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Meer weten? Meer lezen!  

Reaching the animal mind 

 

 

 

 

 

Karen Pryor 

Bezoek ons op:  

www.hetverdragvanpluto.be 

Puppy info avond  
gratis  

 

Donderdag  25 september 2014 

 

Locatie 

Hondengedragspraktijk  

Het Verdrag van Pluto  

te Mortsel 

 

Van 19 tot 21 uur 

 

Iedereen die meer wil weten over 

 

Aanschaf pup 

De eerste nacht 

Puppygedrag 

Lichaamstaal 

Opvoeding 

 

is welkom 

 

Inschrijven via  

info@hetverdragvanpluto.be 

 

 

Meer info op  

www.hetverdragvanpluto.be 

Zevende editie van HET VERDRAG VAN PLUTO 

Geniet met volle teugen van een Duivels Beestige Vakantie! 

Een beestige vakantie 

Spelregels voor ouders met baby’s 

Wanneer je een hond hebt en daarna pas papa of mama wordt, 

kan je best een aantal veiligheidsregels in acht nemen. 

Zet de baby nooit op de grond terwijl je wacht tot de hond komt 

snuffelen 

Dit draagt niets bij tot een positieve relatie. Het is onveilig. Je 

weet nooit welke omgevingsprikkel de hond kan doen schrikken 

of de baby, waardoor het snel kan komen tot een incident. 

Geef je hond niet meer of minder aandacht dan voor de komst 

van de baby 

Hou de relatie, je gewoontes  en structuur zo veel mogelijk hetzelfde. Moeders zullen de assistentie van 

hun partners nodig hebben, omdat ze het druk hebben met de verzorging van de baby. Pasgeboren baby’s 

hebben moeder meer nodig dan de vader. Papatijd komt later aan de beurt! 

Zorg dat de hond nooit toegang krijgt tot de baby zonder jouw supervisie, ook al is je hond evenwichtig en 

stabiel. 

Hou zeker je aandacht erbij wanneer de baby gaat kruipen 

Je hond kan in interactie willen gaan op dezelfde manier als met zijn soortgenoten. Accidenten zijn snel 

gebeurd! 

Superviseren, nooit overreageren en controle nemen over de situatie is de boodschap! 

Bron: Dogs & Children – Roger Abrantes 

 

Doe aan actieve supervisie! 

Actieve supervisie betekent dat je als ouder  

bewust met je volle aandacht, psychisch en 

fysisch aanwezig bent. Alleen zo kan je de inter-

actie tussen je baby en je hond observeren en je 

situatie managen, nog voor er incidenten gebeu-

ren.  

Vb. naar een match van de Rode Duivels kijken 

terwijl de hond zich ontfermt over de baby be-

hoort niet tot actieve supervisie ... 

 

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
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Samen stormen trotseren 

 

Arousal Anxiety and Fear 

 

DVD Suzanne Clothier 

www.suzanneclothier.com 

 

 

Listening means an aware-

ness, an openness to learning 

something new about another 

person or animal … listening 

with the intent to learn is an 

approach to a different type 

of conversation  

Elizabeth Debold 

 

Talk to the Paw! 

(lichaamstaal honden) 

 

 

 

 

 

 

 

Understanding what Dogs are Really Saying—

and What We’re Saying to Them 

DVD Nicole Wilde 

www.nicolewilde.com 

Mooie zomerdagen brengen vaak felle onweders teweeg . Sommige honden kunnen onzeker,  angstig  

of fobisch reageren op dit krachtig staaltje van moeder natuur. Mensen ook!  

Lang voor de eerste donder de hemel openbreekt, kunnen honden de eerste signalen van angst verto-

nen. Ze kunnen reageren op lichtflitsen, daling van de luchtdruk, de statische elektriciteit of het tikken 

van de regen op het raam. 

Honden die bang zijn voor onweer, zijn meestal ook geen fan van vuurwerk. 

Angst voor onweer is niet zo makkelijk te behandelen, maar je kan veel meer doen dan niets doen. 

Onderstaande tips helpen je te voorkomen dat je hond steeds angstiger wordt of dat hij overgevoelig 

wordt voor andere plotse geluiden.  

Hoe trotseer je de storm als een team? 

Onweer op komst? Neem je hond niet mee naar buiten om hem te leren wennen aan donder. 

Bange honden en mensen leren niet! Ze denken alleen maar aan vluchten. 

Dit geldt  ook voor honden die geen angst hebben van onweer in huis (veilige omgeving). Hun reactie 

buiten zou wel eens heel anders kunnen zijn en kan hen alsnog een trauma voor knallen opleveren. 

Laat je hond nooit alleen wanneer er onweer wordt voorspeld. 

Honden met extreme angst kunnen zo panikeren dat ze zonder nadenken door glazen ramen springen 

of uit benches breken met ernstige verwondingen en soms de dood tot gevolg.  Sommigen ontwikkelen 

dan weer verlatingsangst. 

Herken vroegtijdige stressignalen  

Vb. kwijlen, hijgen, walletjes, geeuwen, zich niet kunnen settelen,  

nerveus rondwandelen, veel oog –en oorbewegingen, rimpels, 

een bezorgde blik, zichtbaar wit van de ogen, mond toe,  

snellere en oppervlakkigere ademhaling, adem inhouden,  

kort bevriezen bij gerommel of donderslag,... 

 

Demp het geluid van de donder en flits de flitsen weg 

Houd ramen en deuren dicht zodat het geluid van de donder gedempt is. Doe rolluiken of gordijnen 

volledig dicht. Zorg dat er geen lichtflitsen meer door komen. 

Zet muziek aan om het geluid te maskeren. Zorg voor rustgevende muziek met een constant  ritme en 

zeker geen luide crescendo’s.   Vb. CD “through a dog’s ear” ( www.throughadogsear.com)  

Kies voor  een veilige vertrouwde omgeving 

Laat je hond zoveel mogelijk in zijn bekende omgeving en op zijn eigen vertrouwde plaats liggen.  

Indien nodig, breng de hond naar een kamer waar het geluid het minste te 

horen is of waar lichtflitsen het minst te zien zijn. Kies een ruimte waar het 

geluid niet weergalmd!  

Wil de hond vluchten naar een andere plaats, laat hem doen!  

Leg eventueel een deken bij de hond om zijn hoofd onder te steken als hij 

dat nodig vindt. 

 

Honden die slechts een heel klein beetje ongerust zijn bij het horen van onweer, kan je afleiden door  

hun favoriet spelletje te spelen, of hen naar wat snoepjes te laten zoeken 

Geef je hond eventueel een traktatie (een flink bot bijvoorbeeld) waar hij een tijdje  zoet mee is. Aflei-

ding zorgt voor minder angst en stress. Kauwen maakt serotonine (geluksgevoelstoffen) vrij. Daar 

wordt je hond rustig van. 

http://www.suzanneclothier.com/content/arousal-anxiety-and-fear-dvd-release
http://www.nicolewilde.com/store/
http://www.throughadogsear.com
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Je eigen houding is ook belangrijk! 

Indien je hond een beetje ongerust is van wat hij hoort, maar nog geen grote angst vertoont, probeer 

dan zo normaal mogelijk te doen en geen extra aandacht te schenken aan wat er gebeurt.  

Dit zijn bv. honden die bij iedere donderslag alleen maar kijken naar jouw reactie. Dan is hij niet direct 

bang voor onweer. Zolang jij rustig blijft, leert je hond dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Ga dus 

gewoon door waar je mee bezig bent. Of ga er even mee spelen. 

Wat doe je wanneer je hond angstig wordt?  

Herken de signalen van angst: zichtbaar wit van de ogen, grote ogen en 

pupillen, staart laag en oren naar achter, vluchten, ergens onder kruipen, 

rillen, hijgen,  janken, urineren, … 

Vroeger dacht men dat je een hond helemaal niet mocht troosten als hij 

onzeker of bang was. Negeren was tot het paniekerige gedrag over is, 

was de boodschap. Gelukkig weten we nu wel beter. Want als een hond 

echt bang is, is zijn leervermogen tot nul gedaald. Hij leert dus niets van 

jouw gedrag.  

Het enige dat je hem dan kunt bieden,  is jouw steun in deze moeilijke momenten. Je kunt hem dan het 

beste even bijstaan tot de stress is verdwenen.  Dat is iets anders dan betuttelen en al je medelijden er 

tegenaan gooien. Je kan hem wel rustig bij je pakken of bij hem gaan zitten. Hierbij probeer je zelf heel 

kalm en rustig te blijven. De hond heeft op zo’n moment het meeste steun aan iemand die zichzelf volle-

dig onder controle heeft. 

Merk je op dat jij bij iedere donderslag stopt met ademen? Dan is onze tip: blijven ademen en denk 

daarbij aan rust en veiligheid. Honden merken verandering op in onze ademhaling. Stoppen met ademen 

creëert meer spanning.ellington Jones) geven jou  

De aanrakingstechnieken van de Tellington TTouch methode(Linda Thand-

vaten om je hond gepast te steunen. TTouch helpt je hond ontspannen en 

vergroot zijn veiligheidsgevoel. De ttouches verminderen de stress waar-

door je hond minder angstig zal reageren en beter kan blijven nadenken.  

Je hond recupereert sneller na de knallen. De kans dat hij na het onweer 

overgevoelig gaat reageren op andere plotse geluiden wordt enorm gere-

duceerd. 

Honden houden stress vast in hun achterhand. Het rustig aanraken van dit gebied of ttouchen  is een  

manier om hem te helpen relaxen. Het oor  langzaam afstrijken van de basis naar het puntje kan ook  

kalmerend werken. Op het puntje van het oor kan je een kleine cirkelende beweging maken met je 

duim. 

Doe je hond een t-shirt aan (bij voorkeur één van de Rode duivels) 

Je hond een t-shirt aandoen geeft hem een gevoel van veiligheid door de aan-

maak van oxytocines (knuffelhormoon). Hij voelt iets om zich heen, bijna te 

vergelijken met een knuffel! 

Je geeft hem iets om elders op te focussen. Zo leid je zijn gedachten af van 

het Duivelse schouwspel. 

Een thundershirt heeft hetzelfde effect. 

Homeopathie, kruidengeneeskunde  of Bach bloesems brengen de zon niet terug, maar kunnen wel een 

beetje verlichting bieden 

Welke Bach remedies kunnen helpen? Iedere hond heeft zijn specifieke noden. Een mogelijke samenstel-

ling zou kunnen zijn: rescue remedy, walnut, mimulus, aspen, rock rose.  

Bij extreme angst, kan je soms niet anders dan medicatie op te starten: raadpleeg hiervoor je dieren-

arts! 

Opgelet voor cederende medicijnen waarbij de hond fysisch verdoofd is, maar zijn bewustzijn niet. Hij 

wil gaan vluchten, maar kan het fysisch niet, omdat hij verdoofd is. Dit is een traumatische ervaring 

erbij! 

Vertoont je hond voor het eerst signalen van angst voor onweer? En heeft hij in het verleden meerdere 

stormen doorstaan zonder een angstreactie te maken? Dan kan dit een signaal zijn van een onderlig-

gend medisch probleem en ga je best eens langs de dierenarts voor een check up. 

 

Kan jij hulp gebruiken om samen met je hond het onweer te doorstaan? Wens je een  

Gedragstherapeutisch consult? Of een Bachbloesem consult? Wil je TTouch leren?  

Bel ons gerust op voor meer inlichtingen. 

Nog meer bliksem en hagelbollen 

Tellington TTouch Trainingsmethode 

 

 

Gecertificeerd TTouch Coach en Practitioner I 

voor Gezelschapsdieren 

Thundershirt 

 

( 

 

 

 

 

 

www.thundershirt.com 

 

Verrast op wandeling door  

een onweer? 

Hond er vandoor? 

Zorg voor een snelle identificatie! 

Hondenpenning 

 

 

 

 

 

 

Schoenmaker Van Laer  graveert je  

hondenpenning ter plaatse! 

Strijdersstraat 26 

2650 Edegem 

België  

 

Voor meer vakantieweetjes verwijzen we 

naar onze Derde editie van Het Verdrag van 

Pluto 2013 

www.hetverdragvanpluto.be 

http://www.thundershirt.com/
http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/whats-up/de-edities-van-het-verdrag-vp
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GO DEVILS GO! 

 

Op naar de KWART FINALE!! 

 
 

 

 

 

 

 


