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Inleiding  

Het is één van de meest unieke relaties tussen twee 

verschillende diersoorten op aarde. Geen dier staat zo dicht bij 

de mens als de hond. Al meer dan 15.000 jaar leven mensen 

samen met honden. Van opportunistische aaseters tot 

werkhonden tot huisdieren. 

De voornaamste reden dat mensen tegenwoordig een hond in 

huis nemen is vanwege de waardevolle, wederzijdse emotionele 

band die gevormd wordt. Op veel vlakken lijken honden op 

mensen. Zo lijken honden een empathisch vermogen te hebben 

en in staat te zijn om o.a. liefde te ervaren. 

Het is dan ook niet verrassend dat wanneer mensen met elkaar 

over honden discussiëren, de emoties wel eens hoog kunnen 

oplopen. Zo is er in de hondenwereld veel te doen over de 

manier waarop mensen met hun honden omgaan. 

Besef hierbij goed dat honden geen mensen zijn! Toch 

communiceren we met hen en behandelen hen wel vaak op 

dezelfde manier. Dat leidt tot een heleboel vragen en 

problemen wanneer honden zich als honden gedragen. Dat 

gedrag is vaak onpeilbaar voor ons, mensen, maar het is wel 

normaal voor een hond. 

Als je een dier als mens behandelt, overspoel je het met allerlei 

communicatie die het niet begrijpt. Zo beschouwt een hond zijn 
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baasje als meerdere of als mindere, maar nooit als gelijke. Het 

begrip gelijkwaardigheid kent een hond niet. 

Zo maken mensen bijvoorbeeld vaak de fout om hun hond in 

hun bed te laten slapen. Zij beschouwen dat als een teken van 

liefde. De hond vat dit echter op als een signaal dat hij baas 

mag spelen. Ook je hond 

allerlei kleertjes aandoen 

of het dier iedere dag 

wassen, is rampzalig. 

Dat druist in tegen hun 

natuur en veroorzaakt 

gedragsproblemen. 

Aan de hand van dit 

boek wordt uitgelegd 

waarom sommige 

gedragingen van je hond 

volkomen normaal zijn 

voor hem, terwijl jij daar 

absoluut niks van snapt! 

Honden zijn geen 

mensen en omgekeerd! 
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1  “IK MOET MIJN HOND NAAR HET BAD SLEPEN OM 

HEM TE WASSEN, MAAR TIJDENS EEN WANDELING AAN 

ZEE IS HIJ NIET UIT HET WATER TE HOUDEN! HOE 

KOMT DIT?” 

Honden houden niet van zeep! Ook worden opgetild om in een 

glibberige badkuip gezet te worden, vinden ze maar niks. 

Een hond stinkt uren in de wind als hij uit de zee komt en zich 

vervolgens nog in wat rotte mosselschelpen rolt. Onze eerste 

reflex is dan om hem onmiddellijk in bad te kieperen als we 

thuis zijn en hem goed in te zepen. 

Voor hen is echter de geur van rotte vis veel aantrekkelijker 

dan die van zeep. 

De meeste hondenshampoos hebben echter een lekker geurtje 

(voor ons!), terwijl je hond dit soort geuren maar niks vindt. 

Bij badvrees gaat het echter niet alleen om de geur. Het is een 

combinatie van angst voor het onbekende, de glibberige 

ondergrond en het geluid van het water dat vanuit de kraan in 

het bad klettert. 

Om te beginnen kan je dus beter eerst het bad laten vol lopen 

vooraleer je de hond erin zet. Een antislipmatje is ook 

onontbeerlijk. Maar zelfs dan blijft in bad gaan voor je hond een 

onprettige bezigheid. 
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Wat zeker helpt is dat je hem als pup positieve ervaringen laat 

opdoen met het bad. Zo kan je beginnen met snoepjes te 

leggen in een leeg bad en hem er dan in te zetten. 

Natuurlijk ben je op dit moment nog ver verwijderd van het 

punt dat hij er zelf gaat inspringen. Daarvoor ga je beginnen 

met hem snoepjes te geven op het moment dat hij zich kort bij 

de badkamer bevindt. Een volgende stap is dat je hem beloont 

als hij IN de badkamer is. Uiteindelijk zet je hem in een leeg 

bad en beloon je hem weer. Als hij uiteindelijk zo ver is dat hij 

zelf in het lege bad 

springt, voeg je wat water 

toe en beloon je hem 

uitvoerig. 

Vermijd ook een lekker 

geurende shampoo. De 

beste shampoo heeft zelfs 

helemaal geen geur. 

Vergeet ook niet te 

belonen na elk bad. Het 

zal dan niet lang duren 

voordat je hond ernaar 

uitkijkt om in bad te 

mogen! 
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2 “WAAROM WIL MIJN HOND PER SE DAAR PLASSEN 

WAAR EERDER ANDERE HONDEN HEBBEN GEPLAST?” 

Omdat honden via de aanwezige urinegeur allerlei informatie 

opdoen over de honden die die plaats eerder al bezochten. Als 

hij al die informatie heeft verwerkt, laat hij zelf ook informatie 

achter van zichzelf door op dezelfde plaats te plassen. 

Sommige honden lijken er hun missie van te maken om elk 

voorwerp dat ze tijdens hun wandeling tegenkomen van hun 

urinegeur te voorzien. Elke boom, paal of struik moet eraan 

geloven. Het is niet meer dan fair dat je je hond tijdens de 

wandeling de kans geeft om zijn lusten bot te vieren in dit 

verband. Redelijkheid is echter op zijn plaats en na een paar 

keer snuffelen en plassen is het tijd om door te lopen. 
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3 “WAAROM DURVEN KLEINE HONDEN ZO FEL TEKEER 

GAAN TEGEN VEEL GROTERE HONDEN?” 

Dat zie je inderdaad vaak. Deze (over)moed putten ze meestal 

uit de nabije aanwezigheid van hun baasje. 

Omdat ze zo klein zijn en het een grappig tafereel oplevert, 

worden ze ook zelden terechtgewezen voor hun gedrag. 

Dikwijls is het ook een uiting van angst. 

De meeste kleine honden worden ook voortdurend gedragen. 

Door die verhoogde positie kort bij hun baasje voelen ze zich 

dan ook vaak ongenaakbaar. 
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4 “WAAROM DRAAIT MIJN HOND RONDJES VOORALEER 

HIJ POEPT?” 

Ieder hondenbaasje heeft het meegemaakt. Het regent 

pijpenstelen en je staat buiten met je hond en wacht geduldig 

tot hij een drol gelegd heeft. Hij snuffelt en draait rondjes en 

lijkt maar niet te kunnen beslissen waar hij zijn drol gaat 

deponeren. 

Terwijl het checken van de 'plasboodschappen' een belangrijke 

vorm van communicatie voor honden is, zijn de overwegingen 

om een drol te leggen minder duidelijk. Nochtans zijn drollen 

echter een veel zichtbaardere manier dan urine om een 

territorium af te bakenen. 

Het zou misschien kunnen dat een hond de voor- en nadelen 

overweegt voordat hij zijn drol achterlaat op het territorium van 

een andere hond. Dit is duidelijk een beslissing waarover 

nagedacht moet worden! 

Bij sommige honden wordt het echter onbewust aangeleerd om 

het poepen zo lang mogelijk uit te stellen. Ze hebben geleerd 

dat hun trip naar buiten voorbij is en ze terug mee naar binnen 

moeten zodra ze hun drol gelegd hebben. 

Ga misschien best iets langer met je hond wandelen zodat je 

hem niet meteen naar binnen moet nemen als hij zijn behoefte 

gedaan heeft. 
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5 “MIJN HOND ZIT DOLGRAAG MET ZIJN NEUS IN DE 

VUILE WAS. WAAROM TOCH?” 

Om de heel eenvoudige reden dat jouw geur eraan zit! Omdat 

die naar jou ruikt natuurlijk! Het is feest voor je hond als hij 

lustig kan kauwen op je meest intieme (en sterkst geurende) 

kledingstukken uit de wasmand. 

Hij is ook zeer trots als hij ermee kan komen aandragen in de 

woonkamer natuurlijk! Vooral als je visite hebt is dit geweldig, 

nietwaar? Als hij daar 

dan met je vuile 

onderbroek komt 

aangedragen…haha! 

Het enige wat je kan doen 

om dit soort genante 

toestanden te vermijden 

is je spullen goed 

opbergen. Geef je pup 

ook steeds genoeg 

alternatieven om zijn 

tanden in te zetten. 
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6 “TELKENS IK DE TELEFOON OPNEEM OM TE BELLEN 

BEGINT MIJN HOND KABAAL TE MAKEN! WAAROM 

TOCH?” 

Dit moet je maar eens vragen aan iemand die in een call center 

werkt! Iedereen in dit wereldje zal bevestigen dat er heel 

dikwijls een blaffende hond te horen is op de achtergrond 

tijdens een telefoongesprek. 

Hoe komt dit? 

Heel eenvoudig: omdat het baasje zijn hond dit onbewust zelf 

heeft aangeleerd. 

Dit gaat zo: Toevallig heeft je hond een keer geblaft als jij aan 

het telefoneren bent. Misschien omdat hij aandacht wou of 

omdat hij buiten iets hoorde. Natuurlijk vind je dit storend (ook 

voor de andere persoon aan de lijn) en dus ga je hem aaien om 

hem te kalmeren of zijn speeltje weggooien om hem af te 

leiden. Je hebt hem dus beloond voor zijn geblaf! 

Gevolg is natuurlijk dat hij voortaan telkens een beloning 

probeert te verkrijgen vanaf het moment dat hij je aan de 

telefoon ziet hangen. En dus begint hij te blaffen want hij weet 

nog dat dit voor hem het gewenste resultaat opleverde de 

vorige keer! 

De beste manier om dat geblaf tegen te gaan, is het te 

voorkomen. Beloon je hond niet zomaar voor gedrag waar 
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uiteindelijk niet mee akkoord gaat. Als hij blaft wanneer je de 

telefoon opneemt, negeer hem dan. 
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7 “MIJN REU BESPRINGT SOMS EEN ANDERE REU! IS 

HIJ SOMS HOMO?” 

Voor mensen is het bespringen van je partner in het openbaar 

totaal ongepast. Als onze honden elkaar dan in het openbaar 

beginnen te beklimmen, voelen we hierbij meestal ook enige 

schaamte. We raken hierdoor in de war en vragen ons af 

waarom onze geliefde viervoeters zich zo gedragen. 

Honden kunnen echter verschillende redenen hebben om zich 

zo te gedragen. Hoewel het iets seksueel kan zijn, hebben 

honden zo hun eigen sociale normen die volledig verschillend 

zijn van de onze! Via verschillende soorten spelgedrag en 

lichaamstaal gebruiken honden non-verbale acties om te 

communiceren. De redenen waarom je hond andere honden 

kan bespringen kunnen de volgende zijn: 

Gewoon spelgedrag: Ons als mensen wordt op jonge leeftijd 

geleerd welke gedragingen in het openbaar acceptabel zijn en 

welke niet. Honden worden nooit geleerd dat bepaalde 

gedragingen ongepast zijn en dus is het mogelijk dat zij mekaar 

om beurten gaan berijden. 

Dit rijgedrag komt vooral veel voor bij energieke puppy's, maar 

ook bij sommige oudere honden. Zowel bij reuen als bij teven 

ziet men dit gedrag. Het komt zelfs veel voor bij honden die 

zijn gesteriliseerd of gecastreerd! 
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Dominantie: Hoewel het beklimmen van een andere hond 

gewoon een speelse handeling kan zijn, kan het ook een uiting 

zijn van dominantie. Dit komt vooral veel voor bij oudere 

honden. 

Als het vaak voorkomt of als je hond op die manier reageert in 

verschillende, kan dit een teken zijn dat je hond niet weet hoe 

hij op de juiste manier moet omgaan met een soortgenoot. Dit 

gedrag kan meestal worden verminderd door een goede 

training, vooral als het op jonge leeftijd is begonnen! 

Niet gecastreerde honden: Reuen die niet zijn gecastreerd 

vertonen vaker dit berijdingsgedrag. Dit kan meestal worden 

getemperd door je hond op jonge leeftijd te castreren. Het is 

belangrijk dat dit reeds op jonge leeftijd wordt gedaan, zoniet 

kan het veel moeilijker worden afgeleerd. 

Gezien de vele uiteenlopende redenen waarom honden elkaar 

berijden, en de 

fundamentele verschillen 

tussen de hersenen van 

mensen en die van 

honden, is het echter 

belangrijk om geen 

conclusies te trekken 

over hun beweegredenen 

in termen van seksuele geaardheid! 
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8 “WAAROM SPRINGT MIJN HOND OMHOOG OM MIJ TE 

BEGROETEN?” 

Je kunt dit gedrag beter vanuit het standpunt van je hond 

bekijken. Je hond vraagt zich waarschijnlijk immers af waarom 

mensen in godsnaam op hun twee achterste poten lopen! 

Wanneer honden elkaar begroeten, gaan ze hierbij vooral de 

sterkst geurende lichaamsdelen opzoeken. Dit is de bek, de 

genitaliën en de anus. Vooral deze laatste kan enorm sterke 

geuren produceren via de anaalklier. 

Om die reden begroeten honden elkaar met een vluchtig kusje, 

en dat op de bips en niet op de wang. Dat gedrag is heel 

logisch voor een dier waarvan de geurzin zo ontwikkeld is. Bij 

mensen wordt het likken aan de mond en het snuffelen aan het 

kruis echter als ongepast beschouwd. 

Een ongetrainde hond zal proberen instinctief contact te leggen 

en dat wil zeggen dat hij mensen zal begroeten door omhoog te 

springen om een vleugje van de menselijke adem op te 

vangen, gevolgd door een duik naar het kruis. 

Honden moeten daarom getraind worden volgens de menselijke 

etiquette. Hier gaan we als baasje echter nogal eens in de fout. 

Voor ons zijn die etiquetteregels immers erg logisch, terwijl ze 

totaal onbegrijpelijk zijn voor een hond. 
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Als je toelaat 

dat je hond op 

je springt 

wanneer je je 

vuile 

werkbroek aan 

hebt, maar je 

snauwt hem er 

voor af 

wanneer je je beste pak aan hebt voor een avondje uit, dan 

snapt hij daar totaal niks van! 

Soms wordt dit gedrag ook aangeleerd door andere mensen uit 

je directe omgeving. Elke baasje heeft wel een paar vrienden 

die het leuk vinden om met een klap op hun borst je hond uit te 

nodigen om hen zo in de rechtopstaande houding te kunnen 

begroeten. 

Maar hoe kan je hond nu in godsnaam weten dat hij bij 

sommige mensen wel omhoog mag springen en bij andere niet? 

Maar voor kleine honden geldt hetzelfde. Veel mensen laten 

een kleine hond omhoog springen omdat dat schattig is en 

gemakkelijker dan zich zelf te bukken om de hond te 

begroeten. Daar komt ook nog bij dat kleine hondjes al vlug 

leren dat ze door dat gedrag vaak opgetild worden. 
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Stel van in het begin enkele duidelijke regels op. Wees hierbij 

steeds consequent. Ofwel mag het altijd, ofwel is het verboden. 

Verwacht echter niet dat je hond begrijpt wanneer hij omhoog 

mag springen en wanneer niet! 
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9 “WAAROM PLAST MIJN HOND ALS IK THUISKOM EN 

HIJ MIJ KOMT BEGROETEN?” 

Het is allesbehalve prettig als je hond op het tapijt plast telkens 

hij je weerziet na een lange dag werken. Dit is echter wat men 

noemt “deemoedsplassen” en mag vooral niet verward worden 

met een hond die heel bewust zijn poot omhoog heft om te 

plassen tegen het been van je bezoeker. 

Dit deemoedsplassen is een uiting van onderwerping en komt 

vooral voor bij jonge, verlegen honden. Het komt vooral voor 

bij het verwelkomen van zijn baasje of een gezinslid als men 

langere tijd is weggeweest. Ook als je je hond ernstig 

terechtwijst kan hij dit gedrag vertonen. Het spreekt dan ook 

vanzelf dat het absoluut zinloos is om hem hiervoor te straffen. 

Honden en wolven gebruiken onderdanige urinelozing om de 

hiërarchie van de meute te 

bekrachtigen. Een dier uit 

de meute dat lager in rang 

staat zal op zijn rug gaan 

liggen terwijl hij urine lost. 

Op deze manier erkent hij 

de hogere rangorde van het 

andere dier. Hij wil eigenlijk zeggen: “Jij bent de baas en ik 

erken dat, doe me alsjeblieft geen pijn.” Eénmaal de volwassen 

leeftijd bereikt, verdwijnt dit deemoedsplassen meestal vanzelf. 
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10 “KUNNEN PUPPY’S VAN EENZELFDE WORP 

VERSCHILLENDE VADERS HEBBEN?” 

Heb je ooit een nest jonge puppy's ontmoet die er allemaal zo 

anders uitzagen dat het moeilijk te geloven was dat ze zelfs 

maar verwant waren? Misschien leken een paar puppy's op 

Rottweilers en leken de anderen op Golden Retrievers. Het 

blijkt dat in een nest puppy's sommige honden eigenlijk 

verschillende vaders kunnen hebben, waardoor ze halfbroers en 

-zussen zijn in plaats van volle broers en zussen. Dit fenomeen 

wordt dubbele zwangerschap (superfecundatie) genoemd. 

Superfecundatie treedt op wanneer een teef met twee of meer 

reuen paart. Een nest kan mogelijk meerdere vaders hebben, 

zolang ze allemaal paren met het vrouwtje op het optimale 

tijdstip van conceptie. 

Dit betekent dat een nest 

twee of zelfs meer vaders 

kan hebben. Deze situatie 

wordt vaak gezien bij 

zwerfdieren, maar ook bij 

niet-gesteriliseerde 

vrouwtjes die dicht bij elkaar leven met één of meer reuen. 

(Voor het geval je het je afvraagt: één enkele puppy kan niet 

meerdere vaders hebben; elke individuele puppy in een nest 

heeft maar één vader.) 
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11 “WAAROM HOUDEN HONDEN HUN KOP SCHEEF ALS 

WE TEGEN HEN PRATEN?” 

Door zijn kopje scheef te houden als je tegen hem praat, kan 

een hond menig hart doen smelten. Bijna iedereen vindt dit 

gedrag schattig, maar weinig mensen kunnen uitleggen 

waarom een hond dit doet. 

Zijn honden zich op de één of andere manier bewust van het 

effect dat ze hierdoor op mensen hebben. Buiten ze dit uit om 

aandacht en affectie te krijgen? 

Volgens experts moet het antwoord eerder gezocht worden bij 

het inlevingsvermogen van een hond. Honden zijn meesters in 

het lezen van en reageren op onze lichaamstaal en stem. 

Wanneer je je hond de les leest omdat hij eten van tafel steelt, 

dringt dit echt wel binnen bij hem. Ook al begrijpt hij niet de 

letterlijke betekenis van je woorden. Hetzelfde geldt als je je 

hond prijst en complimenten geeft. Honden kunnen alleen de 

klanken en toonhoogtes interpreteren van de woorden die wij 

uitspreken. Zeker in combinatie met onze lichaamstaal en 

gezichtsexpressie. 

Dus als ze hun hoofd schuin houden terwijl je tegen ze praat, is 

het mogelijk dat ze gericht luisteren naar specifieke klanken en 

intonaties die ze associëren met leuke dingen zoals voedsel en 

speeltijd. 
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Het schuin houden van het hoofd kan ook iets te maken hebben 

met de manier waarop het hondenoor is geconstrueerd. Hoewel 

honden frequenties waarnemen die mensen niet kunnen horen, 

is hun vermogen om de bron van geluiden te detecteren minder 

nauwkeurig dan het onze. 

De hersenen van een hond berekenen extreem minuscule 

verschillen tussen de tijd die een geluid nodig heeft om elk oor 

te bereiken. Een eenvoudige verandering in de positie van het 

hoofd zou hen dus nuttige sensorische informatie kunnen 

verschaffen om de locatie van een geluid beter te kunnen 

bepalen. 
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12 “IS HET NU ECHT NODIG DAT EEN HOND ZIJN POOT 

OPTILT BIJ HET PLASSEN?” 

Toch wel! Vanuit het standpunt van een hond is het beter om 

zijn geur op neushoogte achter te laten. Hierdoor kunnen 

andere honden hem goed ruiken en kan de wind hem goed 

verspreiden. 

Daarom gaan honden (vooral de mannetjes, maar soms ook de 

vrouwtjes) in die wankele houding op drie poten staan om hun 

urine zo hoog mogelijk te 'spuiten'. 

Er zijn ook reuen die dat nooit doen, vooral als ze gecastreerd 

zijn. De meest vroegrijpe mannetjes tillen hun pootje echter al 

op zodra ze vier maanden oud zijn. 

Bij de meeste 'pootjestillers' ziet dat er grappig uit, vooral als 

het van die kleine hondjes met een air betreft. Terwijl jouw 

Ierse wolfshond zijn straal zonder veel moeite op een mooie 

hoogte kan spuiten, moet je bazige kleine Ierse terriër veel 

harder zijn best doen. 

Sommige kleine honden 

mikken zo hoog om het spoor 

van een grotere hond te 

overtreffen dat ze praktisch 

alleen nog op hun voorpoten 

staan. 
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13 “GEEUWT MIJN HOND OMDAT HIJ MOE IS OF IS HET 

UIT VERVELING?” 

Geen van beide. Het geeuwen kun je vergelijken met schakelen 

naar een hogere versnelling. Een geeuw verhoogt de toevoer 

van zuurstof en stimuleert de hartslag. Dit gaat op zijn beurt de 

werking van het brein stimuleren. 

Een geeuw kan het lichaam voorbereiden op actie. Voorbeelden 

zijn een spreker die geeuwt terwijl hij wacht op het moment dat 

hij zijn inleiding moet houden, of een voetbalspeler die wacht 

totdat hij het veld op moet. 

Geeuwen kan ook een manier zijn om te ontspannen. Honden 

geeuwen zowel om zich op te laden als om zich te ontspannen. 

Dit is afhankelijk van de situatie. 

Als je een behendigheidswedstrijd voor honden bijwoont, zie je 

vaak de honden geeuwen aan de start terwijl ze wachten op het 

signaal om naar het eerste obstakel te rennen. Ze zijn klaar 

voor actie en het geeuwen is hierbij een uiting van de stress en 

de opwinding. Het effect van het geeuwen is dat het hierbij de 

stress gaat onderdrukken. 

Ook in de wachtkamer van de dierenarts zie je honden vaak 

geeuwen. Dit is een duidelijk teken dat ze gestresseerd zijn en 

ze zich proberen te ontspannen. 
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In de hondenschool geeuwen honden ook vaak en hun baasjes 

vatten dat al gauw op als een teken dat hun hond zich verveelt. 

Dat is echter niet het geval! Een hond die geeuwt tijdens een 

gehoorzaamheidstraining staat eerder onder spanning dan dat 

hij zich verveelt. Ofwel omdat hij nerveus is ofwel omdat hij je 

graag wil behagen maar niet goed weet hoe. 

Net zoals bij mensen werkt geeuwen aanstekelijk bij honden. 

Als je de aandacht van je hond kunt trekken en dan geeuwt, 

kan het goed zijn dat hij ook geeuwt. 
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14 “MIJN HOND VINDT HET FIJN OM ZICH IN DE POEP 

VAN ANDERE HONDEN OF ANDERE STINKENDE TROEP 

TE ROLLEN! WAAROM TOCH?” 

Wij mensen houden meestal van lekkere geurtjes in huis. Als 

het aan je hond lag, zou hij liever opteren voor de geur van 

rotte vis of rotte eieren. Voorkeuren voor geuren en smaken 

lopen dus nogal uiteen tussen ons en onze viervoeters. 

Gezien het feit dat de reukzin van honden honderdmaal beter is 

ontwikkeld dan de onze kunnen we moeilijk gaan claimen dat 

wij als mens de waarheid in pacht hebben in dit verband. 

Waarom dan dat rollen in stinkende troep? Eigenlijk is het heel 

simpel. Mensen ruiken graag lekker, honden ook. 

In feite is dat rollen in viezigheid een feest voor je hond. Af en 

toe vindt hij op zijn pad een lekkernij met een doordringende 

geur die voor hem de moeite waard is. Dit is zeker een goede 

reden voor je hond om zijn neus zo diep mogelijk in de 

stinkende troep te steken en er eens goed aan te ruiken. 

Wanneer hij dan ook nog eens een volledige rotte vis of andere 

viezigheid ontdekt, overvalt hem de drang om dat te vieren 

door er lekker in te rollen. 

Het overlevingsaspect speelt ook een rol. Voor jachtdieren is 

het een tactisch voordeel om niet te ruiken als een roofdier. Zo 

weet de prooi niet dat je eraan komt. Het rollen in scherpe 
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geuren - uitwerpselen en zelfs dode dieren - zou ervoor zorgen 

dat de geur verdoezeld wordt en dat het gemakkelijker wordt 

om de prooi te vangen. 

Het is natuurlijk zo dat onze huisdieren zelf niet naar eten 

moeten zoeken, maar oude instincten verdwijnen nooit 

helemaal. Dat is de reden waarom honden graag in vieze 

troep rollen, vooral als die ook nog eens enorm stinkt. 

Natuurlijk duurt het meestal niet lang voordat een menselijke 

spelbreker met warm water en zeep alle pret bederft… volgens 

de hond uiteraard. 
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15 “HATEN HONDEN VAN NATURE KATTEN?” 

Dit is een eeuwenoude mythe die van generatie op generatie 

werd doorgegeven. Deze theorie is ook menigmaal de 

inspiratiebron geweest voor talloze tekenfilms, waarbij de kat 

telkens werd nagezeten door een razende hond. 

Honden en katten zijn doodsvijanden en zullen elkaar altijd 

haten, zo lijkt het toch. Maar zit er enige waarheid in de 

mythe? Haten honden en katten elkaar eigenlijk echt? 

Het antwoord is nee! Katten en honden haten elkaar niet echt. 

Wanneer katten en honden met elkaar in conflict komen, heeft 

dit veel meer te maken met oeroude instincten en 

communicatieproblemen. 

In het begin van de domesticatie van honden werden er veel 

honden specifiek gefokt om op kleine, harige dieren (zoals 

konijnen bijvoorbeeld) te jagen. Wanneer een hond een kat van 

hem ziet wegschieten, zal zijn oeroude instinct getriggerd 

worden en zal hij er achteraan gaan. Dit zorgt er natuurlijk op 

zijn beurt voor dat de kat doodsbang wordt voor de hond. 

Kleine harige dingen die snel bewegen zijn van nature erg 

aanlokkelijk voor veel honden. Dat is een intrinsiek onderdeel 

van hun biologie en drive. 

Wanneer een hond opgroeit in hetzelfde huis als een kat of 

andere kleine dieren, raakt hij gewend aan de kat en ziet 
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hij haar niet als prooi. Veel honden en katten die in dezelfde 

familie opgroeien, vormen zelfs een ongelooflijke band. 

Een reden waarom honden en katten mogelijk toch niet 

altijd met elkaar overweg kunnen, is omdat het heel 

verschillende dieren zijn en dus heel verschillende manieren 

hebben om met elkaar om te gaan. Honden begroeten 

elkaar door aan elkaars kont te ruiken en dat is volkomen 

normaal voor hen. Als een hond een kat op deze manier 

probeert te begroeten, kan de kat dit bedreigend vinden 

omdat het geen typisch kattengedrag is. 
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16 “WAAROM ZIJN SOMMIGE HONDEN DOODSBANG 

VOOR ONWEER?” 

Sommige hondenrassen lijken gevoeliger voor geluid, maar de 

waarheid is dat alle honden doodsbang kunnen zijn voor een 

onweer. Een onweer houdt immers veel meer in dan alleen 

maar donder: de luchtdruk verandert, de hemel licht op, de 

statische elektriciteit neemt toe en er valt regen op het dak. De 

geuren in de lucht zijn zo anders dat zelfs mensen ruiken dat 

het zal gaan regenen. Kun je je voorstellen hoe dat dan voor 

een hond moet zijn? 

Voor sommige honden neemt de angst voor onweersbuien toe 

omdat de mens bij de eerste tekenen van angst verkeerd 

reageert. Ofwel troost men zijn hond ofwel straft men hem. 

Door hem te troosten beloon je zijn angstig gedrag en door 

hem te straffen maak je hem alleen maar banger. 

Sommige honden worden zo opgewonden van het naderende 

onweer dat hun angstige gedrag een betrouwbare 

weersvoorspelling is voor hun baasje. Een hond voelt een 

naderend onweer immers veel sneller aankomen dan wij. 

Die angst voor een storm of ander (on)weer kan gemakkelijker 

voorkomen dan genezen worden. Als je merkt dat je puppy 

ongerust is, leid je best zijn aandacht af. Doe iets leuks met 

hem, negeer de storm en probeer zelf kalm te zijn.  
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Wanneer je pas een hond hebt en er komt een onweer 

opzetten, maak er dan een uitnodiging voor een 

“onweersfeestje” van. Bij elke donderslag roep je dan: “Joepie! 

Dat was een goeie, hier is een snoepje!” Je hond zal al snel 

gaan uitkijken naar het volgende onweer op deze manier! 

Als je hond reeds een ver ontwikkelde fobie voor onweersbuien 

heeft, kan die angst dramatische vormen aannemen. Dit kan 

gevaarlijk zijn. Sommige honden rillen van angst, andere 

vernielen alles in hun buurt en nog andere kunnen uit angst 

gaan bijten. 

Als je hond bang is voor harde geluiden die je kunt voorspellen, 

zoals vuurwerk, vraag je dierenarts dan om een kalmerend 

middel voor je hond. Je geeft hem dit natuurlijk alleen als je 

van tevoren weet dat er vuurwerk gaat afgestoken worden. 
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17 “KAN EEN HOND DEPRESSIEF ZIJN OF LAST HEBBEN 

VAN WINTERBLUES?” 

Geestelijke gezondheidsproblemen komen niet alleen voor bij 

mensen. Honden kunnen hun gevoelens misschien niet op 

dezelfde manier uiten als wij, maar ze hebben veel van 

dezelfde neurochemicaliën (stoffen die verantwoordelijk zijn 

voor de regulatie van emoties in de hersenen) zoals wij. Dit 

betekent dat ze ook somber gestemd kunnen zijn, net zoals wij. 

Net als wij produceren honden ook hormonen, zoals adrenaline 

en cortisol, wanneer ze gestrest zijn. Deze chemische stoffen 

worden zeer langzaam afgebroken, terwijl het gehalte aan 

dopamine (het “gelukshormoon”) eerder aan de lage kant blijft. 

Waarom hebben honden een dipje? 

Er moet niet per se een bepaalde trigger aanwezig zijn voor een 

hond om zich somber te voelen. Bepaalde situaties, zoals 

verdriet of verveling, kunnen er echter toe leiden dat honden 

een depressieve houding hebben. 

Honden kunnen diep bedroefd zijn als een lid van hun familie 

(of het nu twee- of vierbenig is) overlijdt. Ze kunnen hierbij 

tevens de sombere stemming van hun menselijke metgezellen 

oppikken. 
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Ondertussen kunnen honden verveeld, rusteloos en depri 

worden als ze alleen thuis moeten blijven terwijl jij ergens 

anders aan het werk bent. Tenslotte zijn honden van nature 

roedeldieren en niet echt gemaakt om veel alleen te zijn. 

Kan hun stemming seizoensgebonden zijn? 

Honden kunnen net als wij last hebben van de winterblues. 

Koud weer betekent meestal minder lichaamsbeweging en 

buitenspelen voor je hond. Dit terwijl lichaamsbeweging net 

helpt om het dopaminegehalte te verhogen. De winter biedt 

mogelijk ook minder mogelijkheden om andere honden te 

ontmoeten, wat eveneens van invloed kan zijn als je een heel 

sociale hond hebt. 

Verstoring van de routine van je hond kan ook een stressfactor 

zijn. Als je hond bijvoorbeeld tijdens de feestdagen veel 

aandacht en gezelschap krijgt, maar dan in de daarop volgende 

gewone dagen plotseling vaker alleen wordt gelaten, dan kan 

het moeilijk zijn voor hem om met deze verandering om te 

gaan. 

Symptomen van een ongelukkige hond 

Het is niet altijd gemakkelijk om te zien of je hond depressief 

is. Best is om te vertrouwen op je instinct in deze. Als zijn 

gedrag ongewoon aanvoelt, kan dit een teken zijn dat er iets 

mis is. 
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Sommige depressieve honden kunnen meer in zichzelf gekeerd 

worden en minder interactie zoeken met jou. Anderen zullen 

dan weer aanhankelijker worden. 

De volgende symptomen kunnen er ook op wijzen dat niet alles 

in orde is met de mentale toestand van je hond. Houd er echter 

rekening mee dat veel van deze symptomen andere oorzaken 

kunnen hebben dan neerslachtigheid, waaronder ziekte. Dus als 

je ongewoon gedrag bij je hond opmerkt, inclusief de 

onderstaande symptomen, raadpleeg dan je dierenarts om 

eventuele onderliggende lichamelijke oorzaken uit te sluiten. 

Zich afzonderen 

Sommige honden hebben de gewoonte om zich spontaan terug 

te trekken, vooral als ze in een druk huis wonen. Maar als dit 

zich begint te manifesteren, terwijl dit niet hun gebruikelijke 

gedrag is, kan er iets mis zijn. 

Aan de poten likken of bijten 

Een hond doet dit soms om zichzelf te kalmeren. Als dit gedrag 

zich voordoet, kan dit dus een indicatie zijn van ongelukkig zijn. 

Vooral als het een nieuwe gewoonte is of hij het meer dan 

normaal doet. 

Verminderd enthousiasme 

Het gedrag en het energieniveau van honden kunnen in de loop 

van hun leven veranderen. Maar als ze plots niet meer genieten 
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van spelen of wandelen, kan dit een teken zijn van 

neerslachtigheid of andere gezondheidsproblemen. 

Verandering in eetlust 

Veranderingen in normale eetgewoonten - of dat nu verlies van 

eetlust betekent of net meer eetlust - kunnen een teken zijn 

van een neerslachtigheid of ziekte bij honden. Probeer nooit 

voedsel op te dringen aan een hond die geen appetijt heeft. 

Vraag steeds raad aan de dierenarts in dit geval. 

Meer slapen 

De meeste honden houden van dutjes. Als ze echter meer 

slapen dan normaal en ze je aanwezigheid negeren wanneer je 

thuis bent, kan er een probleem zijn dat moet worden 

onderzocht. 
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18 “KAN EEN REU MET ZIJN MOEDER PAREN OF EEN 

TEEF MET HAAR VADER?” 

Een hond heeft geen enkel benul van gepast zedelijk gedrag. 

Een hond handelt louter instinctief. Als het paartijd is en een 

teefje staat loops, dan speelt het voor haar geen enkele rol 

welke reu er beschikbaar is, ook niet als het haar eigen zoon is. 

Mensen denken ook vaak dat het alleen de reu is die 

geïnteresseerd is in het paren. Niets is minder waar. Een teefje 

heeft tijdens de paartijd evenveel of zelfs meer zin om te 

paren. 

Ook een reu handelt louter instinctief. De geur van een loopse 

teef is voor hem onweerstaanbaar. Het speelt hierbij evenmin 

een rol dat het zijn eigen moeder is! 

Het komt er dus op neer dat het hen niet uitmaakt of ze familie 

van elkaar zijn of 

niet. Honden zullen 

zich proberen voort 

te planten als ze de 

kans hebben. Het is 

bij hen puur een 

kwestie van 

hormonen. Hun 

“zedelijk” gedrag 

vergelijken met dat van ons heeft dan ook geen enkele zin. 
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19 “HOE KOMT HET DAT HONDEN AAN ELKAAR VAST 

BLIJVEN ZITTEN NA HET PAREN?” 

Toen alle honden nog vrij rondzwierven waren 

mannetjeshonden constant op zoek naar loopse teefjes. 

Bij de minste geur van een loops teefje was er weinig dat hen 

kon tegenhouden om het teefje in kwestie aan de haak te 

slaan. 

Veel kinderen leerden vroeger hun eerste les over de 

bloemetjes en de bijtjes niet via het internet (zoals nu vaak het 

geval is), maar door de honden van de buren te zien paren. 

Hierbij merkten ze dat de honden na het paren in elkaar vast 

bleven zitten. Ze draaiden zich zelfs van elkaar weg om elkaar 

maar niet te hoeven zien, althans zo leek het toch. Een naspel 

was aan hen niet besteed. 

Voor ons mensen lijkt dit een totaal onwaarschijnlijke gang van 

zaken, maar voor de hond is dit volkomen normaal. 

Hoe gaat dit dan in zijn werk? 

De penis van de hond, die verscholen zit in de voorhuid, komt 

tevoorschijn bij een erectie. De penis zwelt op tijdens het 

paren, zodat hij gemakkelijk in het teefje blijft zitten. Na het 

paren trekken de spieren van het teefje samen rond de 

verdikking van de penis. 
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Het gevolg is dat het mannetje gedurende 30 tot 60 minuten 

vast komt te zitten. Daardoor kan het zaad niet uit het teefje 

stromen en nemen de kansen om zwanger te worden toe. 

Terwijl hij wacht, zal het mannetje zich omdraaien en van het 

vrouwtje wegkijken. Dat is gemakkelijker voor zowel het 

mannetje, omdat al zijn gewicht op zijn achterpoten rust, als 

voor het vrouwtje, dat het gewicht van hen beiden moet 

dragen. 

Tracht hen tijdens die natuurlijke fase nooit uit elkaar te halen! 

De kans is immers groot dat je hen beiden verwondt op deze 

manier. 
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Als ze echter na een uur nog steeds in elkaar zitten, wordt 

aangeraden om het achterste van de reu naar beneden te 

duwen om de penis eruit te krijgen. Een andere manier is ijs op 

de teelballen van het mannetje te leggen. Pijnlijk! 
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20 “LIJDT EEN TEEFJE ERONDER ALS ZIJ NIET 

MINSTENS ÉÉN KEER EEN NESTJE PUPS HEEFT 

GEHAD?” 

Helemaal niet! Honden hebben geen toekomstplannen. Het 

begrip “toekomst” kennen ze niet. Ze leven louter in het heden. 

Seksualiteit en een nest werpen is bij hen een puur chemisch 

en instinctief gegeven. Emotie komt er niet bij te pas. Teven 

worden loops, reuen worden getriggerd door de geur. Drachtig 

worden kan hiervan het gevolg zijn. Punt. 

Een teef kan zelfs orgaanschade oplopen door veel of te grote 

nesten. Ze kunnen hun eigen pups soms doden zelfs. M.a.w. 

voor een teef is daar 

weinig emotie of 

romantiek mee gemoeid. 

En dus zullen ze er al 

zeker niet onder lijden als 

ze nog nooit een nest 

hebben gehad! 

Als je helemaal geen plannen hebt om te fokken met je teef 

kan je haar daarom best laten steriliseren. Dit zal zeker een 

aantal mogelijke ernstige gezondheidsproblemen (waaronder 

baarmoederhalskanker) helpen voorkomen. Ze zal daardoor 

ook gespaard blijven van een ongeplande zwangerschap en de 

lichamelijke ongemakken die ermee gepaard gaan. 
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21 “WAAROM EET MIJN HOND GRAS?” 

Je geeft je hond kwaliteitsvol voer vol met alles wat hij nodig 

heeft om te groeien en gezond te zijn. Waarom staat hij er dan 

toch op om gras te eten? Hoewel niemand helemaal zeker weet 

waarom honden gras eten, zijn deskundigen er vrij zeker van 

dat het normaal hondengedrag is en waarschijnlijk niets om je 

zorgen over te maken. Er zijn twee hoofdvormen van 

hondengras eten: grazen en instinctief gedrag. 

Grazen 

De eerste reden waarom honden gras kunnen eten, is grazen. 

Je hond kauwt gewoon graag op gras en dit heeft geen nadelige 

gevolgen. Sommige honden doen het als ze angstig zijn of als 

ze zich vervelen. 

Sommige dierenartsen suggereren dat honden gras eten om 

een voedingstekort te compenseren, maar zelfs honden die een 

uitgebalanceerd dieet volgen, zullen gras eten. Het is mogelijk 

dat ze de smaak gewoon lekker vinden. Dus zelfs als je je hond 

goed voedt, kan hij toch zin hebben in wat vezels of groenten! 

Instinctief gedrag 

Men neemt aan dat het andere type gras eten meer een 

instinctief gedrag is. Aangenomen wordt dat dit een opzettelijke 

poging is om braken op te wekken, nadat een hond iets heeft 

ingeslikt waardoor hij zich misselijk voelt. 
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Het is ook mogelijk dat je hond last heeft van maagklachten, 

waarbij hij instinctief gaat proberen over te geven om zijn 

maag te verlichten. Honden die gras eten om zichzelf te laten 

braken, slikken het gras meestal zo snel mogelijk in en kauwen 

er nauwelijks op. Er wordt aangenomen dat de lange, 

ongekauwde stukken gras hun keel prikkelen en alzo het 

braken gaan stimuleren. 

Is gras eten veilig? 

Bij al het gras-etende gedrag is het belangrijk om goed in de 

gaten te houden welk soort gras je hond eet. Laat hem geen 

gras eten dat is behandeld met pesticiden of meststoffen. 

Controleer je gazonverzorgingsproducten nogmaals om er zeker 

van te zijn dat ze wel of niet veilig zijn voor huisdieren. 

Hoe kan ik mijn hond afleren om gras te eten? 

Als je je zorgen begint te maken over het gras eten van je 

hond, zijn er enkele dingen die je kunt proberen om deze 

gewoonte in bedwang te houden. 

Zoals eerder vermeld kan je hond een voedingstekort hebben 

waardoor zijn maag van streek is. Het aanpassen van zijn 

voedsel of eetgewoonten kan na verloop van tijd invloed 

hebben op zijn gedrag en het eten van gras doen stoppen. 

Vraag je dierenarts welk voer kwaliteitsvol is, zodat je zijn 

spijsverteringsproblemen niet gaat verergeren door het te 
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veranderen. Als je zijn voer verandert, doe dat dan geleidelijk 

aan door het oude voer in het begin te mengen met het nieuwe 

voer. 

Wanneer moet ik een dierenarts raadplegen? 

Als je hond gras eet en vervolgens overgeeft en vervolgens in 

orde lijkt, heeft hij waarschijnlijk alles opgelost wat hem dwars 

zat. 

Als hij gras blijft eten en braken, moet je hem naar de 

dierenarts brengen.  

Meestal is het af en toe eten van gras geen reden tot 

bezorgdheid. Maar als je hond regelmatig dwangmatig vreemde 

voorwerpen binnenkrijgt, lijdt hij misschien wel aan ‘Pica’. Pica 

is een medische aandoening bij honden die ertoe leidt dat ze 

verlangen naar het eten van dingen die doorgaans niet als 

voedsel worden beschouwd. 

Doek, vuil, papier, afval en uitwerpselen zijn allemaal dingen 

waar honden met pica naartoe kunnen trekken. Als dit niet 

onder controle is, kan dit spijsverteringsproblemen 

veroorzaken. 

Over het algemeen zou het eten van gras geen grote reden tot 

bezorgdheid moeten zijn. Als je het gevoel hebt dat de 

gewoonte een probleem begint te worden, neem dan contact op 

met je dierenarts voor een professioneel advies. 
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22 “GEEF IK MIJN HOND BETER 2 MAALTIJDEN PER 

DAG DAN ÉÉN PER DAG?” 

De meeste experts raden aan om een hond twee keer per dag 

te voeren, één keer 's ochtends en één keer’ s avonds. Voor 

puppy's jonger dan vijf maanden geldt: drie tot vier keer per 

dag. 

Je moet je hond leren om te eten volgens een vast schema. 

Laat de kom tien minuten op de grond staan en neem ze dan 

weg, ongeacht of hij gegeten heeft. (Als je hond een langzame 

eter is, kan deze periode worden verlengd tot twintig minuten, 

maar alleen als hij gedurende die tijd nog aan het eten is en 

niet op zoek is gegaan naar ander vermaak.) 

Zet pas op het volgende geplande tijdstip de kom opnieuw op 

de grond, opnieuw voor slechts tien minuten. Al snel zal je 

hond leren dat hij moet eten als het voer wordt aangeboden. 

Door regelmatige geplande voedertijden te hanteren, wordt niet 

alleen een routine gekweekt, maar kun je ook de gezondheid 

van je hond in de gaten houden. Als hij de hele dag aan zijn 

eten pikt, merk je misschien niet meteen dat hij niet goed eet. 

Maar als hij normaal gezien smakelijk eet zodra je de kom 

neerzet, zul je een plotselinge gebrek aan eetlust onmiddellijk 

opmerken. Dit is vaak een indicatie dat hij zich niet lekker 

voelt. Als zijn eetlust na een paar dagen niet verbetert, laat 

hem dan controleren door je dierenarts. 
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Een ander voordeel van vaste eettijden is dat een hond die 

volgens een schema eet, ook poept volgens een schema. 

Als je in een stedelijk gebied woont, kan het de hele dag laten 

liggen van een kom met brokjes op de grond ook ongewenste 

huisgasten aantrekken, zoals kakkerlakken en muizen. Het is 

dus in ieders voordeel om een vast voederschema in stand te 

houden. 
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23 “HOE WEET IK OF MIJN HOND TEVEEL WEEGT?” 

Honden met overgewicht vormen een groeiend probleem. Net 

als bij mensen wordt een hond met overgewicht vaak 

geconfronteerd met een reeks gezondheidsproblemen. Ook 

kunnen gewichtsproblemen reeds bestaande aandoeningen 

verergeren. Hoewel je gewichtsproblemen in de eerste plaats 

moet proberen te voorkomen, is het nooit te laat om een 

programma voor gewichtsverlies op te starten bij een hond met 

overgewicht. 

Wat is de oorzaak van zijn overgewicht? 

Je leven is drukker dan ooit en de fysieke activiteit van je hond 

wordt vaak op een laag pitje gezet, vooral als je geen 

energieke hond hebt. De belangrijkste oorzaak van honden met 

overgewicht is echter chronische overvoeding. Gebrek aan 

beweging helpt hierbij natuurlijk ook niet. Sommige rassen zijn 

ook vatbaarder voor gewichtsproblemen, zoals Golden 

Retrievers, Bulldogs en Cocker-spaniëls. 

Hoewel sommigen misschien denken dat een mollig hondje 

schattig is, veroorzaakt extra gewicht overmatige belasting van 

botten en gewrichten. Ook een verhoogd risico op diabetes, 

hartaandoeningen, hoge bloeddruk en kanker zijn het gevolg. 

Tevens zal je dikwijls zien dat een hond met overgewicht 

minder goed bestand is tegen warmte, of moeite heeft met 

ademhalen. Dit zijn slechts enkele van de veel voorkomende 
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gewichtsgerelateerde ziekten die tegenwoordig bij honden 

voorkomen. 

Hoe weet je dat hij overgewicht heeft? 

Als je twijfelt of je hond te zwaar is of niet kunt je het beste 

professionele hulp zoeken. Idealiter kan je dierenarts je daarbij 

helpen. Maar los daarvan zijn er een aantal signalen die je zelf 

in het oog kan houden. Ongeacht het ras zou je alle ribben van 

je hond moeten kunnen voelen zonder dat er een dikke laag vet 

overheen zit. Zijn borst moet ook breder zijn dan zijn buik, met 

een merkbare curve van borst tot buik. Een hond met 

overgewicht heeft over het algemeen geen taille en je ziet geen 

onderscheid tussen borst en buik. Je merkt misschien ook dat 

hij hijgt tijdens het lopen, iets langzamer loopt dan voorheen, 

of meer dutjes doet dan normaal. Gelukkig is het gemakkelijk 

om te leren hoe je je hond kunt helpen met afvallen. 

Wat kan je eraan doen? 

Gelukkig zijn er verschillende opties om je hond te laten 

afvallen. Het belangrijkste hierbij is om zijn levensstijl te 

veranderen, net zoals bij mensen. 

Bewegen 

Alle honden hebben nood aan lichaamsbeweging voor zowel 

hun mentale als fysieke gezondheid. Zeker als honden groter 

worden kan dit aspect ontsnappen aan de aandacht van het 



48 
 

© Stiff Ebooks 
 

 

 

baasje. Oefening kan zo helpen voorkomen dat je hond te dik 

wordt. Hou je aan de geplande trainingsregimes en doe je best 

om iets te vinden dat hij leuk vindt. Je zal al spoedig zijn 

gewicht zien verbeteren maar ook zijn mentale gezondheid. 

De juiste porties voeding plannen 

Dit klinkt als één tip, maar het zijn er eigenlijk twee. Als je 

hond overgewicht heeft, is de kans groot dat hij meer eet dan 

hij echt nodig heeft. Ten eerste moet je ervoor zorgen dat je 

hond elke dag op vaste tijdstippen eet. Als je je hond de hele 

dag onbeperkt toegang geeft tot voedsel , weet je niet hoeveel 

hij eet en is het waarschijnlijk te veel. 

Dit brengt ons bij het tweede deel: controle over de porties. 

Weet precies hoeveel je hond nu eet en verlaag die hoeveelheid 

langzaam om erachter te komen hoeveel hem tevreden en op 

een gezond gewicht houdt. Onthoud dat wat er klein uitziet, 

waarschijnlijk de maag van je hond aanzienlijk zal vullen. Als je 

niet zeker weet wat de juiste portiegrootte is, neem dan contact 

op met je dierenarts om dit te bevestigen. Bedenk ook hoeveel 

snoepjes je hond elke dag krijgt en trek die af van zijn 

dagelijkse maaltijden. 

Zorg dat iedereen mee is! 

Heel je gezin moet aan hetzelfde zeel trekken op dit gebied. 

Het heeft geen zin dat jij je hond voorziet van de juiste porties 
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op de juiste tijdstippen, terwijl andere gezinsleden hem stiekem 

zitten te verwennen met extra voedsel of snoepjes. 
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24 “WAAROM LIKKEN HONDEN AAN MEKAARS SNUIT?” 

Wat is er leuker dan dat jouw puppy zijn hondenvriend een 

knuffel op de neus geeft? Eigenlijk niets. Maar doet je hond dit 

echt uit vriendschap? Ja, maar dat is slechts één reden waarom 

je hond de snuit van een andere hond kan likken. 

 

Wat je hond wil 

Tijdens een kennismaking zal een timide hond van een lagere 

rang zijn hoofd laten zakken, direct oogcontact vermijden en 

zijn tong voorzichtig uitstrekken om de snuit van een meer 

dominante, zelfverzekerde en hogere hond te likken. De eerste 

hond likt aan de snuit van de tweede hond om simpelweg 
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opnieuw te bevestigen dat hij in vrede komt. Beschouw dit als 

het honden-equivalent van sociaal kussen. 

Honden die al vrienden zijn knuffelen mekaar ook. Twee goede 

hondenvrienden zullen elkaar likken en verzorgen. Ze geven 

elkaar "hondenkusjes" als uiting van genegenheid en 

vriendschap. In dit scenario is de sociale hiërarchie van de 

honden geen probleem. Deze honden kennen en vertrouwen 

elkaar. Ze letten ook op elkaar: een hond die overmatig aan de 

snuit van zijn hondenvriend likt, doet dit mogelijk omdat de 

hond een tumor, snee of een andere medische behoefte heeft 

die aandacht en behandeling vereist.  

Puppy's 'kussen' hun moeders ook, maar dit is geen gebaar van 

genegenheid. Wanneer puppy's de overgang maken van het 

zuigen aan de spenen van hun moeder naar het eten van 

halfvast voedsel, likken ze krachtig aan de snuit van hun 

moeder in de hoop dat ze wat halfverteerd voedsel voor hen 

uitspuugt. Als je een hond hebt die een nestje puppy's 

verzorgt, volg je de richtlijnen van je dierenarts om ervoor te 

zorgen dat de puppy's de juiste voeding krijgen. Ook zal je van 

hem vernemen wanneer en hoe je de overstap moet maken 

van moedermelk naar puppyvoeding. 

Hoe zelf reageren? 

Help je hond vrienden te maken bij zijn leeftijdsgenoten. 

Selecteer hierbij zorgvuldig zelfverzekerde, maar vriendelijke 
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en geduldige honden om met je verlegen hond te spelen, om 

hem te helpen zijn sociale vaardigheden aan te scherpen. 

Overweeg ook om hem in te schrijven voor een speciale 

trainingsklas die zich richt op socialisatie, gegeven door een 

gekwalificeerde instructeur die gebruik maakt van positieve 

trainingstechnieken (door beloning). 
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25 “WAAROM HEBBEN HONDEN GRAAG DAT JE OVER 

HUN BUIK WRIJFT?” 

Het is een uitnodiging die onweerstaanbaar is: een hond rolt 

om en biedt zijn buik aan om te strelen. Maar waarom vinden 

honden dit nu zo leuk? 

Honden laten hun buik zien als onderdeel van een onderdanige 

houding, soms tijdens het spelen, en met mensen waar ze zich 

prettig bij voelen. Het onderdanige element betekent niet dat 

de hond niet geniet van de streling. Als de hond zich op zijn 

gemak voelt bij de 

persoon die hem aait, zal 

hij soms op zijn rug 

rollen om de toegang tot 

zijn buik te vergroten. 

Het lijkt erop dat bij deze 

honden de buikwrijving 

goed aanvoelt. 

Een ander gedrag treedt op als een hond op zijn rug rolt zodra 

hij wordt benaderd. Zulk een hond vertoont misschien 

onderdanig gedrag, vooral als het gepaard gaat met andere 

onderdanige houdingen, zoals de staart intrekken of de lippen 

likken. In deze gevallen is een poging tot buikwrijven niet de 

beste reactie, althans niet in het begin. De hond kan zich 

immers geïntimideerd voelen door iemand die naar voren leunt 
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om te wrijven. Je kan jezelf in dit geval beter klein maken door 

te gaan zitten en hem te roepen zonder je over hem heen te 

buigen. 
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26 “WAAROM SCHUDT EEN HOND MET ZIJN POOT 

WANNEER JE HET JUISTE PLEKJE OP ZIJN ZIJKANT OF 

ACHTERSTE AANRAAKT?” 

Is het je ooit opgevallen dat er iets ongewoons gebeurt als je 

aan de buik van je hond krabt? Het gebeurt elke keer dat je de 

"goede plek" raakt. Jij kent die ene plek. Plots begint je hond 

tegen zijn achterpoot te schoppen. 

Krabreflex 

Welke hond houdt er niet van om lekker over zijn buik gekrabt 

te worden? De meeste baasjes zullen het erover eens zijn dat 

hun hond graag wordt gekrabt. Ze hebben allemaal hun 

favoriete plekjes. Voor de meesten is de buik favoriet - van de 

kleinste tot de grootste honden. En wat gebeurt er als je 

krabt... soms begint het achterbeen van je hond te trillen of te 

schoppen. Dit trappen, veroorzaakt door de buikkrab, ziet eruit 

als een rennende of zwembeweging. 

Vreemd? Neen hoor! 

Dit is echt niet zo mysterieus. We noemen deze reactie de 

krabreflex. Het is een onvrijwillige reactie, net als de reactie die 

optreedt wanneer de arts onder je knie tikt (de kniepeesreflex). 

Onze peesreflexen zijn vergelijkbaar met het trappan van onze 

hond. Zenuwen onder de huid die zijn verbonden met het 

ruggenmerg geven een signaal door aan de spieren in de poot 
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van je hond om te trappen zonder dat de hersenen hier in 

tussenkomen. 

Wanneer je hond trapt als reactie op een krab, ziet het er best 

grappig uit, toch? Het kan ook helemaal geen kwaad, zolang je 

hond ervan geniet door hem te krabben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

© Stiff Ebooks 
 

 

 

27 “GENEEST EEN HOND SNELLER ALS HIJ LIKT AAN 

ZIJN WONDE?” 

Eerlijk? Zeep en water en een beetje antibiotische zalf zijn een 

veel betere remedie. 

De belangrijkste reden waarom honden aan hun wonden likken, 

is dat het vocht in de wond de zoete smaak van bloedsuiker 

(glucose) bevat. 

De meest waardevolle 

genezende functie van 

het likken is dat de rauwe 

tong van de hond het 

dode weefsel verwijdert 

en de wond schoonmaakt 

door er vuil, haar en 

andere besmette stoffen uit te halen. 

De wonde schoonlikken kan ook de bloedcirculatie stimuleren 

en zo het genezingsproces bevorderen. 

Sommige wetenschappers beweren dat het speeksel van een 

hond chemicaliën bevat die ervoor zorgen dat de wond sneller 

geneest, maar in de praktijk blijkt dat geen groot effect te 

hebben. 
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28 “KAN MIJN HOND ZWETEN?” 

Heb je je ooit afgevraagd of honden zweten? Je hebt misschien 

gehoord dat honden afkoelen door te hijgen, maar betekent dat 

dat ze nooit zweten? 

Honden zweten, maar ze zweten een beetje anders dan 

mensen. Honden hebben twee soorten zweetklieren: 

merocriene klieren, die vergelijkbaar zijn met menselijke 

zweetklieren, en apocriene klieren. 

Merocriene klieren bevinden zich in de voetzolen van honden. 

Door te zweten via hun poten kunnen honden afkoelen. 

De apocriene klieren, verspreid over het lichaam van je hond, 

zorgen er ook voor dat de hond zweet, maar dit soort zweet 

koelt hem niet af. In plaats daarvan bevat het zweet van 

apocriene klieren geurferomonen die honden helpen om elkaar 

te herkennen. 

Hoe koelen honden af? 

Terwijl het zweten door hun pootjes je hond een beetje helpt af 

te koelen, verlaagt hij zijn lichaamstemperatuur voornamelijk 

door te hijgen. Dit is hoe het werkt: wanneer een hond hijgt, 

koelt het verdampende vocht op zijn tong in combinatie met de 

verdamping van de vochtige bekleding van zijn longen hem af. 

Dit is vergelijkbaar met de manier waarop het verdampen van 

zweet op het menselijk lichaam mensen helpt af te koelen. 
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Er is nog een manier waarop honden hun lichaamstemperatuur 

kunnen reguleren, namelijk vasodilatatie. Tijdens dit proces 

zetten de bloedvaten van een hond uit, waardoor heet bloed 

dichter bij het huidoppervlak komt en het zo laat afkoelen. Dit 

koelere bloed stroomt vervolgens terug naar het hart, waardoor 

de algehele temperatuur van de hond daalt. 
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29 “KAN MIJN HOND ZONNEBRAND OPLOPEN?” 

Als je in de zomer stranduitstapjes en buitenactiviteiten met je 

hond plant, zorg er dan voor dat je hem beschermt tegen de 

intense uv-straling van de zon. Net als mensen zijn honden 

vatbaar voor pijnlijke brandwonden en mogelijke huidkanker. 

Welke rassen zijn vatbaar? 

Sommige honden zijn vatbaarder voor verbranding door de 

zon. Witte honden hebben meestal ook een blanke huid onder 

hun vacht. Hierdoor hebben ze een grotere kans op schade 

door de zon. Honden met van nature dun haar, en vooral de 

haarloze rassen, lopen ook risico op zonnebrand en huidkanker. 

Alle honden, ongeacht de dikte van hun vacht, hebben 

kwetsbare delen van het lichaam met minder of helemaal geen 

vacht. De buik en de oren hebben een gevoelige huid en zelfs 

de neus van een hond kan uitgedroogd en pijnlijk worden. 

Let erop dat ze hun poten niet verbranden op heet asfalt! 

Naast zonnebrand zijn hete wegen ook belangrijk om in het oog 

te houden, omdat poten kunnen worden verbrand. Als het te 

warm is voor je eigen voeten, dan is het ook te warm voor je 

hond. Maak geen wandelingen midden op warme dagen en test 

de temperatuur van de paden waarop je loopt. Neem 

voorzorgsmaatregelen om in de schaduw te lopen of draag je 

hond als je hete paden en wegen moet oversteken. 
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Preventie 

Sommige baasjes scheren hun hond in een poging om hem koel 

te houden in de zomer. Dit is goed bedoeld maar hierdoor 

wordt de tere huid maximaal blootgesteld aan de zon. Een 

betere afkoelingstactiek is om altijd voor schaduw te zorgen - 

een grote parasol op het strand, een schaduwrijke boom in een 

park, een dak voor je terras in de achtertuin. Je hond zal 

instinctief beschutting zoeken tegen de zon wanneer de stralen 

te intens worden. 

Laat je hond 's morgens vroeg of later op de avond uit om het 

heetste deel van de dag te vermijden. Dit voorkomt niet alleen 

dat zijn huid verbrandt in de hete stralen van de zon, maar 

paden en wegen zullen ook koeler zijn. Hierdoor zullen 

brandwonden aan zijn tere poten worden voorkomen. 
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30 “MIJN HOND SLEEPT MET ZIJN ACHTERSTE OVER 

DE GROND. HEEFT HIJ WORMEN?” 

Niet noodzakelijk. Honden schuiven met hun achterste om jullie 

te vermaken of je in het gezelschap van gasten in verlegenheid 

te brengen. 

Grapje! 

Een hond schuift met zijn achterste over het tapijt of het gras 

om jeuk of irritatie te verlichten. Parasieten zoals lintwormen 

en spoelwormen kunnen bijvoorbeeld erg irriterend zijn. Maar 

ook een verstopte anaalklier of uitwerpselen die aan het haar 

rond de anus hangen, kunnen erg vervelend zijn. Sommige 

baasjes knippen daarom het haar rond de anus af, maar dat is 

niet zo eenvoudig. 

Je kan ook zelf de anaalklieren van je hond eens inspecteren. 

Bedenk hierbij of je dat echt wel wilt doen. Het regelmatig 

'uitknijpen' van de anaalklieren (de vies ruikende inhoud eruit 

duwen) kan gemakkelijk aangeleerd worden, maar de techniek 

en de geur zijn zeker niet voor overgevoelige mensen bestemd. 

Om die reden wordt dat meestal gedaan door dierenartsen of 

dierenverzorgers. Als je hond met zijn achterste over de grond 

schuift, raadpleeg dan best een dierenarts. 

Als je denkt dat je sporen van parasieten rond het rectum of in 

de drol van je hond ziet - delen van lintwormen lijken 
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bijvoorbeeld op graantjes ongekookte rijst – neem dan een vers 

monster van de drol en breng het onmiddellijk naar de 

dierenarts voor een nauwkeurige diagnose. 
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31 “IS EEN KOUD, NATTE NEUS SYNONIEM VOOR EEN 

GEZONDE HOND?” 

Dat klopt ongeveer. Om dit echter volledig te begrijpen, 

moeten we eerst weten waarom de neus van een hond eigenlijk 

nat is. 

Een hond produceert constant tranen om de beweging van de 

ogen te smeren. Omdat die smering zo essentieel is voor de 

gezondheid van de ogen, worden er meer tranen dan nodig 

geproduceerd. Die overvloed aan tranen vloeit door het 

nasolacrimale (letterlijk neus-tranen) kanaal en uit de 

neuswortel. (Als mensen huilen komt er ook meer vocht uit de 

neus.) 

Wanneer de tranen over zijn gezicht vloeien, likt de hond aan 

zijn neus. Hierdoor wordt het traanvocht over de neus 

verspreid, waardoor die nat wordt. Verdamping zorgt ervoor 

dat de neus koud blijft. De vochtige neus kan in de lucht 

verspreide chemische stoffen beter oplossen, waardoor de hond 

ook beter kan ruiken. 

Wanneer een hond ziek is, gebruikt het lichaam meer inwendig 

water om de ziekte te bestrijden. Dat verhoogde gebruik, 

vooral bij koorts, veroorzaakt uitdroging, zelfs wanneer de 

hond zijn normale hoeveelheid water drinkt. Die dehydratatie 

zorgt ervoor dat er minder tranen geproduceerd worden, dus 

vandaar de droge neus. 
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Een hond kan echter ook een droge neus hebben omdat hij veel 

vocht verloren heeft door veel te hijgen op een warme dag. 

Sommige honden (zoals poedels en Ihasa apso's) krijgen rode 

kaken wanneer de traankanalen geblokkeerd zijn en er dus 

minder vloeistof door de kanalen vloeit om de neus te 

bevochtigen. 

Het komt er dus op neer dat een droge neus één symptoom is 

van dehydratatie. Maar men kan alleen dan van ziekte spreken 

als dat gekoppeld is aan futloosheid en andere symptomen. 

Een rustige, ontspannen hond heeft pas koorts als de 

thermometer meer dan 39° C aangeeft! 
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32 “KUNNEN HONDEN ZIEKTEN OVERBRENGEN OP DE 

MENS?” 

Als je je realiseert welke ziekten we via onze honden allemaal 

zouden kunnen krijgen – gaande van hondsdolheid tot wormen 

- zou je eerder je hond willen buitenzetten dan hem bij je op 

schoot te laten liggen. 

Zulke overdraagbare ziekten worden zoënotische ziekten 

genoemd. Deze kunnen vrij angstaanjagend zijn, hoewel de 

overdracht van ernstige ziekten van honden op mensen eerder 

zeldzaam is. 

Bovenaan de lijst van mogelijke overdraagbare ziekten staat 

hondsdolheid. Dit is een dodelijke ziekte die meer voorkomt bij 

wilde dieren dan bij huisdieren. Dit dankzij de al lang verplichte 

inentingen voor honden en andere huisdieren. 

Andere ziekten zijn van bacteriële aard. Zo kunnen honden 

bijvoorbeeld salmonella, leptospirosis en campylobacteriosis 

overdragen. 

Er zijn ook overdraagbare ziekten die veroorzaakt worden door 

parasieten. Enkele voorbeelden zijn lintwormen, haakwormen, 

spoelwormen en ringwormen. 

Meestal kunnen die ziekten worden voorkomen door je hond 

gezond te houden. Dit doe je door hem de juiste inentingen te 

geven en ervoor zorgen dat hij parasietenvrij is. Ook je huis 
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schoon houden en vooral regelmatig je handen wassen is een 

must! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

© Stiff Ebooks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Copyright © - Dit product is auteursrechtelijk beschermd. Houd er rekening mee 

dat als je iets van dit product kopieert of reproduceert je een strafbaar feit pleegt. 

Elke kopie bevat unieke gecodeerde informatie die de initiële ontvanger 

identificeert. Deze informatie zal gebruikt worden bij gerechtelijke stappen die 

voortvloeien uit de schending van dit auteursrecht. 


