


Onder welke omstandigheden is de pup geboren, zelfs hoe de moederhond 
wordt gehouden speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van de pup. Als de 
teef tijdens de dracht in zeer slechte angstige stressvolle omstandigheden 
wordt gehouden, zal deze teef direct de stresshormonen aan de puppy’s 
doorgeven via de placenta. De stresshormonen Cortisol, Adrenaline en 
Noradrenaline worden dan via de bloedbaan direct in de bijnierschors en de 
bijniermerg opgeslagen van de puppy’s. De puppy’s die in deze situatie 
worden geboren hebben al een grote aangeboren achterstand, wat ze nooit 
meer kunnen inhalen. Deze puppy’s hebben dan ook al een verstoorde 
hormoonhuishouding.  
 
Als je dit vergelijkt met puppy's van een erkende fokker waarvan de 
moederhond wel gezond is en met goede ondersteuning, medische zorg en 
met liefde worden grootgebracht. 
De hamvraag is dan ook, hoe worden de puppy’s uit deze broodfok begeleidt 
om de aangeboren stresshormonen op een goede manier te begeleiden, zodat 
de pup zelf met angst en stress kan leren omgegaan? 
 
De ontwikkeling bij de hond is angst en stress. 
• Angst is 100% aangeboren, 
• Angst is 100% aangeleerd. 
 
De oorsprong van veel angsten en psychische stoornissen bij puppy’s liggen bij 
de aangeboren hormoonstoornis. 
 
Angst wordt mede aangeleerd door de manier waarop de eigenaar de puppy’s 
opvoeden en trainen. De pup moet voor de 12e week met alles in aanraking 
zijn geweest om de vroege socialisatie goed te laten verlopen. 
Er wordt te weinig gekeken of de pup al deze stimulansen wel aankan. Veel te 
vaak vinden onder drang van tijdsdruk en onbewuste onwetendheid van de 
eigenaren, onder leiding van vele kynologische instructeurs, te vaak te veel 
en te snel achter elkaar socialisaties plaats, wat de puppy’s niet kunnen 
bolwerken. Dit kan psychische gevolgen hebben op de volwassen hond in de 
vorm van gedragsstoornissen en fobieën en psychische stoornissen. 
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Hoe ontstaat Angst? 
 

• Angst is een basis waarmee je hond wordt geboren.  
 

• De mate van de aanleg van de angst hangt ook af waar je pup koopt.  
• Koop je je hond bij een broodfokker is de kans veel groter dat je een zeer 

angstige pup krijgt, of later angststoornissen ontwikkeld, deze pups 
kunnen ook besmettelijke ziektes als bijv. PARVO onder de leden hebben 
omdat ze vaak niet zijn geënt, de pups illegaal uit het buitenland worden 
gehaald en veel te jong bij hun moeder vandaan worden gehaald.  

• Deze puppy’s hebben niet alleen genetische problemen maar 
vooral ook geestelijke problemen. (Angst/Onzekerheid) 

• Het verkeerd fokken.  
• De rol die wij als begeleiders spelen in de opvoeding van de puppy’s. 
• Honden worden helaas nog steeds opgevoed als kleine clowntjes. 
• De opvoeding gaat vaak niet verder als het koppelen van een commando 

aan een trucje, zonder dat er verder naar andere behoefte van de pup 
wordt gekeken.  

• Hierin spelen o.a. rassen en ras-eigenschappen ook een grote rol.  
• Door niet naar de verdere behoefte van de pup te kijken wordt er zoveel 

overgeslagen wat de pup schaadt.  
 

 
Het boek “De psychologie van de hond” beschrijft vanaf het moment van 
dracht tot aan de late socialisatieperiode per periode waardoor en wanneer 
het gedrag stap voor stap van puppy’s ontwikkelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat doet angst met je hond? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Angst 



Angst is het grootste probleem 
 

Eigenaren conditioneren angst bij de pup, dit komt door verkeerd op situaties 
te reageren. Bijv: 

• Je pup wordt geforceerd, als de pup er zelf niet aan toe is. 
• Als je je pup dwingt dingen om te ondernemen, i.p.v. af te wachten tot je 

pup er zelf aan toe is. 
• Alleen de oppervlakkige trucjes leert zonder dat er verder naar de 

behoefte van de pup wordt gekeken. 
• Door de emoties en gevoelens van je puppy te negeren, zullen er op 

latere leeftijd psychische problemen optreden. 
 
 
 
 

Hoe kan je angst voorkomen? 
 

Angst kan je voorkom je door: 
• Goed onderzoek alvorens je een pup koopt. 
• Je pup bij een erkende fokker te kopen. 
• Zelf de tijd nemen om je pup goed te begeleiden. 
• Veel geduld, begrip, en kennis opdoen om je pup goed te begeleiden. 
• Laat je pup op eigen tempo zijn wereld verkennen, niks forceren of 

dwingen. 
• Hou rekening dat niet iedere pup even snel leert. 
• Ook de pup moet alles nog leren, dit gebeurt in de hersenen door middel 

van de aanmaak van neuronen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neuronen die de hersenen moeten 
aanmaken. 

 

 
 

 
 



Geef je hond de kans om zich te ontwikkelen. 
 

Net als baby’s zich moeten ontwikkelen door te leren, geldt ook voor puppy’s. 
 
Des te meer kansen jouw puppy krijgt, op natuurlijke manier te leren en zich te 
ontwikkelen, zal je merken dat de puppy’s op latere leeftijd minder angst gaan 
ontwikkelen. 
Doordat ze zich goed kunnen ontwikkelen zullen de honden veel stabieler in 
het leven staan. Er worden hierdoor eventuele gedragsproblemen voorkomen 
die normaliter door het niet erkennen van angst zouden zijn ontstaan.  
 
Wil je meer weten over de ontwikkeling van de hond, lees dan: 
 

 


