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Meer weten? Meer lezen!  

De wereld van de hond  

 

 

 

 

 

 

Alexandra Horowitz  

Bezoek ons op:  

www.hetverdragvanpluto.be 

Puppy info avond  

7 maart 2013 

 

19.00u tot 21.00u 

te Mortsel 

 

 

Geïnteresseerd? 

Inschrijven via  

info@hetverdragvanpluto.be 

 

“Dogs have many friends    

because they wag their tails 

instead of their tongues” 

 

Eerste editie van HET VERDRAG VAN PLUTO 

 

Sneeuw, ijs en zout 

kunnen de voetkus-

sentjes van je hond 

beschadigen. Ook 

de huid tussen de 

teentjes kan irrite-

ren. Hoe trotseer je 

koning Winter?  

Voor de wandeling 

smeer je de kussen-

tjes in met bv. Paw 

Wax, verkrijgbaar in 

je apotheek. Deze 

wax heeft ook een an-

tislip werking. Een po-

tencrème met bijen-

was werkt gelijkaar-

dig. 

Tijdens het wandelen 

in de sneeuw contro-

leer je of er ijsbolle-

tjes zitten tussen de 

teentjes en de kus-

sentjes. Verwijder ze 

ter plaatse, want dit 

belemmert je hond 

zijn beweging en is 

pijnlijk. 

Pups reageren dikwijls 

extra gevoelig omdat 

glad ijs of sneeuw hen 

tactiel onbekend is. 

Daarnaast hebben ze 

geen eelt op de voet-

zooltjes. Hun pootjes 

zijn vatbaarder voor 

huidirritatie en klo-

ven. 

Na de wandeling rei-

nig je de pootjes met 

lauw water om even-

tuele zoutresten te 

verwijderen. 

Toch nog winter-

pootjes? Calendeel 

Gel van Heel trekt on-

middellijk in de huid, 

ontsmet en kalmeert 

irritaties. 

Voor de huidige zond-

vloed: begeef je naar 

de Ark van Noah. 

S.O.S. Winterpootjes 

We wensen je 1000 sterren op Kerst en een hartverwarmend 

nieuwjaar ! 

   

Doe iets goeds 

denk iets lekkers 

denk iets geks 

doe nog iets gekkers 

denk iets aardigs 

doe iets liefs 

maar hoe dan ook iets positiefs 

Maak er iets moois van! 

Heel graag nemen we je mee in onze eerste editie      

van Het Verdrag van Pluto. Om de 3 maanden hopen 

we je te inspireren en te informeren over de wereld 

van de hond. Ook onze plannen en workshops ko-

men aan bod. 

Audrey & Ira 

Welkom! 

http://www.hetverdragvanpluto.be
http://nl-nl.facebook.com/pages/Het-Verdrag-Van-Pluto/148506641855822
http://www.youtube.com/user/hetverdragvanpluto
mailto:info@hetverdragvanpluto.be
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Njam! 

 

 

 

 

www.carnibest.nl 

 

CD  

 

 

 

 

www.throughadogsear.com 

Er is geen goed of slecht in onze omgang met honden.  Het gaat erover 

hoe je dingen doet en vanuit welke intentie je handelt: Worden jij en je 

hond er beter van? Handel je vanuit respect voor zijn ‘zijn’ en met lief-

de voor je hond? Er zijn keuzes die je kan maken. 

Hoe pak ik dingen anders of beter aan? Hoe maak ik 

het makkelijker voor mijn hond om te leren? Hoe kom 

ik tot een positieve samenwerking i.p.v. dwang of 

druk te gebruiken? 

De druk om te presteren in onze mensenmaatschappij 

is groot. Deze tendens trekken we vaak door in onze 

omgang met honden. Onze verwachtingen naar onze 

honden zijn vaak immens. De hond moet hier en nu 

luisteren. 

Daarnaast moet alles direct te consumeren zijn. We verwachten een 

kant en klare instand hond met gebruiksaanwijzing. Door onze irreële 

verwachtingen, leggen we druk op onszelf en onze honden waardoor we 

vaak het tegenovergestelde bereiken nl. een conflictueuze relatie bege-

leider – hond en de hond die ons niet begrijpt en gefrustreerd geraakt. 

Willen we dat onze honden mee kunnen functioneren in onze mensen-

maatschappij? Willen we een kwaliteitsvolle omgang met onze hond? 

Geef jezelf en je hond de tijd om te leren. Maak keuzes die jullie verder 

helpen. Heb oog voor elke stap in de goede richting. Rome is niet in één 

dag opgebouwd en elke steen is er één! 

The good, the bad and... 

Vuurwerk is prachtig. Het is voor 

veel mensen een mooie manier 

om het nieuwe jaar in te luiden. 

Spijtig genoeg denken onze hon-

den hier  in de meeste gevallen 

anders over. Voor veel honden is 

de voor ons feestelijke afsluiting 

van het jaar in veel gevallen zelfs 

zeer beangstigend.  

 

Hierbij een aantal tips om deze 

avond voor de honden zo goed als 

mogelijk te laten verlopen: 

1. Laat je hond ruim genoeg vóór 

0.00 uur of vóór het vuurwerk in 

uw omgeving  begint nog eens 

aangelijnd uit .  

2. Indien mogelijk, laat de hond 

niet alleen thuis met oudjaar of 

breng de hond op logies naar een 

plaats waar er zeer weinig of geen 

vuurwerk is. 

3. Neem de hond, wanneer het 

vuurwerk begint, NIET mee naar 

buiten.  

4. Houd ramen en deuren dicht 

zodat het geluid van de knallen 

gedempt is. Zet muziek of TV aan. 

Doe rolluiken of gordijnen dicht.  

5. Indien er mensen binnen en 

buiten lopen, ga dan met de hond  

naar een afgesloten (gekende en 

veilige) kamer.  

6. Honden die slechts een heel 

klein beetje ongerust zijn bij het 

horen van vuurwerk, kan je aflei-

den met spel of een traktatie (een 

flink bot bijvoor-

beeld) waar hij 

een tijdje  zoet 

mee is.  

7. Je eigen hou-

ding is ook be-

langrijk! Let op 

je ademhaling, 

blijf rustig en 

biedt gepaste steun aan je 

hond.  
8. Wat met honden die angst heb-

ben voor vuurwerk? Kan je op 

voorhand nog iets anders doen? 

Mogelijke ondersteuning: 

Tellington TTouch aanrakingstech-

nieken. 

Thundershirt  
(www.thundershirt.com) of CD 
“through a dog’s 
ear” ( www.throughadogsear.com) 
aanschaffen en aanleren. 
Homeopathie of kruidengenees-

kunde. 

Bachbloesem Therapie:  samen-

stelling: walut, rescue remedy, 

mimulus, aspen,… 

Bij extreme angst: medicatie => 

raadpleeg hiervoor je dierenarts!!  

Tegen oudjaar 2013: therapie met 

de hond volgen zodat zijn angst 

voor knallen tegen die tijd reeds 

behoorlijk gereduceerd is. 

Lees meer... 

Vuurwerk! Een feest? 

 

Wil je je eigen leuke ontdek-

kingen, foto’s, weetjes en tips 

met andere delen in één van 

onze volgende edities? 

Laat het ons weten via      
info@hetverdragvanpluto.be  

 

http://www.carnibest.nl
http://www.throughadogsear.com
http://www.thundershirt.com
http://www.throughadogsear.com
http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/archives/1599
mailto:info@hetverdragvanpluto.be

