
Hoe pak je het slecht gedrag van je hond aan? 
  
Zelfs getrainde honden gedragen zich weleens slecht. Simpele bevelen voldoen echter niet om             
gedragsproblemen aan te pakken. Hoe moet het dan wel? Eerst denken, dan doen. 
  
Analyseer zijn gedrag 
  
Vraag jezelf eerst en vooral af wat je hond precies misdoet. Bestudeer vervolgens waar, wanneer, hoe                
vaak en waarom hij zich misdraagt. Link dit aan verandering in de omgeving. Dit vergemakkelijkt het om                 
slecht gedrag te corrigeren. Hier volgen enkele voorbeelden van slecht gedrag en hoe je het aanpakt. 
  
Graven 
  
Wat - Hoe groot zijn de putten? Kleine gaten zijn geen probleem, maar grote putten zijn ontoelaatbaar. 
  
Waarom - Een hond graaft om verschillende redenen. Denk aan verveling, het begraven van objecten,               
afkoeling, ontsnapping en het volgen van een geur. 
  
Waar - Graaft hij in de buurt van een hek? Dan probeert hij te ontsnappen. Wroet hij bij de vuilnisbak?                    
Dan volgt hij een geur. 
  
Wanneer - Een hond graaft bij warm weer, omdat hij op zoek is naar afkoeling. 
  
Oplossing - Haal de hond naar binnen als hij graaft door een geluid buiten, de warmte of een kat. Laat                    
verder geen speeltjes of botten rondslingeren. Zo voorkom je dat hij die objecten begraaft.              
Ontsnappingen verhinder je door terrastegels bij het hek te plaatsen. 
  
Blaffen 
  
Wat - Blaffen ligt in de natuur van de hond. Excessief blaffen is daarentegen niet toegestaan. 
  
Waarom - Honden blaffen enerzijds ter waarschuwing. Anderzijds reageren ze zo ook op een andere               
hond of een geluid. 
  
Waar - Binnen blaffen is niet aangenaam voor jou, buiten verveelt het de buren. 
  
Wanneer - Blaft hij nadat hij een geluid hoorde? Dan reageert hij op dat geluid. 
  
Oplossing - Blaffen is moeilijk om tegen te gaan, zeker buiten. De beste middelen hiertegen zijn de                 
citronella halsband en het ultrasoon apparaat. Beide zijn onschadelijk, maar pakken het geblaf wel aan. 
  
Kauwen 
  
Wat - Je hond mag enkel kauwen op speeltjes of botten. Al de rest is uit den boze. 
  
Waarom - Honden kauwen uit verveling of door de aantrekkingskracht van bepaalde voorwerpen. 
  



Waar - Objecten in de keuken zijn aantrekkelijk voor de hond om op te kauwen. Loopt hij ermee naar                   
buiten? Dan wil hij het begraven. 
  
Wanneer - Een hond kauwt bijvoorbeeld om verveling tegen te gaan. Dit gebeurt vaak als je van huis                  
bent. 
  
Oplossing - Zet alles weg of spuit detergent erop. Zo is er minder verleiding voor de hond. Laat ook                   
steeds speeltjes achter, dan kauwt hij daarop. 
  
Springen 
  
Wat - Springen is niet toegelaten 
  
Waarom - Honden springen om aandacht te trekken of hun dominantie te bevestigen. 
  
Waar - Springt de hond bij de deur? Dit is een manier van begroeten of om zijn dominantie te bevestigen.                    
Springt hij in de keuken? Dan hingen er waarschijnlijk nog wat kruimels op je gezicht. 
  
Wanneer - Sommige honden springen enkel wanneer ze een wandeling maken. Anderen springen             
bijvoorbeeld als je een hoed op hebt. 
  
Oplossing - Zeg kordaat "Af!". Duw de hond zachtjes af, laat hem zitten en beloon hem ervoor. Ontvang 
je gasten? Laat hem dan eerst zitten bij de deur voordat je opendoet. Zorg dat je hem steeds een stap 
voor bent, dat vergemakkelijkt het corrigeren. Leid hem af door water op hem te spuiten of een hard 
geluid te maken. Toon zo dat jij de dominante bent.  


