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Meer weten? Meer lezen!  

 

 

 

 

 

 

Blafgedrag van honden 

Turid Rugaas 

Bezoek ons op:  

www.hetverdragvanpluto.be 

Puppy info 

avond  

Maandag 

26 mei 2014 

 

19.00u tot 21.00u 

te Mortsel 

 

Inschrijven via  

info@hetverdragvanpluto.be 

www.hetverdragvanpluto.be 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat de kinderen twee keer genieten 

van de paasklokken! 

Één keer kunnen ze hun paaseitjes zoe-

ken en één keer kunnen ze hun hond 

helpen om zijn “paassnoepjes” te zoe-

ken!! 

 

VEEL PLEZIER! 

VROLIJK PASEN! 

Zesde editie van HET VERDRAG VAN PLUTO 

Een spontane reactie op deze vraag is 

meestal :” uiteraard niet, een hond die 

angstig is, moet je niet  straffen of cor-

rigeren”, … en terecht! In werkelijkheid 

echter wordt dit vaak onbewust wel  

gecorrigeerd. 

Hoezo dan? Wel, heel veel pro-

bleemgedrag bij honden heeft 

angst als onderliggende emotie en 

dit wordt niet altijd erkend of her-

kend.  Denk maar aan honden die om 

deze reden grommen wanneer vreemde 

mensen dichterbij komen of hen willen 

aanraken, honden die blaffen en hun 

tanden laten zien naar andere honden 

op straat, honden die volledig “over de 

rooie” gaan wanneer er onbekend be-

zoek in huis komt. Men gaat vooral het 

eindgedrag, nl. de agressie, zien en dit 

gaat men willen bestraffen. 

Uiteraard kunnen er (mede) andere 

oorzaken zijn voor dit soort gedrag, 

maar heel vaak zien we dat dit gedrag 

ontstaat vanuit die fundamentele emo-

tie, angst. 

De belangrijkste oorzaken voor het zich 

ontwikkelen van angstig gedrag zijn 

voornamelijk het genetisch materiaal 

van de hond, geen (goede!!) socialisa-

tie en/of trauma (acuut of chronisch). 

Het is daarom in de eerste plaats 

zeer belangrijk om te weten waar-

om je hond agressief gedrag ver-

toont. Stelt hij dit gedrag inderdaad 

omwille van angst dan spreken we over 

(geconditioneerde) angstagressie en 

dan is correctie zeker geen aan te ra-

den methode. Meer nog, de kans is 

groot dat het probleem op termijn nog 

groter wordt. 

Angst is immers een zeer krachtige 

emotie. De hond heeft de perceptie dat 

zijn veiligheid in het gedrang komt en 

heel het lichaam brengt zich in paraat-

heid om de bedreiging te doen verdwij-

nen/verminderen. 

Het vertonen van angst en het bijbeho-

rende gedrag kan je bovendien verge-

lijken met reflexmatig gedrag waarbij 

de hond niet nadenkt maar gewoon 

meteen doet. De hond is gericht en ge-

focust op de “bedreigende prikkel”, niet 

op zijn eigen 

gedrag.  Als 

je dan corri-

geert, zal de 

hond eerder 

de associatie 

maken: 

“bedreigende 

prikkel = 

correctie”. 

Hij linkt de 

correctie niet 

aan zijn ei-

gen gedrag, 

maar aan de 

andere hond.   

De andere 

hond roept op de duur zo veel 

Gaan angst en correctie samen? 

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://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=MSbnnNCeuF-_eM&tbnid=zhv2Vn9YzROLBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hondencentrum.com%2Fartikels%2Fdominante-agressie-bij-je-hond%2F&ei=lUJKU9LMIMuQ0QWM2oHABA&b


 

Het verdrag van Pluto — Molenlei 118 (Ingang Oude Godstraat) — 2640 Mortsel 

info@hetverdragvanpluto.be — www.hetverdragvanpluto.be 

Uitschrijven via info@hetverdragvanpluto.be

negativiteit op waardoor de angst-

agressieve hond nog feller gaat reage-

ren. 

Het omgekeerde kan ook. Sommige 

honden staan zo onder druk van de 

correctie dat ze het blaffen en grom-

men niet meer durven vertonen. Op-

dracht geslaagd dan? Uiterlijk mis-

schien wel maar wat betekent dit voor 

je hond? Hij is nu niet alleen bang voor 

een bepaalde prikkel, maar ook voor de 

correctie die er boven zijn hoofd hangt. 

Inwendig wordt hij een wrak en moge-

lijk een tijdbom met een zeer explosie-

ve, onverwachte reactie tot gevolg. 

Wat moet je dan doen? Het gedrag ge-

woon negeren? 

Neen, zeer zeker niet. Want elke keer 

dat door zijn agressief gedrag een an-

dere hond op straat gewoon doorloopt,  

of iemand terugdeinst, lijkt het in de 

beleving van de hond alsof zijn gedrag 

gewerkt heeft. De bedreigende prikkel 

gaat immers weg. Hierdoor gaat hij zijn 

gedrag alleen maar blijven herhalen. 

Angstagressie is een moeilijk probleem 

om aan te pakken voor eigenaars en  

zeker wanneer het een tijdje bezig is. 

Op korte termijn ga je voorlopig de be-

dreigende prikkels vermijden zodat het 

gedrag zich niet meer kan voordoen. 

Een echte oplossing is dit uiteraard niet 

maar wel een broodnodige randvoor-

waarde. Op lange termijn ga je doelge-

richt moeten trainen om zijn emotie te 

veranderen en hem alternatieven leren 

om met de prikkel om te gaan. Dit 

vergt tijd, begrip, steun en veel energie 

van de eigenaar. 

Vervolg: 

Gaan angst en correctie samen? 

“ 

There is no fundamental 

difference between man and 

animals in their ability to 

feel pleasure and pain, hap-

piness, and misery” 

Charles Darwin 

><" content="DENY" />   

Leuk en handig tegen het 

schrokken! 

Slo-bowl feerder Hills 

Slo-bowl feeder Drop 

Het is één van onze stokpaardjes en in onze vorige edities hadden we het er al 

over: de dominantietheorie staat op 

losse schroeven….  

Onlangs werkte Martin en Sacha Gaus 

en vele andere prominente experts uit 

de hondenwereld mee aan een filmpje 

over waarom zij geen roedelleider hoe-

ven te zijn.  

Een “must do” en razend interessant 

om lezen is het vierluik over dit on-

derwerp op Doggo.nl. Het werd ge-

schreven door een aantal gerenom-

meerde experten op vlak van honden-

gedrag.  

Een absolutie aanrader voor elke hondeneigenaar die zijn hond en zijn 

gedrag wil begrijpen!! 

Je hoeft geen roedelleider  

te zijn! 

Iedere kersver-

se pup eige-

naar, eigenaar 

“to be” en elke 

hondenliefheb-

ber is WELKOM 

op onze volgen-

de puppy info 

avond. Deze gaat door op MAANDAG 

26 mei 2014. 

Op deze GRATIS info avond hopen we 

mensen te informeren en te inspireren. 

 

 

Je mag een interactieve voordracht 

verwachten met veel praktijkgerichte 

voorbeelden over volgende onderwer-

pen: 

  Aanschaf van een pup 

 · De eerste dagen en nachten 

 · Noden van een pup  

 · Zindelijkheid / benchtraining / … 

 · Vernielen en bijten 

 · Opvoedingsregels en training 

Geïnteresseerd? 

Inschrijven kan via 

info@hetverdragvanpluto.be 

PUPPY INFO AVOND! 

 

 

 

 

 

 

BEAPHAR BIO teken– en vlooien-

band 

http://www.doggo.nl/artikelen/hondengedrag/dominantiemodel.php
http://www.doggo.nl/artikelen/hondengedrag/dominantiemodel.php
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KuuxIlLcbxo
http://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fblobs.shoppay.be%2Flayout%2F273%2F273-Engelse%252520bulldog%252520pups.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.hezehof.be%2F273-sitemap02%2FEngelse-Bulldog-Pups-te-Koop.htm&h=267&w=400&tbnid=vTKuXXkEOHRTHM%3A&zoom=1&doci
http://dierenartikel.nl/honden/benodigdheden/voer-en-drinkbakken.html
http://dierenartikel.nl/honden/benodigdheden/voer-en-drinkbakken.html
http://dierenartikel.nl/honden/benodigdheden/voer-en-drinkbakken.html
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Ga je met vakantie of er 

een paar dagen tussen-

uit? Kan je tijdelijk niet 

voor je hond zorgen of 

uitlaten door ziekte of 

andere redenen? Werk je 

voltijds en wil je je hond 

overdag ook een verzetje 

geven? 

Dan is het wel steeds 

handig om iemand te 

kennen in je buurt die 

zich over je hond kan 

ontfermen. Naast kennels 

en kleinschalige, profes-

sionele opvang voor hon-

den zijn er ook veel par-

ticulieren die mits een 

kleine vergoeding graag 

voor je hond(en) willen 

zorgen. Dit kan beteke-

nen dat je hond op ver-

plaatsing gaat of dat de 

persoon in kwestie je 

hond thuis komt verzor-

gen en uitlaten. 

Via o.a. PAWSHAKE  

w w w . p a w s h ak e . b e  

worden de vele vragen 

en aanbiedingen op dit 

gebied gebundeld en kan 

je zelf doelgericht op 

zoek gaan naar iemand 

die in je gebure woont én 

die bij jouw hond past. 

Het Verdrag van Pluto 

staat los van deze orga-

nisatie, maar wij vinden 

het wel een lovend initia-

tief.  

Het is hierbij wel ultra  

belangrijk dat je je hond 

niet zo maar aan de eer-

ste de beste toever-

trouwt. Daarom, ga niet 

over één nacht ijs. Leer 

de “dogsitter” eerst beter 

kennen zodat je weet of 

het iemand is bij wie jij 

je hond wilt achterlaten. 

De Dogsitter  

 

 

 

 

 

 

 

Www.Pawshake.be  

 

 

 

 

 

 

SERESTO teken– en vlooienband 

De teken zijn er weer, en 

wel in grote getale! De 

Nederlandse gespeciali-

s e e r d e  w e b s i t e 

www.tekenradar.nl meldt 

dat vrijwilligers vorig jaar 

een recordaantal teken 

gevangen hebben in Ne-

derland: liefst 16.500.  

Ook in België – waar de 

telling minder uitgebreid 

is – hadden we in tien 

jaar nooit zo veel teken. 

Gevaarlijk, want zo 

neemt ook het aantal 

tekenbeten toe én het 

aantal mensen met de 

ziekte van Lyme. Vrijwil-

ligers vangen al zes jaar 

teken op elf vaste loca-

ties in natuurgebieden 

verspreid in Nederland. 

De vangst voor 2013 lag 

met 16.500 teken 64 

procent hoger dan het 

gemiddelde van de voor-

gaande zes jaar. Op alle 

onderzochte locaties wer-

den teken gevonden die 

met de Borrelia-bacterie 

waren geïnfecteerd, en 

die kan leiden tot de 

ziekte van Lyme. Uit ana-

lyses op basis van Te-

kenradar.nl blijkt één 

teek op de vijf die bacte-

rie te dragen.  

De boodschap is duide-

lijk: bescherm je hond en 

kijk desondanks de be-

scherming elke dag je 

hond na op teken, zeker 

wanneer je in een bos of 

park bent gaan wande-

len. 

Vieze beestjes... 

 

 

 

 

 

 

SCALIBOR tekenband 

ADVOCATE  pipetjes tegen vlooi-

en, teken en wormen 

https://nl.pawshake.be/
https://nl.pawshake.be/
https://nl.pawshake.be/
https://nl.pawshake.be/
https://nl.pawshake.be/
https://www.tekenradar.nl/
https://www.tekenradar.nl/
https://nl.pawshake.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=scalibor+tekenband&source=images&cd=&cad=rja&docid=RYAshwPYQL4rYM&tbnid=yTAYB0BjH46P2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dierenwinkelonline.com%2FN_art_7328.html&ei=uBlSUemVDIfH0QWLxIDwBQ&bvm=bv.44342787,d.ZWU&psig=

