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Meer weten? Meer lezen!  

 

 

 

 

 

 

Hondentaal is lichaamstaal 

Martin Gaus 

Bezoek ons op:  

www.hetverdragvanpluto.be 

WORKSHOP 

TAAL VAN DE 

HOND  

“Me speak dog” 

 

Zaterdag 

22/11/2014 

10.00 u tot 13.00u 

te Mortsel 

Prijs: 45 euro 

Inschrijven  of meer info via  

info@hetverdragvanpluto.be 

www.hetverdragvanpluto.be 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De herfst is al een beetje in 

het land, maar wij hopen dat 

iedereen heeft kunnen genie-

ten van een welverdiende  

zomervakantie! 

 

 

BEAUTIFULL HOLIDAYS! 

Achtste editie van HET VERDRAG VAN PLUTO 

Pijn is een onaangenaam gevoel als 

gevolg van beschadiging, irritatie of 

ontsteking van weefsels. Mensen kun-

nen praten over de pijn die ze voelen, 

maar hoe zit het met honden? 

Net als mensen kunnen honden hun 

pijn uitdrukken. Hoe ze dat doen, vari-

eert sterk, afhankelijk van het karakter 

en pijndrempel van de hond. 

Acute pijn (door een duidelijk letsel of 

trauma) is meestal makkelijk op te 

merken bij honden omdat dit ook plot-

se veranderingen/uitingen teweeg 

brengt. Janken, plots beginnen man-

ken, een open wonde,…. Bij de dieren-

arts onderdrukken ze hun pijn vaak en 

geven ze zeer subtiele signalen, die 

niet altijd worden opgemerkt. 

Veel lastiger is het bij pijn die geleide-

lijk ontstaat of die chronisch is. Het 

gedrag begint slechts druppelsgewijs  

te veranderen. We gaan soms denken 

dat de hond koppig, ongehoorzaam of 

lastig is, maar onderschat de aanwezig-

heid van pijn niet! 

Ook kleine gedragsveranderingen die 

wij toeschrijven aan het natuurlijk ver-

ouderingsproces, kunnen in feite uitin-

gen van pijn zijn. 

Pijn (maar ook jeuk!) heeft dus een 

grote invloed op de levenskwaliteit van 

de hond. Daarom is het belangrijk toch 

even stil te staan hoe kleine verande-

ringen bij de hond pijn kunnen verra-

den! Op die manier kan u er tijdig op 

reageren en met uw dierenarts een ge-

schikte oplossing vinden. 

Een paar tips om pijn bij uw hond te 

herkennen: 

 Gedragsveranderingen!! staan 

met stip op nummer 1: 

1. Abnormaal onrustig gedrag 

2. Agressief gedrag (bv. grom-

men/happen wanneer hij 

wordt benaderd of aange-

raakt) 

3. Prikkelbaar, een korter lont-

je krijgen of agressief ge-

drag “vanuit het niets” 

4. Angstig gedrag (in bepaalde 

situaties of “out of the 

blue”): staart tussen de 

poten, rillen, wegkruipen, 

bepaalde zaken niet meer 

durven doen,... 

5. Triest, weinig respons ge-

ven 

6. Zich afzonderen, minder 

willen spelen,… 

 

 Gedraging die u voordien niet 

heeft vastgesteld: 

         Veel schudden met de kop, lek    

ken aan een bepaald lichaams-

deel, met zijn achterwerk over de 

grond schuren, krabben,… 

 

 Vocaliseren 

         De hond stopt niet met huilen 

wanneer u hem met uw stem ge-

ruststelt 

 

Hoe herken je pijn bij honden? 

http://www.hetverdragvanpluto.be
http://nl-nl.facebook.com/pages/Het-Verdrag-Van-Pluto/148506641855822
http://www.youtube.com/user/hetverdragvanpluto
http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/wat-doen-wij/workshops/puppy-info-avond
http://thumbs.dreamstime.com/z/zieke-hond-23266147.jpg
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 Veranderingen in het bewe-

gingspatroon: 

1. Abnormaal rustig gedrag 

2. Beweging vermijden (denk 

ook aan sporthonden die 

bepaalde zaken niet(meer) 

willen doen!) 

3. Waggelen, beven, niet steu-

nen, stijfheid, verandering 

in het loop/zit of lig patroon 

 

 Verminderde of geen eetlust. 

 

 Gezichtsmimiek:  

1. Meer rimpels in voorhoofd 

2. Of juist het gezicht strak 

naar achter getrokken 

3. Oren naar achter of plat 

4. Staren in het ‘oneindige’ 

 

… En zo kunnen we wel nog even door-

gaan 

Omdat honden ons niet op een verbale 

manier kunnen zeggen dat ze pijn heb-

ben, is het belangrijk dat we verande-

ringen in hun gedrag leren interprete-

ren! 

Negeer pijnsignalen niet. Als uw hond-

niet behandeld wordt, kan het pro-

bleem erger worden. 

 

 

Hoe herken je pijn bij honden? 
 

 

 

“Bereid zijn een hond te 

zien hoe hij IS en niet zoals 

je hem VERWACHT, is een 

daad van liefde.” 

><" content="DENY" />   

Honden spreken met hun lichaam, van de neus tot het puntje van de staart. Zij 

communiceren de hele dag door, maar wij missen hun subtiele non-verbale signa-

len. Hun verhaal gaat in stilte aan ons voorbij. Incidenten zijn daarom snel ge-

beurd. 

Wat wil mijn hond mij vertellen? 

Hoe herken ik vreugde, stress, angst of mo-

gelijke agressie? 

Welke honden zijn veilig voor mijn kind (of 

andersom)? 

Hoe begrijp ik hond-hond communicatie en 

wanneer kom ik tussen beide? 

 

Grijp je kans om hondentaal te herkennen, te begrijpen en gepast te kunnen rea-

geren. Breng je relatie met je hond naar een nieuw level of leer vreemde honden 

beter in te schatten. 

Dit alles komt aan bod in onze workshop 

“ME SPEAK DOG” 

OP ZATERDAG 22 NOVEMBER 

2014 

VAN 10 TOT 13 UUR 

Locatie: Praktijk “ Het Verdrag van Pluto” 

 

Jouw investering: 45 Euro  

Inschrijven of meer info via  

info@hetverdragvanpluto.be 

www.hetverdragvanpluto.be 

 

WORKSHOP: “ME SPEAK DOG”  

De taal van de hond. 

Voor honden met een korte 

vacht, voor kleinere  hon-

den, voor honden die weer-

gevoelig zijn, voor sport-

honden die lang in de koude 

moeten blijven staan of niet 

te snel mogen afkoelen, … 

zijn er een coole, sportieve 

jassen die comfortabel zit-

ten voor de hond en hem 

niet hinderen in zijn bewe-

gingen. 

 

 

www.backontrack.com 

 

 

 

http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/wat-doen-wij/workshops/puppy-info-avond
https://www.facebook.com/OffTheLeashDailyDogCartoons/photos/a.266058050137073.65372.266050163471195/630786380330903/?type=1
http://www.backontrack.com
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dl725T8FVUnr9M&tbnid=kb2DVGKtlFTlEM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hondentaal.be%2F&ei=oTApVLv4F4naauKygYAI&bvm=bv.76247554,d.ZGU&psig=AFQjCNGpTxHL9O9kyVYadFP-
http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/wp-content/uploads/DSC03427-kopie.jpg
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Onlangs deed een goede vriendin me 

lachen. We waren aan het praten over 

haar eventuele volgende pup. Haar ge-

kozen ras is serieus, gevoelig, heeft 

bliksemsnelle reflexen en een grote 

intelligentie. Anderzijds kan dit ras  

nukkig worden wanneer deze eigen-

schappen in minder dan ideale propor-

ties gemixt worden. 

Ze zei me dat haar volgende pup in 

balans moet zijn én een “aan en uit” 

knop  moest hebben, doch wel vol-

doende energie,  én drift, én veer-

kracht, én stabiliteit, én zelfvertrou-

wen, én … 

Ik zei dat ze waarschijnlijk aan het ho-

pen was op een “familiewagen van Fer-

rari”! :-) 

Het is menselijk om het beste in iets te 

willen zonder rekening te moeten hou-

den met de minder leuke kanten ervan.  

Maar …. honden, net zoals wij, zijn een 

mix van zalig en zot. 

De zomer brengt van alle soorten ver-

wachtingen boven bij mensen. Nieuwe 

culturen, mooie verwezenlijkingen, zali-

ge stranden en … perfecte puppies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijf dromen! Maar wees voorzichtig om 

geen zand in de ogen te krijgen wan-

neer we dromen over ‘de ideale hond’. 

Realistisch zijn over tot wat een hond 

in staat is en wat niet, is een “daad van 

liefde”! 

Bron: Suzanne Clothier—”Great expectations” 

  

. 

Hoge verwachtingen. 

Wil je graag onze vorige nieuwsbrieven (her)lezen, dan is dit nu moge-

lijk. 

Al onze voorgaande edities zijn te bekijken op onze website 

http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/whats-up/de-edities-van-het

-verdrag-vp 

De edities van Het Verdrag van 

Pluto 

 

GEEN NOOD  

 

 

 

 

 

 

bioreiniging/geurverwijderaar 

www.carnis.nl 

voor alle (mis)communicaties 

 

Like Pluto if you woof us! 

http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/whats-up/de-edities-van-het-verdrag-vp
http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/whats-up/de-edities-van-het-verdrag-vp
http://1.bp.blogspot.com/-mYeXDzO2YnQ/UM8FpJkWapI/AAAAAAAAYy8/-_tIWPsTSi0/s1600/sit_not_shit1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-mYeXDzO2YnQ/UM8FpJkWapI/AAAAAAAAYy8/-_tIWPsTSi0/s1600/sit_not_shit1.jpg
http://nl-nl.facebook.com/pages/Het-Verdrag-Van-Pluto/148506641855822

