht van je pup in orde is.

