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Honden worden gedurende hun leven vaak gezien als 
familieleden. De toekomst van de geliefde pup verdient nu 
al de aandacht.
Dit boek is speciaal geschreven om meer bewustwording 
te creëren over de psychische schade van een hond die 
wordt geboren in de malafide broodfok. Deze psychische 
schade is onderschat.
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1.De psychologie van de hond.

Bij honden wordt alleen naar gedrag gekeken, wat de hond 

eigenlijk veel te kort doet. Niet alleen het gedrag, maar zeker 

emotie, karakter en ras eigenschappen en persoonlijkheid 

spelen een grote rol in de psychologie van de hond. 

Psychologie is niet bekend in de hondenwereld, al wordt er wel 

steeds meer over gesproken. Psychologie bij de hond is bij 

lange na nog niet erkent, wat eigenlijk heel vreemd is.

 Hoe belangrijk is de psychologie van de hond?

 Waar en hoe de puppy’s worden geboren?

 Welke belangrijke rol speelt dit in de psychologie van de 

hond?

 Waarom zou er herkenning en erkenning zou moeten 

komen voor psychische problemen bij de hond?

De hond bestaat niet alleen uit gedrag, de hond is juist 

emotioneel heel gevoelig.

 Waarom vertoont de hond dit gedrag?

 Waar komt dit gedrag vandaan?

Waarom zijn in de laatste decennia de gedragsproblemen 

duidelijk toegenomen in vergelijking met al de decennia ’s 

daarvoor?

Hoe belangrijk is de geestelijke gezondheid van honden 

werkelijk?

Angst en emoties zijn zodanige onderkent bij honden, dat het 

vaak niet met psychische problemen gekoppeld wordt, maar met 

gedrag.
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Angst is een emotie, geen gedrag. Een hond bestaat niet alleen 

uit gedrag. Door rekening te houden met de emoties van het 

individu (hond) krijg je een betere geestelijke gezond stabiele 

honden.

We kunnen tot hele andere inzichten komen door veel beter naar 

de achtergrond van de hond te leren kijken. Door rekening te 

houden met de individu, een veel betere geestelijke gezonde 

stabiele hond te krijgen?

Bijvoorbeeld:

 Waar komt de hond vandaan?

 Komt de hond bij een broodfokker vandaan of een 

erkende Fokker?

 Is de hond uit het buitenland geadopteerd?

 Hoe is de hond opgevoed?

 Is de hond op een puppycursus geweest?

 Wat heb je op de puppycursus geleerd?

 Hoe is de hond opgevoed en begeleid?

 Is er naar het ras en de ras eigenschappen gekeken van 

de hond?

 Ging je puppycursus echt over opvoeden van de pup?

 Is de hond met de klassieke conditionering (Pavlov) 

opgevoed via de hondenschool?

 Is de hond met de operante conditionering (Skinner) 

opgevoed via de hondenschool?
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Klassieke conditionering

De opvoeding (omgang)van de pup is nog veel belangrijker dan 

het koppelen van de commando’s aan trucjes (klassieke 

conditionering). De angsten en emoties van de pup worden 

hierdoor niet herkend en/of erkend, wat grote gevolgen kan 

geven in de pubertijd. Ernstige psychische problemen kunnen 

gaan ontstaan, wanneer de pup uitgroeit tot een volwassen hond 

en de hormonen gaan opspelen.

Deze psychische problemen kunnen inderdaad hun weerslag 

hebben op het gedrag van de hond, de oorzaak is niet het 

gedrag maar de disbalans in de hormoonhuishouding. Hoe ga jij 

als begeleider om met de angsten en emoties om van de pup?
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Operante conditionering 

Positieve bekrachtiger wordt er een prettige prikkel toegediend op 

het moment dat de hond gewenst gedrag vertoont. Er wordt 

bijvoorbeeld een beloning gegeven omdat de hond graag nog meer 

beloningen wilt, is de kans groot dat hij het gewenste gedrag zal 

herhalen dat hij vertoonde op het moment dat hij de beloning kreeg. 

Negatieve bekrachtiger wordt een nare of pijnlijke prikkel 

weggenomen, zoals iets dat pijn doet of angst veroorzaakt, op het 

moment dat het dier gewenste gedrag vertoont omdat de 

opluchting over het verdwijnen van de pijn of het beangstigende 

groot is en daardoor belonend werkt, is ook hier de kans groot dat 

de hond het gewenste gedrag gaat herhalen dat hij vertoonde op 

het moment dat de pijn of het akeligs ophield. 

Positieve straf wordt een akelige of pijnlijke prikkel toegediend op 

het moment dat het dier ongewenst gedrag vertoont. Alle 

pijnprikkels dat pijn of angst veroorzaakt kan ertoe bijdragen dat het 

ongewenste gedrag van dat moment niet meer zo snel wordt 

herhaald.

Negatieve straf wordt juist een prettige prikkel weggenomen, zoals 

een lekkere bak met eten die de hond aan het verorberen is. Ook 

het beëindigen van iets dat als prettig of leuk wordt ervaren, zoals 

een spelletje of geaaid worden, is een negatieve straf, die kan 

bewerkstelligen dat het ongewenste gedrag van dat moment zal 

afnemen. 
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Negeren van angst en emotie

Het negeren van angsten en emoties van de pup, ook de puppy’s 

die afkomstig zijn uit de broodfok, kunnen bij voorbaat al grote 

psychische gevolgen hebben voor de hond

Deze honden kunnen angsten, fobieën en psychische stoornissen 

ontwikkelen.

Zoals:

 Angststoornis

 ADHD

 ADD

 Reactiviteit

 Burn-out

 Bore-out

 Depressie

 Eenzaamheid

 Hechtingsproblematiek

 Negatief zelfbeeld

 Gedragsproblemen

 Overspannen

 PTSS

 Rouw- en verliesverwerking

 Slaapproblemen

 Trauma

 OCD

Ernstige psychische stoornissen, doordat er zeer weinig 

bekend is over de psychologie van honden. Er wordt erg 

weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan over de 

psychologie van de hond. Daardoor zijn de symptomen ook 

moeilijk te herkennen.
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Kan je emoties er wel uit trainen, of ondermijn je dan de 

geestelijke gezondheid van de hond?

Vele hondeneigenaren wordt verteld dat het gedrag er wel uit te 

trainen is.

Hierdoor wordt er niet of nauwelijks nagedacht bij de aanschaf 

van een pup:

 Welk ras je zou moeten kiezen die echt bij je levensstijl 

past,

 Onderzoek naar ras-eigenschappen,

 Waar je de pup koopt,

 Hoe de ontwikkeling van de pup verloopt.

De nieuwe hondeneigenaren gaan altijd met de goede intentie 

starten met de standaard aanbevolen puppycursus.

(Klassieke conditionering)

 Is dat wel goed voor het veiligheidsgevoel van de pup?

 Hoe wordt er een goed veiligheidsgevoel opgebouwd?

 Wordt er niet direct al veel te veel van de pup 

gevraagd? (Overprikkeling)

Het merendeel van de hondenscholen geven les volgens de 

klassieke conditionering. Naarmate de pup ouder wordt, worden 

de trucjes die worden aangeleerd op commando, langzaam 

moeilijker gemaakt.

Het koppelen van commando's is leuk voor de eigenaren van de 

pup, maar:

 Wat leer je hierbij over het leren lezen van emoties van 

de pup? 

 Hoe hiermee om te gaan?

 Hoe gaat de begeleiding/opvoeding verder thuis?
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Wordt er ook uitgelegd:

 Hoe je met de herkenning en erkenning van angst en 

emotie van de pup moet leren omgaan?

 Hoe jij de pup op goede wijze kan steunen in de 

socialisatie?

Door al te starten met het managen van de emoties van je pup 

gelijk in de opvoeding, voorkom je al veel problemen in de 

puberteit. Veel gedragsproblemen kunnen tot uiting komen als 

de puberteit aanbreekt, mede veroorzaakt door de verstoorde 

hormoonhuishouding die door het lijf van de hond giert. De 

begeleiding van de pup is hierin essentieel.

Door je hond al direct te managen met de angst en stress die de 

pup ondervindt, voorkom je al voor een heel groot gedeelte dat 

de psychische problemen kunnen gaan ontstaan.

Mocht je er alles aan hebben gedaan om de hond zo goed als je 

kon te managen, zodat gedragsproblemen niet zouden moeten 

kunnen gaan ontstaan, dan zouden eventueel ook genetische 

psychologische problemen een rol kunnen spelen. Verdieping 

van het veiligheidsgevoel van de hond, dat betekent dat je de 

angsten en stress van de hond anders moet gaan managen.

Door al te starten met het managen van de emoties van je pup 

gelijk in de opvoeding, voorkom je al veel problemen in de 

puberteit. Veel gedragsproblemen kunnen tot uiting komen als 

de puberteit aanbreekt, mede veroorzaakt door de verstoorde 

hormoonhuishouding die door het lijf van de hond giert. De 

begeleiding van de pup is hierin essentieel.

75% zijn honden die uit het buitenland worden gehaald om in 

Nederland te worden geadopteerd. Vaak zijn dit (buitenlandse) 

honden die een zwervend bestaan hadden in het land van 

herkomst, en puppy’s uit de broodfok. 
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Deze (buitenlandse) puppy’s/honden kunnen door hun 

voorgeschiedenis veel eerder psychische stoornissen krijgen 

dan een hond die in Nederland bij een erkende fokker wordt 

gekocht. De voorgeschiedenis van de hond speelt wel degelijk 

een cruciale rol in het gedrag van de hond.

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 het 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 wordt grootgebracht.

De hamvraag is dan ook, hoe worden de puppy’s uit deze 

broodfok begeleid 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.
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De oorsprong van veel angsten en psychische stoornissen bij 

puppy’s liggen bij de aangeboren hormoonstoornis. 

(Bijnieruitputting)

Onder welke omstandigheid worden de moederhond vaak 

gehouden in de broodfokkerij?

Als de teef leeft,

 In donkere schuren,

 In vieze kleine hokjes,

 Zonder medische zorg,

 Onbeperkt puppy’s moeten baren,

 Altijd eten en water op rantsoen krijgen zodat ze net in 

leven kunnen blijven om hun puppy’s geboren te laten 

worden.

De teef die onder deze omstandigheden moet bevallen en haar 

pups moet grootbrengen, kan minimaal zorgdragen aan haar 

puppy’s.

De puppy’s krijgen niks mee van de zo belangrijke vroege 

socialisatie periode. Deze omstandigheden geeft een grote 

psychische weerslag op de puppy’s.

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 dwang van tijdsdruk en 

onbewuste onwetendheid van de eigenaren, en 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 
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volwassen hond in de vorm van gedragsstoornissen en fobieën 

en psychische stoornissen.

Bij aangeboren angsten ligt dit een heel stuk moeilijker, juist 

door de invloed van stresshormonen die rechtstreeks in de 

bijnieren worden opgeslagen d.m.v.:

 Cortisol

o Direct in de bijnierschors terecht komen,

 Adrenaline, Noradrenaline

o Direct in de bijniermerg terecht komen van de pup.

Het ontbreken van de geluks-hormonen:

 Serotonine,

 Dopamine,

 Endorfine

 Oxytocine

Een tekort van deze geluks-hormonen tijdens de dracht zorgt 

ervoor dat de puppy’s uit de broodfok al een grote achterstand 

hebben opgelopen voor de geboorte. De reden dat honden die 

geboren zijn in de broodfok, veel meer gedragsstoornissen 

laten zien in de puberteit als de honden volwassen worden, in 

vergelijking met honden van erkende fokkers.

Angsten die zijn aangeleerd door de eigenaren, dat komt 

doordat het veiligheidsgevoel van de hond is genegeerd. 

Omgangsvormen spelen een enorme grote rol hoe de 

angsten bij de hond ontwikkelen en gemanaged zouden 

moeten worden.
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Angst kan door het negeren van emoties heel makkelijk 

stapsgewijs toenemen, zeker ook afnemen door gelijk te 

starten met de herkenning en erkenning van de emoties van de 

hond, en de pup al direct te steunen.

Angsten ontwikkelen vindt plaats op twee manieren:

 Aangeboren angst

 Aangeleerde angst

We zien de laatste decennia de gedragsproblematiek toenemen 

bij de honden. Daarbij valt op dat in de laatste decennia de 

broodfok ook enorm is toegenomen en het hele fokbeleid totaal 

is veranderd.

Tot ongeveer in de jaren 90 eigenlijk veel oeps nestjes heel 

normaal waren omdat honden vrij buiten konden lopen en niet 

gecastreerd of gesteriliseerd waren, konden ze zich op 

natuurlijke manier voortplanten. De puppy’s die uit deze 

zogenaamde oeps nestjes kwamen, werden liefdevol in het 

gezin opgevoed en weggegeven of verkocht aan liefkozende 

nieuwe eigenaren.

80% van alle puppy’s die nu in Nederland worden verkocht 

komen uit de broodfok. De teefjes/moeder honden uit 

broodfok, worden vaak in donkere schuren in het buitenland 

(Oostblok) gehouden. De teefjes gedwongen worden, zoveel 

mogelijk puppy's te produceren zonder goede medische zorg 

of liefdevolle behandeling, met genoeg eten en drinken om net 

in leven te kunnen blijven en haar puppy’s kan voeden en 

verzorgen als haar mogelijk wordt gemaakt. De belangrijkste 

fase “de vroege socialisatie periode” worden al deze puppy’s 

ontnomen. Als de puppy’s vier of vijf weken oud zijn, worden 

de puppy’s al bij de moeder weggehaald en verzameld in 

kratten en in bussen of in de kofferbak gepropt. Van allerlei 
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verschillende broodfokkers worden de puppy’s bij elkaar 

verzameld om zo op transport naar bijvoorbeeld Nederland te 

gaan. De puppy’s zijn veel te jong, niet geënt of gezien door 

een dierenarts.

Na lange omzwervingen komen ze dan uiteindelijk aan bij de 

handelaren en uiteindelijk de liefdevolle onwetende toekomstige 

eigenaren, die deze geestelijk achtergestelde puppy’s kopen.

De mortaliteit van deze broodfok puppy’s tijdens het transport 

is enorm groot. De puppy’s hebben nog steeds geen dierenarts 

gezien als ze bij de tussenhandelaar aankomen, De puppy’s 

hebben ook niet de verplichte vaccinaties gehad, geen 

gezondheidsverklaring en zijn nog veel te jong.

Angstige puppy's die bij een handelaar worden gekocht moet 

je op de juiste wijze begeleiden. Dat betekent dat je jezelf moet 

verdiepen in hondentaal en emoties van de pup. Leren 

herkennen en erkennen zodat je de pup kan bijstaan in zijn 

emotie en angst. Omgang en begeleiding spelen een cruciale rol 

voor de pup. Voelt de pup zich niet gesteund of veilig, omdat jij 

als begeleider vindt dat het koppelen van commando’s aan 

trucjes veel belangrijker vindt, omdat je hond moet gaan 

luisteren, slaat hierbij de plank volledig mis. Juist door niet aan 

de verbinding en het veiligheidsgevoel van de pup te werken, 

herken je vaak ook de emoties niet.

Door de angst en emoties niet te herkennen en erkennen zou 

die angst in serieuze psychische problemen kunnen uitgroeien. 

Verlatingsangst en bindingsangst, ook hechtingsproblemen 

zullen een cruciale rol spelen zeker bij een hond uit de 

broodfok.
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Angsten die niet goed worden begeleid van de pup of hond 

kunnen uitgroeien tot fobieën of zelfs ernstige psychische 

stoornissen.

Honden kunnen dodelijke ziektes krijgen, als gevolg van stress - 

angst - psychische problemen. Dit wordt systemisch ziekte 

genoemd. Bij het niet onderkennen, herkennen of erkennen dat 

je hond een psychische stoornis heeft, of angsten die niet goed 

worden begeleid kunnen de honden zelfs op lange termijn 

systemisch ziek worden.

Angst werkt zeer verlammend bij een puppy/hond, net als bij ons 

mensen. Hierdoor blijft de geestelijke ontwikkeling achter. 

Angsten zoals verlatingsangst, bindingsangst, 

hechtingsproblematiek en zelfbeeld ontstaan in de neonatale 

periode van de pup.

Hechtingsproblematiek ontstaat in de neonatale periode:

 Bindingsangst,

 Hechtingsproblematiek,

 Vermijdende hechting,

 Ambivalente hechting,

 Gedesoriënteerde en gedesorganiseerde hechting,

 Reactieve hechting,

Als de hechting van de pup niet goed is gegaan in de neonatale 

fase kunnen er allerlei problemen ontstaan tussen de pup en jou 

als eigenaar/begeleider.

De reden om juist met de emoties van je pup aan het werk te 

gaan, is dus essentieel om de vertrouwensband en daarmee het 

veiligheidsgevoel bij de pup te laten groeien. Voor elk puppy is 

veiligheid het allerbelangrijkste.
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Angst kan verstrekkende gevolgen hebben in het leven van de 

pup, als daarbij ook nog eens de angst van jouw puppy niet 

herkend en dus niet erkend wordt heb je eigenlijk al direct een 

probleem met de pup. Je hebt het beste voor met de pup, en wil 

het zo graag goed doen, vaak kom je dan op de hondenschool 

niet verder dan alleen commando's aan trucjes te koppelen, 

zoals de Zit Af en Blijf, enz.

Hoe kan je dan de pup op de juiste wijze begeleiden als je geen 

lessen krijgt in hoe je precies met emoties van de pup moet 

omgaan. Hoe begeleid je de emoties van je pup?

Het gevolg is dat als jouw puppy in de puberteit komt en de 

hormonen gaan opspelen de puber ander gedrag gaat vertonen. 

Als de puber dan uit de broodfok komt zou dat kunnen wijzen op 

problemen die al zijn ontstaan in de neonatale fase. Onder 

invloed van een disbalans in de hormoonhuishouding tijdens de 

puberteit kan dit zich openbaren. Hierbij zou je kunnen denken 

aan:

 Verlatingsangst ontwikkelen,

 Reactief gedrag zoals uitvallen,

 Geen verbinding zoeken,

 Weglopen in paniek van je puber,

 Je hond kan gaan vechten of juist honden ontwijken.

 Je puber kan alle kanten opschieten en zal ik alles 

proberen om van de voor jouw hond angstige momenten 

af te komen.
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Terwijl je zo goed en druk bezig was om je hond te leren om bij 

je te komen, wanneer je hem roept. In de puberteit zal de hond 

de hele trukendoos uitproberen.

De hond zal in de pubertijd ook kiezen wat bij de hond het beste 

voelt en past hoe te reageren. De pup heeft in de opgroeifase 

alles uitgeprobeerd om te ervaren waar de pup zich het veiligst 

bij voelt. De eigenaar heeft de zo essentiële fase gemist om 

het veiligheidsgevoel en vertrouwen op de bouwen met de pup. 

Deze periode zo druk bezig was met het koppelen van de 

commando’s aan de trucjes omdat iedereen vond dat dit het 

belangrijkste was voor de pup. Psychische problemen van de 

hond kan je zoveel mogelijk voorkomen door de pup te kopen via 

de rasvereniging aangesloten fokker. De hormonale problemen 

die via de teven die leven zonder angst en stress, worden goed 

van tevoren getest en tijdens een zwangerschap goed en 

liefdevol begeleid door de erkende fokker.

De puppy’s krijgen een goed gebalanceerde dosis mee van alle 

hormonen die nodig zijn, Kent jouw puppy toch angst of stress, 

is het juist belangrijk dat jij de pup op de juiste wijze hierin kan 

begeleiden.

De pup goed begeleiden kan alleen als jij jezelf als begeleider:

 Goed inleest,

 Kan inleven in de emoties van de pup,

 De hondentaal leert spreken,

 De pup steunt als je ziet dat je puppy angstig en gestrest 

is.

 Je ook leert hoe jij de pup geestelijk kan ondersteunen.

Steek tijd in de opvoeding van de pup. Een puppy goed 

opvoeden is iets heel anders dan de pup trainen, Met name
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het koppelen van commando's aan de trucjes. Ik ben dan ook 

van mening dat je beter de puppycursus kan overslaan juist 

omdat je moet gaan bouwen in deze periode aan verbinding, 

vertrouwen en veiligheidsgevoel van de pup. De enige manier 

om dit te kunnen opbouwen is 1 op 1.

Emotie en gedrag van de hond gaan altijd samen. Er wordt veel 

te vaak over het gedrag van de honden gesproken, terwijl de 

emoties van de hond totaal genegeerd worden. Emoties 

worden niet herkend en daarom niet erkend. Dit zou je in de 

vroege socialisatie periode juist op de hondenschool moeten 

leren. Als de verbinding, vertrouwen en veiligheid van de pup 

goed gaat, zouden de commando’s die nu in de puppycursus 

worden gegeven helemaal vanzelf moeten gaan. Doordat de 

emoties en angsten genegeerd worden, leidt tot heel veel stress 

bij de hond. Als de stress lang aanhoudt, door het negeren van 

angst en emoties, en daardoor de hond constant in stress is en 

zich niet veilig voelt, kan dit leiden tot systemische ziektes 

zoals bijvoorbeeld kanker.
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Psychische problemen die ontstaan bij puppy’s uit broodfok zijn 

eigenlijk heel simpel op te lossen.

 Als je weet dat 80% van alle puppy’s die in Nederland 

worden verkocht uit de broodfok komen, afkomstig is uit 

zeer slechte omstandigheden uit binnen en buitenland.

 Heel veel problemen (lichamelijke en geestelijke) 

voorkomen kunnen worden door geen puppy uit de 

broodfokker kopen.

Ook bij een erkende fokker zou je eventueel een angstige 

stressvolle pup kunnen kopen, dan is het juist heel belangrijk, 

om een goede binding en wederzijds vertrouwen met je pup op 

te bouwen zodat het veiligheidsgevoel van de pup in ieder geval 

goed is. Dit betekent dat je de pup intensief moet begeleiden 

zodat de pup zich veilig bij jou blijft voelen. Gelukkig zijn de 

stresshormonen Cortisol, Adrenaline en Noradrenaline niet 

door de moeder rechtstreeks in de bijniermerg en 

bijnierschors terecht gekomen zoals bij een broodfok puppy 

wel het geval is.

Veiligheidsgevoel van je pup/hond moet op de eerste plaats 

staan, niet het koppelen van commando’s aan een trucje, dit 

draagt weinig tot niks bij aan de relatie met je hond.
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2. Prenatale fase (Dracht)

Erkende fokkers

Voor de erkende fokkers is niet alleen de lichamelijke 

gezondheid, juist de geestelijke gezondheid is van belang. Er is 

heel veel bewijs dat als de moederhond tijdens de dracht veel 

stress en angst ervaart, dit zijn weerslag heeft op de nog te 

geboren puppy's. Puppy's kunnen door een teveel aan 

stresshormonen blijvende schade oplopen. De schade die de 

puppy's tijdens de dracht oplopen kunnen ze ook niet meer 

inhalen. Dit is de reden waarom erkende fokkers moeten 

voldoen aan het fokreglement van hun rasvereniging. 

Moederhonden mogen daarom niet meer dan 3 nesten werpen. 

De erkende Fokker zal er alles aan doen om de teven de goede 

begeleiding te geven, zodat er een goede hormonale balans 

ontstaat tijdens de dracht voor de puppy’s. Het is niet alleen 

van belang dat er lichamelijk onderzoek wordt gedaan maar 

ook zeker dat de moederhonden goed in balans en evenwichtig 

zijn.

Op basis van wetsartikel 3.4 Besluit houders van dieren 

dienen fokkers voor zover mogelijk te voorkomen dat erfelijke 

aandoeningen worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij 

de nakomelingen van hun honden. De honden moeten gezond 

zijn voordat ermee gefokt mag worden. Om aan te tonen of de 

ouderdieren aan een bepaalde erfelijke aandoening lijden, 

moeten ze onderzocht worden door een (specialistisch) 

dierenarts.
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Vooronderzoek zwangerschap bij 

erkende fokkers.

Voordat er echt gefokt kan gaan worden, zijn er nog heel veel 

onderzoeken nodig om de ras standaarden en gezondheid te 

garanderen van de rashonden.

Welke erfelijke onderzoeken verplicht zijn, hangt van het ras af,

Veel voorkomende erfelijke aandoeningen:

 Heupdysplasie (HD),

o Een erfelijke afwijking aan het heupgewricht.

 Elleboogdysplasie (ED),

o Misvorming van de elle boog

 Patella luxatie (PL),

o De knieschijf te los zit, en naast de normale 

kraakbeen sleuf schiet.

 Cochleaire doofheid (CD),

o Een degeneratie van het orgaan van Corti.

 Progressieve Retina Atrofie, PRA

o Een degeneratie van het netvlies, de retina.

 DNA-koperstapeling en oogaandoeningen (ECVO).
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DNA-Afstammingscontrole

Om zeker te zijn dat de opgegeven ouders ook echt de ouders 

van de pup zijn, controleren ze de afstamming met DNA-

onderzoek. Van alle rashonden puppy’s nemen 

buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer DNA af via 

een swap van wangslijmvlies. Het DNA stuurt de 

buitendienstmedewerker op naar de Van Haeringen Group. Dit 

laboratorium is geaccrediteerd. In het laboratorium stellen ze 

voor iedere pup een DNA-profiel vast. De DNA- profielen van 

de ouders vergelijken we met de DNA- profielen van de pups. 

Zo wordt bepaald volgens de Raad van Beheer dat de 

afstamming klopt. Deze afstammingscontrole is verplicht voor 

alle rashonden puppy’s.
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Regels basisreglement welzijn & 

gezondheid

1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de 

leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.

2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden 

gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft 

bereikt.

3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer 

worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 

maanden heeft bereikt.

4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar 

vijfde nest is geboren.

5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg 

heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten 

van deze teef geen termijn van ten minste 12 maanden zit.

De definitie van een nest is, een situatie waarbij een teef uit 1 

dracht 1 of meer volgroeide of onvolgroeide pups heeft 

voortgebracht, die al dan niet op natuurlijke wijze levend of 

dood zijn geboren.

Artikel VIII.2 Een teef mag niet worden gedekt door haar 

grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar 

kleinzoon.

Artikel VIII.3 De fokker die op het tijdstip van dekking eigenaar 

was van de teef en die teef in strijd met de bepalingen van 

artikel VIII.1 of VIII.2 heeft laten dekken dan wel niet heeft 

voorkomen dat die teef in strijd met die bepalingen werd 

gedekt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit als bedoeld 

in artikel I.4 en artikel VI.23B, en

kan worden gestraft overeenkomstig het gestelde in artikel 

VI.24.



31

Artikel VIII.4  

1. Het feit dat pups zijn geboren als gevolg van een dekking 

die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel 

VIII.1, staat opname in de Nederlandse stamboekhouding 

niet in de weg.

2. Voor pups die in Nederland zijn geboren als gevolg van een 

dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde 

in artikel VIII.2, wordt de opname in de Nederlandse 

stamboekhouding geweigerd.

In deze uitzonderlijke periode is het belangrijk dat er nu, maar 

ook na deze periode, verantwoord kan worden gefokt. Daarbij is 

de mogelijkheid om flexibel te zijn met betrekking tot de 

maximale leeftijd van het inzetten van de teef een redelijke 

optie. Veel fokkers zullen juist nu besluiten om een loopsheid 

over te slaan bij het dekken van een teef.

Vanuit de ras-groepen en de werkgroep fokkerij & gezondheid 

waren over de maximale leeftijd al eerder verzoeken gekomen. 

De Raad van Beheer heeft hier oog voor en heeft 

vooruitlopend op de noodzakelijke KR-wijzigingen de 

commissie gezondheid om advies gevraagd. Dat advies 

meewegende, heeft het bestuur besloten om de maximale 

leeftijd van een teef, die al eerder pups heeft gehad, voor 

dekking te verhogen van 8 jaar (96 maanden) naar 9 jaar (108 

maanden). Ras-afhankelijk kan gekeken worden of dit ook 

overgenomen wordt in het VFR, maar het geeft in ieder geval de 

rasverenigingen de mogelijkheid om dit over te nemen.

Deze maatregel moet nog officieel opgenomen worden in het 

KR. Gezien de huidige situatie wil het bestuur de maatregel 

eerder in laten gaan, per datum publicatie, om daarmee de 

verantwoorde fokkers te ondersteunen.

Daarmee gaat het bestuur ervan uit dat dit overeenkomt met de 

wens die binnen de kynologie leeft.
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Inteeltbeperking

Volgens het reglement mag een teef niet worden gedekt door 

haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar 

kleinzoon. Dit geldt voor alle rassen. Daarnaast zijn er voor veel 

rassen aanvullende, inteelt beperkende regels gesteld door de 

rasverenigingen. Denk aan het verbod om een teef te kruisen 

met een halfbroer, neef of oom. Het fokken met dit soort 

nauwe familierelaties leidt tot hoge inteelt, waarmee de kans 

op erfelijke gebreken groter kan zijn. Dit is zeer onwenselijk. 

Om te zorgen dat er voldoende minder verwante dieren op de 

lange termijn beschikbaar zijn is de ambitie en het advies aan 

de fokkers en rasverenigingen de inteelttoename in rassen te 

beperken. (Bron: houden van honden)

De erkende fokkers moeten zich houden aan het fokreglement 

(VFR), ook het Kynologisch reglement van de Raad van Beheer 

is hierbij belangrijk. Aangesloten en erkende fokkers moeten en 

zullen er alles aan doen om hun puppy’s een zo goed mogelijke 

start te geven nog voordat ze naar hun nieuwe eigenaren 

gaan.
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Broodfokkers

In Nederland kennen we twee soorten broodfokkers.

 Broodfokkers die zelf fokken met honden.

 De handelaren die puppy’s uit het buitenland halen en hier 

verhandelen.

Het is eigenlijk niet meer mogelijk om oeps nestjes te krijgen. 

de meeste honden zijn gecastreerd of gesteriliseerd en de 

honden lopen niet meer onbegeleid buiten los.

De fokkers die nu fokken met: 

 Honden zonder stamboom

 Zonder (voor)onderzoeken

 Onder erbarmelijke omstandigheden worden gehouden

Zijn eigenlijk de nieuwe norm van fokken.

De fokkers die deze honden houden, hebben deze honden om 

geld mee te verdienen, niet om het welzijn van het ras te 

garanderen en in stand te houden, waar het eigenlijk om zou 

moeten gaan.
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Broodfokkers die zelf fokken met 

honden

Deze broodfokkers hebben zelf hun eigen honden om mee te 

fokken. Dat wil niet zeggen dat ze dan volgens alle 

reglementen en eisen fokken.

 De honden van deze broodfokkers werpen veel te vaak 

per jaar nestjes.

 De honden waarmee gefokt wordt zijn niet onderzocht 

op erfelijke aandoeningen zoals verplicht is bij een 

erkende fokker.

 Er is dus geen garantie dat de pup geen erfelijke ziektes 

onder de leden heeft.

Fokkers die op deze wijze fokken met hun eigen honden, zijn 

onverantwoord bezig. Als je een puppy koopt bij een van deze 

fokkers, krijg je nooit garantie op puppy’s zonder erfelijke 

ziektes of afwijkingen. Er wordt niet gekeken of de honden:

 Familiebanden hebben,

 Incest wordt gepleegd,

 Geen medische onderzoeken,

 Geen DNA-onderzoek.

Als je een hond koopt bij een broodfokker en de pup blijkt ziek 

te zijn, is er geen organisatie zoals het LID, Dier & Recht, de 

dierenpolitie, NVWA, Raad van Beheer of rasvereniging, waar 

je dan terecht kunt met je klacht of probleem. Er is totaal geen 

controle op. Alleen de erkende fokkers worden aangesproken 

en aangepakt als er problemen optreden met de pup.
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De handelaren die puppy’s uit het 

buitenland halen en verhandelen

Verreweg de meeste puppy’s die in Nederland worden 

verkocht (80%), worden verkocht door handelaren die de 

puppy’s opkopen uit het buitenland.

De toekomstige puppy eigenaren zijn niet bewust van het 

volgende:

 Moeder honden die het daglicht nooit zien,

 Kleine zwaar vervuilde hokjes waarin ze moeten liggen,

 De honden geen medische verzorging krijgen,

 Eten en water krijgen zodanig dat de honden zichzelf net 

in leven kunnen houden,

 De puppy's worden geboren op een dikke laag ontlasting 

van de moederhond,

 De hygiëne heel ver te zoeken is in de schuren waar de 

puppy’s geboren worden,

 De moeder honden de puppy’s zo goed mogelijk proberen 

op te voeden,

 Puppy’s worden veel te vroeg (4 a 5 weken) bij de 

moeder weggehaald om te worden verzameld en 

vervoert naar het land van de handelaren om deze 

puppy’s verkopen aan de nietsvermoedende nieuwe pup 

eigenaar.

 De lichamelijke en psychische schade die deze puppy’s 

oplopen is niet te overzien.

Puppy’s afkomstig uit het buitenland, mogen pas worden 

ingevoerd als de puppy's minimaal 15 weken oud zijn. 
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Op de leeftijd van 12 weken mogen de puppy’s pas worden 

ingeënt tegen rabiës. Rabiës inenting moeten 21 dagen voordat 

ze de grens mogen passeren gegeven worden, dat betekent dus 

dat de pup 15 weken moet zijn alvorens de puppy’s wettelijk 

mogen reizen.
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Psychologische schade van puppy’s 

tijdens de dracht.

De stress en angst waarin de moederhond gedwongen wordt om 

in te leven, zorgt ervoor dat er veel te veel stresshormonen 

worden aangemaakt:

 Cortisol,

 Adrenaline,

 Noradrenaline

Deze stresshormonen worden rechtstreeks aangemaakt door 

de moederhonden en direct via de bijniermerg en bijnierschors 

bij de puppy’s opgenomen. Deze stresshormonen worden in de 

bijniermerg en bijnierschors opgeslagen.

 De geluk hormonen,

 Serotonine,

 Dopamine,

 Endorfine

 Oxytocine

De geluk hormonen krijgen deze puppy’s helemaal niet mee van 

de moederhond. De moederhond kent geen geluk,



38

De moeder hond weten niet wat:

 Spelen is,

 Heeft geen vrijheid,

 Geen hygiëne

 Leeft vaak met pijn wegens gebrek aan medische zorg.

De hormoonhuishouding van de puppy’s uit deze vorm van 

broodfok is dan ook totaal uit balans tijdens de geboorte. 

Puppy's die uit deze vorm van broodfok/handel komen maken 

veel meer kans op allerlei psychische problemen die vaak pas tot 

uiting kunnen komen bij de puberteit.

Veel van de psychische problemen van de honden, wordt 

aangezien als gedragsprobleem of opvoedprobleem.

Gedragsproblemen kunnen er wel worden uit getraind hoor je 

veel te vaak zeggen door Kynologisch Instructeurs! Is dit wel op 

waarheid berust?

Deze gedragsproblemen zijn veel vaker een psychisch 

probleem, die al zijn ontstaan tijdens de prenatale periode. De 

klassieke conditionering waarop de eigenaren de puppy’s 

geleerd wordt door Kynologisch Instructeurs is voor deze 

puppy’s bij lange na niet voldoende voor een stabiele basis van 

de hond.

80% van deze in Nederland verkochte puppy’s, leren standaard 

op de gemiddelde hondenschool niet meer dan commando' s 

koppelen aan trucjes, hoe ouder de pup wordt hoe moeilijker het 

trucje. Het is voor deze puppy’s juist veel belangrijker, om te 

leren werken met het veiligheidsgevoel en de emoties van de 

pup.



39

Bij deze puppy’s zie je juist heel veel hechtingsproblematiek.

De puppy’s zijn veel te jong van de moeder afgenomen, op de 

meest gruwelijke wijze vervoerd en verhandelt. Deze puppy’s 

hebben eigenlijk allemaal al hele grote trauma' s, voordat ze 

überhaupt bij hun nieuwe eigenaren terecht komen.

Heel veel gedragsproblemen zou je al kunnen voorkomen door 

de pup bij een erkende fokker te kopen, waarbij de teven fysiek 

en mentaal goed worden begeleid. Een erkende fokker zal er 

alles aan doen om het ras zoveel mogelijk ziektevrij te houden. 

Dit is de reden dat al die vooronderzoeken die worden gedaan. 

De fokkers moeten kunnen waarborgen dat ze alles in het werk 

hebben gesteld om de puppy’s zo gezond mogelijk af te leveren 

bij hun nieuwe eigenaren.

Fokkers zullen dan ook geen puppy’s over de toonbank 

verkopen, erkende fokkers willen er zeker van zijn dat de 

nieuwe eigenaar alle ins en outs van het ras kent. Ook zullen 

ze onderzoek doen naar de nieuwe eigenaren om zich te 

verzekeren dat hun puppy’s wel op de goede plek terecht 

komen.

Een puppy gekocht bij de broodfokker, heeft geen belang bij de 

gezondheid van de moederhond, of de puppy’s.

Puppy’s worden als warme broodjes over de toonbank verkocht. 

Er wordt geen informatie over het ras verstrekt, of 

informatiegegevens over hoe de pup is opgegroeid. Er zijn geen 

foto’s van de puppy’s samen met de moeder. Al lijkt het alsof er 

soms een moeder is, kan je nog niet controleren of het de echte 

moeder van de puppy’s is omdat er geen DNA testen zijn 

afgenomen.
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Er zitten veel haken en ogen aan om op verantwoorde wijze een 

puppy te kopen. Het vergt veel vooronderzoek, wat het juist 

ook de moeite waard maakt. Je koopt een puppy tenslotte voor 

10-15 jaar. Daar mag je dan toch wel tijd insteken om de 

goede Ras en fokker keuze te maken. Een hond die echt bij je 

past is wel zo belangrijk.
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3. Neonatale fase (0-2 weken)

De puppy's worden doof en blindgeboren. Het reukzintuig en het 

voelen is al wel heel goed ontwikkeld. De puppy's herkennen de 

geur van de moederhond, broertjes en zusjes maar ook van 

medehuisgenoten. Met de tastzin voelen en ruiken de puppy’s, 

vinden de puppy's de weg naar de moederhond voor warmte en 

om te kunnen drinken.

De puppy’s kunnen al volledig ruiken en voelen. Het is zeer 

belangrijk dat de puppy’s nu al gedoseerd in aanraking komen 

met mensen en eventueel andere huisgenootjes zoals 

bijvoorbeeld katten. De puppy’s nemen in deze periode alle 

geuren goed waar. Deze fase is van belang voor de bindingen 

die de pup aangaan.

Het is dan ook van het grootste belang om de puppy’s met enige 

regelmaat op te pakken en bij je te nemen, zodat de puppy’s 

ook de mensengeur kan opnemen. De eerste 2 weken is het van 

belang om niet te veel vreemde mensen bij de teef en de 

puppy’s te laten. De teef moet de puppy’s schoonhouden, 

helpen te ontlasten, warmte geven, en zogen. Daar heeft ze het 

al druk genoeg mee. Beperk het oppakken van de puppy’s de 

eerste 2 weken alleen tot het eigen gezin. Zo beperk je de 

overprikkeling van de moederhond en de puppy’s.

De eerste 2 weken zijn zo belangrijk voor de moederhond en 

puppy’s. Zowel de puppy’s als de moederhond hebben in deze 

fase heel veel rust nodig. De teef moet bijkomen van de 

bevalling. De puppy’s slapen grotendeels van de dag.

Tijdens de slaap van de puppy’s is de pup heel druk aan het 

ontwikkelen en groeien. Het is van belang dat niet te veel 

mensen dit proces verstoren.
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De eerste 2 weken moeten ze wel gedoseerd in aanraking 

komen met menselijke geuren, maar het mag niet overdreven 

worden door bijvoorbeeld familie en vrienden bij het nest te 

laten, of de puppy’s te laten oppakken door iedereen die op 

visite komt.

De neonatale periode loopt vanaf de geboorte totdat de puppy’s 

ongeveer 10 dagen oud zijn. De puppy’s worden blind en doof 

geboren, gedurende de neonatale periode is zijn de puppy’s 

hulpeloos en afhankelijk van de moederhond. Gedurende deze 

periode kent de pup alleen smaak en geur.

Als een pasgeboren puppy druk voelt, zal de pup zich hier 

naartoe bewegen. Daarnaast zal de pup zich tegen de 

haarrichting van de teef in bewegen om de melkklier te kunnen 

vinden.

De aandacht van de teef kan worden getrokken door te janken, 

dit gebeurt voornamelijk wanneer de pup het koud of honger 

heeft.

Alle gedragingen van de neonatale pup zijn bedoeld om bij de 

nestgenoten en in de buurt van de melkklier van de teef te 

blijven.

Tijdens de neonatale periode moeten de puppy’s gestimuleerd 

worden om te urineren en ontlasten, de teef doet dit door het 

perineum te likken.

In de neonatale periode is contact met mensen ook zeer 

belangrijk. Het contact met mensen levert een beperkte stress 

op, die belangrijk is voor het beter leren omgaan met stress 

later in het leven.
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Een bepaalde mate van stress gedurende de neonatale periode 

van een puppy zou tot verschillende effecten kunnen leiden, 

zoals het versnellen van de groei van de puppy’s. Het 

verminderen van de emotionaliteit van de hond wanneer deze 

volwassen is.

 De sociale status te verbeteren,

 De weerstand tegenover sommige ziekten verhogen.

Het is daarom aan te raden, de puppy’s direct vanaf de 

geboorte, dagelijks met de puppy’s om te gaan door leden uit het 

gezin.

Niet alleen zou dit helpen om de puppy’s bloot te stellen aan een 

milde vorm van stress, maar dit zou kunnen bijdragen aan de 

socialisatie van de puppy’s wanneer de puppy’s ouder worden.

Wanneer de leden van het gezin dagelijks met de puppy’s 

omgaan, zal het opvallen dat tussen dag 3 en dag 21 de 

puppy’s minder stress zullen vertonen. Zodra de puppy’s vanaf 

de geboorte worden gesocialiseerd, zijn de puppy’s veel meer 

op hun gemak in een nieuwe onbekende omgeving, in 

vergelijking met puppy’s waarbij niet met de puppy’s dagelijks 

mee werd omgegaan.

Een theorie die dit kan verklaren is dat stress gedurende de 

eerste levensdagen een effect heeft op de ontwikkeling van de 

hypothalamus-hypofyse-bijnier-as. Een verminderde 

fysiologische en gedragsmatige reactie ontstaat op chronische 

stress bij de pup. Een verhoogde fysiologische reactie op acute 

stress en een verminderde emotionaliteit van de volwassen 

hond.
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De gevoelige periodes in de gedragsmatige ontwikkeling van een 

puppy.

Deze periode is zo belangrijk voor de ontwikkeling en hechting 

van de puppy’s, dat eigenlijk al veel hechtingsproblemen 

ontstaan in de neonatale periode.

Er zijn vele soorten van hechtingsproblematiek:

 Bindingsangst,

 Hechtingsproblematiek,

 Vermijdende hechting,

 Ambivalente hechting,

 Gedesoriënteerde en gedesorganiseerde hechting,

 Reactieve hechting,

Als de hechting van de puppy’s niet goed is gegaan in de 

neonatale fase kunnen er allerlei problemen ontstaan tussen de 

pub en eigenaar/begeleider.

De reden om juist met de emoties van de pup aan het werk te 

gaan, is essentieel om het veiligheidsgevoel bij de puppy te 

laten groeien. Voor elk puppy is veiligheid het 

allerbelangrijkste.
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Hechtingsproblematiek

Hechting is het aangaan van een veilige relatie met de persoon 

die de pup meestal verzorgt. Deze hechting is echt nodig om te 

ontwikkelen tot een emotioneel gezonde stabiele volwassen 

hond. De hechtingsrelatie dient als model voor de relaties die 

de pup in zijn verdere leven aangaat. Gehechtheid is niet het 

gevolg is van betrouwbare zorg. Het is een aangeboren behoefte 

van ieder puppy. Het gedrag van de pup lokt nabijheid, 

bescherming en verzorging uit. Als de teef/verzorgers hier 

responsief op reageren, draagt dat bij aan een veilige 

hechting.

Hechtingsstijlen worden beïnvloed door de gemoedsgesteldheid 

van de verzorgers, waarbij ongevoeligheid voor nood 

geassocieerd wordt met onveilige hechtingsstijlen. Hechting is 

geen eenrichtingsverkeer. De ontwikkeling van een bepaalde 

hechting hangt af van het koesterende en zorgende gedrag van 

de verzorger. Een veilige hechting wordt geassocieerd met een 

hogere gevoeligheid en reactiesnelheid van de teef/verzorger op 

het hechtingsgedrag van de pup, terwijl een onveilige hechting 

wordt geassocieerd met een lagere gevoeligheid en 

reactiesnelheid. Voornamelijk de mens- hond hechtingsband is 

onderzocht. Intrigerend om te zien is dat deze studies 

vergelijkbaar gedrag beschrijven van de hond ten opzichte van 

de menselijke hechtingsfiguur als tussen mens en kind.

Honden tonen bij scheiding van de teef/eigenaar verdriet dat niet 

kan worden getroost door de aanwezigheid van een ander en 

zoeken bij hereniging met de eigenaar, duidelijk zijn/haar 

nabijheid op.
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Veilige hechting

Bij een goede hechting ontwikkelt de pup basisvertrouwen en 

basisveiligheid. Een puppy dat veilig gehecht is, zoekt de 

nabijheid van de opvoeder. De pup voelt zich vrij om nieuwe 

dingen te onderzoeken en te leren. De pup heeft er vertrouwen 

in dat de teef/opvoeder altijd beschikbaar is.

De hechting is een affectieve band die bij veel zoogdiersoorten 

wordt gezien en gekenmerkt wordt door nabijheid zoekgedrag.

Een gevoel van geborgenheid van de pup bij aanwezigheid van 

de teef waaraan je je wilt hechten.

De hechtingsrelatie ontwikkelt in een telkens herhalend 

patroon, Cirkel van veiligheid. Bij een veilige hechting bestaat 

deze cirkel uit vier fasen:

 De pup gaat op ontdekking uit.

 De pup wordt ergens door verontrust, dit geeft een beetje 

spanning en stress.

 De pup gaat naar de teef/verzorger toe voor hulp en 

troost

 De teef/verzorger stelt de pup gerust.

De pup is snel gerustgesteld en voelt zich weer veilig genoeg 

om verder te gaan met ontdekken. Dan begint de cirkel 

opnieuw. Het proces van gehechtheidsvorming is een 

evolutionair proces, mensen en dieren worden geboren met een 

vatbaar repertoire van soort specifiek gehechtheidsgedrag dat 

door de nabijheid van hun verzorger wordt bevorderd. De reu 

heeft vaak een voorkeur voor een bepaalde teef. De jonge 

dieren zoeken en blijven vervolgens in de nabijheid van die 

hechtingsfiguur.
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Een korte afwezigheid van de teef kan vervolgens tot een 

acute stressrespons leiden. Zelfs bij gebrek aan voeding 

hebben de jonge puppy’s een sterke voorkeur om bij hun 

moeder te blijven, wat het belang van de eenmaal ontstane 

hechtingsband aantoont. De hechting met de teef vermindert 

de angst en de teef fungeert als een veilige basis, die de 

puppy’s aanmoedigt om de omgeving te verkennen. Het 

meeste onderzoek naar de hechting is gedaan bij mensen. Het 

ontwikkelingsproces van het hechtingsproces bij veel niet-

menselijke zoogdieren waaronder honden, kan vergelijkbaar 

zijn met menselijke kinderen beschreven proces, maar 

specifiek onderzoek hiernaar ontbreekt. Voor het bestuderen 

van de hechting procedure bij menselijke kinderen is de 

Strange Situation Test (Vreemde Situatie Test afgekort VST) 

een bekend en veelgebruikt hulpmiddel. In de VST-procedure 

wordt het gedrag van de baby in een vreemde omgeving in 

acht verschillende episodes vastgelegd.

Tijdens deze episodes worden de gedragsreacties bij 

afwezigheid en hereniging met het hechtingsfiguur 

geregistreerd en vergeleken met het gedrag in aanwezigheid 

van een vreemdeling.

Op basis van de VST worden vier verschillende stijlen van 

gehechtheid beschreven voor menselijke zuigelingen:

 Veilige hechting

 Onveilig vermijdend gehecht

 Onveilig afwerend gehecht

 Gedesorganiseerd gehecht
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Onveilige hechting – 

hechtingsproblematiek

Een puppy dat onveilig gehecht is, heeft geen vertrouwen in 

verzorgers/andere dieren en zelf geen vertrouwen in zichzelf.

 Dit kan grote gevolgen hebben voor het aangaan en in 

stand houden van elke relatie.

 Een onveilig gehechte pup verkent de omgeving minder 

en leert minder.

 Hechtingsproblematiek heeft een negatief effect op de 

cognitieve ontwikkeling.

 Deze puppy’s kunnen problemen hebben met het 

aanvaarden van gezag.

Hechtingsproblematiek kan ook de oorzaak van lichamelijke 

problemen zijn. Bij een onveilige hechting gaat het mis in de 

Cirkel van veiligheid.

Er zijn drie vormen van onveilige hechting:

 Onveilig vermijdend gehecht

 Onveilig afwerend gehecht

 Gedesorganiseerd gehecht
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Onveilig vermijdend gehecht

Een puppy dat onveilig vermijdend is gehecht, heeft geen 

vertrouwen in de beschikbaarheid van de teef/begeleider.

 De pup vermijdt elk contact en reageert nauwelijks 

als de begeleider terugkomt na afwezigheid.

o De pup blijft dan bijvoorbeeld op zijn speeltje 

gericht.

 De pup heeft vaak plezierig contact met vreemden.

o Dit is een valkuil bij de signalering, want het 

lijkt allemaal wel mee te vallen.

Een onveilig vermijdend gehechte pup onderdrukt angst en 

gedraagt zich quasi zelfstandig.

Deze vorm van hechting kan ontstaan als een puppy vaak 

afgewezen of verwaarloosd wordt of veel verschillende 

opvoeders heeft gehad.
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Onveilig afwerend gehecht

Een puppy dat onveilig afwerend is gehecht, is 

onzeker over de beschikbaarheid van de 

teef/begeleider.

 De pup zoekt op een zielige, soms claimende 

manier contact.

o Dit kan boos of huilend zijn.

 De pup is afwerend en zoekt tegelijk contact.

o Dat klinkt heel tegenstrijdig, dat is het ook.

Een onveilig afwerend gehechte pup heeft doorgaans weinig 

exploratiedrang.

Deze vorm van hechting kan ontstaan als de pup aandacht niet 

op het goede moment krijgt of niet in de juiste mate. Afwerende 

hechting kan zich ook ontwikkelen als de teef/ begeleiders erg 

onberekenbaar zijn.

Onveilig vermijdend gehecht, een gevoel van verdriet bij een 

grotere afstand of zelfs afwezigheid van de teef/ begeleiders. 

De eerstelijns verzorger, meestal de teef, reageert op het 

gedrag van de zuigeling door zorg, comfort en bescherming te 

bieden, waardoor de overlevingskansen van de pup worden 

vergroot. Bij de meeste zoogdieren wordt de hechting met de 

primaire verzorger gevormd tijdens de neonatale periode.
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Gedesorganiseerd gehecht

Een puppy dat gedesorganiseerd gehecht is, 

laat tegenstrijdig gedrag zien:

 Chaotisch,

 Angstig,

 Bizar.

Voor de pup is de teef/begeleider een bron van angst, maar 

tegelijk de beschermer:

 De pup gaat op een wisselende manier met 

afscheid nemen om, het kan dan ineens 

verstillen of bang worden.

 Het gedrag is onberekenbaar.

o Bijvoorbeeld, De pup gaat naar de 

opvoeder en dan ineens bedenkt de 

pup zich.

Deze vorm van hechting kan ontstaan door:

 Verwaarlozing,

 Mishandeling,

 Misbruik

 Dreigementen.
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Geremde en ongeremde hechting

Puppy’s met een hechtingsstoornis worden, naast het hierboven 

genoemde onderscheid, ook wel verdeeld in twee types:

 Geremd

 Ongeremd.

Kenmerken van het geremde type:

 Overdreven waakzaam.

 Reageert afwijzend op sociaal contact.

 Teruggetrokken en lusteloos.

 Apathisch, onzeker en huilt niet.

 De pup speelt mee zonder plezier.

Kenmerken van het ontremde type:

 Zoekt veel contact, is een allemansvriend.

 Is niet in staat om relaties in stand te houden.

 Grensoverschrijdend gedrag.

 Snel gefrustreerd.

 Laat zich niet troosten.

 Leert weinig uit ervaringen.

 Is egocentrisch, er is weinig wederkerigheid.

 Druk, impulsief en ongeconcentreerd.
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Risicofactoren hechting

Bepaalde factoren bij de pup, de teef/begeleider en de 

omgeving zorgen voor een verhoogd risico op onveilige 

hechting:

Puppy:

 De band met de teef wordt verbroken.

 Puppy’s kunnen een trauma’s 

overhouden en moeite hebben om 

relaties aan te gaan.

 Ze kunnen zich in de steek gelaten 

voelen, waardoor hun vertrouwen 

wordt beschadigd.

 Soms zetten ze zich af tegen 

hun begeleiders.

Adoptiehond:

 Ze hebben vaak al een onveilige 

hechtingsrelatie met hun verzorgers,

 De start in een nieuwe omgeving is een 

enorm heftige gebeurtenis voor de pup.

 Uit angst voor afwijzing kunnen ze zich 

afstandelijk gedragen.

 Puppy’s met lichamelijke gebreken of 

stoornissen.

 Puppy’s die wisselende opvoeders hebben.
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Teef/Moederhond:

 Teef die zelf niet goed is gehecht.

 Teef die zelf verwaarloosd of mishandeld is.

 Teef die psychische problemen of trauma’s heeft.

 Teef die lijdt onder onverwerkt verdriet of overlijden.

Omgeving:

 Geen goede omgeving.

 Slechte vieze huisvesting.

 Lange reizen.

 Te jong bij teef weggehaald.

 Chaotische omgeving.
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Signalering hechtingsproblemen van de 

pup

De signalering van puppy’s met een hechtingsstoornis is onder 

te verdelen:

 Kenmerken gedrag

 Kenmerken met betrekking tot leren.

 Kenmerken in emoties.

Het is niet zo dat elke pup met hechtingsproblematiek alle 

kenmerken laat zien.

Kenmerken in gedrag kunnen zijn:

 Druk en chaotisch.

 Snel boos en/of agressief.

 Aangepast gedrag.

 Twee gezichten, thuis anders dan op de hondenschool.

 Erg lichamelijk aanhankelijk.

 Teruggetrokken.

 Oppervlakkig contact.

 Gespannen, nerveuze indruk.

 Manipuleren binnen relaties.

 Aantrekken en afstoten van andere puppy’s/honden.

 Problemen met het aanvaarden van gezag.
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Kenmerken met betrekking tot leren:

 Wisselende of geringe motivatie.

 Concentratieproblemen.

 Weinig belangstelling voor leren.

 Beperkt inzicht in oorzaak en gevolg.

 Sloopt veel.

 Slecht contact met de pup.
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Houding van de begeleider bij 

hechtingsproblematiek

Voor de begeleider is het zeer moeilijk om met een puppy die 

een hechtingsstoornis heeft om te gaan en te begeleiden.

 Je wilt graag een vertrouwensband opbouwen met de 

pup.

 Accepteer dat de pup vaak lichamelijke en emotionele 

toenadering afwijst.

 Het gedrag is een overlevingsstrategie.

 Accepteer de pup zoals hij/zij is,

o Bevestig dat hij/zij er mag zijn.

o Ook puppy’s leren van hun fouten,

o Straf ze daar niet op af,

Accepteer juist dat puppy’s moeten leren wat wel en net mag.

Bij puppy’s met hechtingsproblematiek, is het van 

levensbelang, maar ook zeker voor de begeleiders dat het 

veiligheidsgevoel van de pup op de belangrijkste plaats staat.
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Studies

In een studie ondergingen 51 eigenaar/hond paren een 

(Vreemde Situatie Test afgekort VST) en werd het gedrag van 

de hond in aanwezigheid van hun eigenaar of een vreemdeling 

onderzocht.

Honden vertoonden significant:

 Meer spel,

 Fysiek contact

 Verkennend gedrag in aanwezigheid van hun eigenaar.

In episodes waarbij alleen iemand anders aanwezig was, 

brachten de honden:

 Meer tijd door bij de deur van de testruimte dan in het 

onderzoek waarbij de eigenaar aanwezig was.

 Contact zoekend gedrag werd meer gezien tijdens de 

hereniging met de eigenaar dan met iemand anders die 

de kamer in kwam.

Clusteranalyse bracht verschillen in de hechting niveaus tussen 

de honden aan het licht.

Specifieke hechtingsstijlen werden niet gevonden.

In een andere studie ondergingen 17 volwassen honden een (Vreemde 

Situatie Test afgekort VST) en vertoonden:

 In aanwezigheid van de eigenaar een hoger 

activiteitenniveau.

 Meer speelgedrag dan bij een anderen.
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Waren ze, eenmaal gescheiden van hun eigenaar:

 Grootste deel van de tijd gefocust op de deur van de 

testruimte.

In weer een ander onderzoek worden soortgelijke 

hechtingsstijlen bij honden beschreven als die zijn gevonden 

bij de mens, gebaseerd op waarnemingen tijdens afwezigheid en 

bij hereniging met de eigenaar in een VST:

 Naderend gedrag,

 Spel,

 Exploratie en fysiek contact.

Slechts twee studies hebben tot nu toe onderzoek gedaan naar 

de intraspecifieke hechting tussen volwassen honden en tussen 

moeder-pup hechting.

 Op de leeftijd van 45-55 dagen, werden 

puppy’s van verschillende rassen in een nieuwe 

omgeving geplaatst of in de aanwezigheid van 

een voor de pup vreemdeling gebracht, of kort 

gescheiden van hun moeder.

 De pups vertoonden een 

gedragsrepertoire vergelijkbaar met 

dat beschreven bij kinderen,

 Nabijheid zoeken bij de moeder,

 Verdriet bij afwezigheid,

 Een veilig gedrag in aanwezigheid 

van de moeder.
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Deze bevindingen suggereren parallellen in de ontwikkeling en 

aard van hechtingsverbanden bij sociale dieren, maar er is meer 

onderzoek nodig naar de intraspecifieke hechting verband bij 

honden om deze aanname te kunnen onderbouwen.

Concurrentie om natuurlijke hulpbronnen tussen individuen van 

dezelfde soort zoals beschreven, hechten is geen 

eenrichtingsverkeer.

Zowel mensen als honden zijn nestblijvers, waarin het 

verzorgen door de moeder na de geboorte een zeer vitale rol 

speelt. Het is dan ook zeer goed denkbaar dat zich bij de 

honden, net als bij de mensen, hechtingsstijlen ontwikkelen 

onder invloed van de kwaliteit en kwantiteit van de moederlijke 

zorg.

Helaas, duidelijke informatie over de invloed van de moederzorg 

op de hechtingsstijlen bij honden ontbreekt en dat is jammer 

omdat dit aspect van invloed kan zijn op de hechting van de 

hond aan de mens.

Hier moet dus dringend nader onderzoek naar gedaan worden.

Ook de potentiële rol van de inborst op hechtingsstijlen bij 

honden, zoals wordt aangenomen bij mensen, moet nog worden 

uitgezocht.

Kan teef-pup hechting worden vergeleken met mens-hond 

hechting om zo de menselijke moeder-kind hechtingen te 

kunnen extrapoleren?

Deze aanpak zou inzicht kunnen geven in de ontwikkeling van de 

gedragsmatige bindingsproblematiek van de hond.
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 Fysiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan 

de moederzorg en hechting,

 De gemeenschappelijke patronen gevonden in hechting en 

gedrag tussen mensen en honden, kan deels worden 

verklaard door overeenkomstige subcorticale neurale en 

petrochemische mechanismen die ten grondslag liggen 

aan opvoedingsgedrag en zorg.

 Speelt het neuropeptide oxytocine een belangrijke rol bij 

het bevorderen van de zorg en de vorming van de 

hechting tussen teef en puppy.

Bij mensen tonen ouders met een hoog gehalte aan oxytocine, 

meer genegenheid voor hun kinderen, waardoor een veilige 

hechting tussen kind en ouder kan ontstaan.

 Recent onderzoek toont aan dat oxytocine ook een 

belangrijke rol kan spelen in de hond-mens binding. 

Interacties tussen honden en mensen kunnen leiden tot 

verhoogde aanwezigheid van oxytocine bij zowel hond als 

mens.

 De rol van oxytocine in de vorming en het behoud van de 

hechting tussen de teef en haar nakomelingen blijft 

vooralsnog onduidelijk.

 Tijdens gevoelige perioden in de neonatale periode (0-2 

weken), rijpen neurale structuren, terwijl omgevings- en 

sociale factoren dit rijpen structureel kunnen 

beïnvloeden.

Interessant is dat bij pasgeboren ratten een Stress Hypo 

Responsieve Periode (SHRP) is beschreven, waarin het

vrijkomen van het Adreno Cortico Troop Hormoon (ACTH) en 

Gluco Corticoïd (GC) als reactie op een stressfactor sterk 

wordt verzwakt en verandert onder invloed van moederzorg.
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De Stress Hypo Responsieve Periode (SHRP) valt samen met 

de ontwikkeling van het zenuwstelsel, dat zeer plastisch is en 

bovendien erg gevoelig voor invloeden van buitenaf tijdens de 

prenatale periode.

De mogelijk negatieve impact van hoge Gluco Corticoïd (GC) 

niveaus wordt verondersteld doordat de Stress Hypo 

Responsieve Periode (SHRP) de ontwikkelende hersenen 

beschermt. Er is ook bewijs gevonden voor de aanwezigheid van 

een (SHRP) bij honden:

 Korte scheiding van de moeder veroorzaakte geen 

fysiologische stressrespons bij pups van drie of vier 

weken oud, maar het cortisol steeg wel na scheiding van 

de moeder op vijf en zes weken leeftijd, wat suggereert 

dat de SHRP bij honden tot vier weken oud blijft.

De variatie in kwantiteit en kwaliteit van de moederzorg heeft 

belangrijke implicaties voor de verdere ontwikkeling van de 

pup. De fysiologische mechanismen achter deze relatie zijn bij 

puppy’s nog niet gevonden.

Langdurige verhogingen van glucocorticoïd (GC), vooral tijdens 

het volwassen worden, kunnen leiden tot:

 Ontregeling van de bijnieren,

 Een verminderde neurale ontwikkeling,

 Cognitieve functie.
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In onderzoek bij ratten:

 Gaan de fysiologische veranderingen die het gevolg zijn 

van een lage mate van moederlijke zorg, gepaard met 

angstiger gedrag in nieuwe situaties als volwassene.

o De zorg van de moeder heeft invloed op de neuro-

endocrine en gedragsrespons van de nakomelingen 

op stress, met effecten die aanhouden tot op 

volwassen leeftijd.

Lage niveaus van moederzorg leiden tot:

 Verhoogde bijnieren-activiteit.

 De neurale ontwikkeling wordt belemmerd,

o Resulteert in een verhoogde stress- responsiviteit 

bij het volwassen dier met een hoger risico op 

systemische ziekte op lange termijn.

Het is zeer aannemelijk dat vergelijkbare fysiologische 

mechanismen voorkomen bij honden, die potentiële cognitieve 

en emotionele tekorten veroorzaken door een slechte kwaliteit 

van de moederzorg. Dit zou een hoog risico kunnen vormen 

voor de ontwikkeling van gedragsstoornissen. Er is nog veel 

gedegen onderzoek naar dit onderwerp bij honden nodig om 

deze conclusies stevig te kunnen onderbouwen.
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4. Transitieperiode

De neonatale periode eindigt met het openen van de oogleden, 

wat meestal tussen de 10 en 14 dagen plaatsvindt.

De transitieperiode loopt vanaf een leeftijd van 11 dagen tot een 

leeftijd van 21 dagen.

Tijdens de transitieperiode ontwikkelen de zintuigen zich en 

kunnen de puppy’s hun eigen thermoregulatie (temperatuur) 

controleren.

Aan het einde van de transitieperiode is de puppy in staat 

zelfstandig te urineren en te ontlasten. Het is dan ook van 

groot belang dat de puppy’s het nest kunnen verlaten om op een 

andere plaats te urineren en ontlasten, omdat het anders later 

zeer moeilijk zal zijn om het dier zindelijk te maken.

Gedurende de transitieperiode vindt progressief

*Myelinisatie van de zenuwen plaats. Het is tijdens deze periode 

zeer belangrijk om voldoende stimuli te verzorgen.

 Visuele (kijken),

 Sensorische (tast)

 Auditieve (horen)

De puppy’s hieraan kunnen habitueren. In de transitieperiode 

kunnen de puppy’s zowel vooruit als achteruitkruipen.
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De puppy’s beginnen op te staan en te lopen.

De puppy’s zullen beginnen te spelen met nestgenoten en 

vertonen sociale signalen zoals grommen en kwispelen.

Bovendien vertoont de pup meer mogelijkheden tot leren.

Oorspronkelijk zou de teef of reu wanneer de puppy’s ongeveer 3 

weken oud zijn beginnen met het opgeven van voedsel voor de 

puppy’s. Door de domesticatie geven niet meer alle honden op. 

Puppy’s beginnen wel met vragen om voedsel door met hun neus 

tegen de mondhoeken van de ouderdieren te duwen. Dit is het 

moment waarop gestart kan worden met het geven van vast 

voedsel aan de puppy’s.

*Myelinisatie is het proces waardoor witte stof wordt gevormd. Het wordt 

vaak gebruikt als een index van de rijping van de hersenen. Myelinisatie 

begint na de geboorte en is pas in de late adolescentie (omtrent 18 jaar) 

geheel voltooid.
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5. De socialisatieperiode

Na de neonatale periode en de transitieperiode, waarin de band 

tussen moederhond en pups van het grootste belang is, begint 

de vroege socialisatieperiode.

De verschillende fases van de vroege socialisatieperiode en haar 

componenten, zoals:

 Ervaringen met sociale en niet-sociale prikkels en 

speelgedrag.

 Passende stimulatie in de gevoelige periode van 

socialisatie resulteert in een socialere hond met een goed 

aanpassingsvermogen, die relaties kan opbouwen met 

mens en soortgenoten en kan omgaan met nieuwe zaken.

 Ontoereikende en onvoldoende ervaringen vergroten 

daarentegen het risico op het ontwikkelen van 

gedragsproblemen op latere leeftijd. De rol van de 

moederhond tijdens deze gevoelige periode.

De vroege socialisatie periode loopt van een leeftijd van 4 tot 

12/14 weken.

Deze periode kan verder worden onderverdeeld in twee 

periodes, namelijk,

o De primaire socialisatie periode.

o De secundaire socialisatie periode.

De belangrijkste gedraging tijdens deze periode is het sociaal 

spel.
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Tijdens de primaire socialisatie periode vindt de vroege 

socialisatie met soortgenoten plaats, waarbij:

 De pup leert hoe deze zich zou moeten gedragen 

tegenover andere puppy’s.

 Hoe de pup de lichaamstaal van soortgenoten moet 

interpreteren, waar en hoe hard de pup mag bijten,

 Hoe de pup zich moet gedragen in een sociale groep.

Tijdens de secundaire socialisatie periode vindt de socialisatie 

met andere diersoorten plaats. De vroege socialisatieperiode is 

essentieel om:

 Een normale neurologische en emotionele ontwikkeling 

van de pup te ontwikkelen.

 De pup leert in deze periode hoe een sociale partner 

eruitziet.

 Diersoorten die een puppy pas na deze periode leert 

kennen, zullen moeilijk of niet geaccepteerd worden als 

sociale partners.

 Voor de leeftijd van acht weken leert een puppy vooral 

van positieve ervaringen, na de leeftijd van acht weken 

ook van de negatieve ervaringen.

De angstperiode valt binnen de vroege socialisatieperiode en 

wordt daarom hiertoe gerekend. Deze angstperiode start 

ongeveer op een leeftijd van acht weken, maar er is veel 

variatie tussen rassen en individuen. De periode eindigt op een 

leeftijd van 10 of meer weken.

Tijdens de angstperiode is er een versterkt leervermogen van 

negatieve ervaringen. Het is niet aan te raden pups
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Over langere afstanden te transporteren gedurende deze 

angstperiode.

Negatieve ervaringen in deze periode zullen levenslange effecten 

op de emotionele toestand hebben.

 Angstreacties zoals agressiviteit kunnen in deze periode 

al naar boven komen.

Het onderwerp socialisatie is in Nederland ingebed in het 

Besluit houders van dieren (d.d. 5 juni 2014), artikel 3.22 

Indien een gezelschapsdier in een inrichting verblijft tijdens de 

periode waarin het dier ontvankelijk is voor socialisatie, wordt 

ervoor zorggedragen dat het dier:

A. Went aan de omgang met de mens en 

relevante diersoorten en aan houderij 

omstandigheden

B. In voldoende mate in de gelegenheid is tot het 

leren en tonen van soorteigen gedrag.

Hiermee is de belangrijkheid van de vroege socialisatie tevens 

onderstreept in de Nederlandse wet en regelgeving.

Een vroege socialisatieperiode is een gevoelige periode in het 

leven van de pup, waarin het dier zeer snel en efficiënt 

informatie kan en moet opnemen uit de leefomgeving.

 Om later op normale wijze soort specifiek gedrag te 

kunnen vertonen,

 Soort specifieke interacties te kunnen aangaan met zijn 

leefomgeving,

 Om normaal te kunnen reageren op de in de omgeving 

optredende gebeurtenissen.
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De resultaten van de invulling van deze gevoelige periode 

kunnen levenslange consequenties tot gevolg hebben. Vaak zijn 

de consequenties moeilijk of niet terug te draaien door 

bijvoorbeeld her-conditionering in een gedragstherapeutisch 

traject.

De reden hiervoor is, dat de hersenontwikkeling wordt 

beïnvloed door het al of niet optreden van relevante 

gebeurtenissen in die gevoelige fase. Dit beperkt de 

mogelijkheden tot latere beïnvloeding.

In de oude literatuur wordt ook wel eens gesproken over 

kritieke perioden om het belang van deze essentiële korte 

levensperiode te benadrukken. Zeer vroeg in de ontwikkeling 

vinden inprentingprocessen plaats, die zeer kort duren (enkele 

uren tot een dag), waarbij de pup zich bindt aan het 

moederhond en de moederhond aan de pup.

In de neonatale periode vindt de primaire socialisatiefase 

plaats. Die begint direct als de zintuiglijke ontwikkeling ver 

genoeg is voortgeschreden om relevante prikkels te kunnen 

opnemen en verwerken, en waarbij de pup kennis dient te 

maken met diverse relevante leefomstandigheden en stimuli uit 

de leefomgeving.
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Vroege socialisatie (3,5 tot 12 weken)

Tijdens de neonatale periode zijn de zintuigen van de pups nog 

niet volledig ontwikkeld, waardoor ze sterk afhankelijk zijn van 

de moederhond. In de derde week van het leven de 

transitieperiode gaan de ogen en oren van de pup geleidelijk 

open, beginnen de puppy’s te lopen en te verkennen. Aan het 

eind van de derde week zijn de puppy’s niet meer afhankelijk 

van hun moeder voor de ontlasting.

Deze ontwikkelingsfase markeert het begin van de vroege 

socialisatieperiode, die zowel door fysiologische als door 

gedragsveranderingen wordt bepaald.

Een algemeen aanvaarde termijn voor de vroege 

socialisatieperiode bij honden is 3,5 tot ongeveer 12 weken. 

Het bepalen van de exacte timing van deze gevoelige periode 

bij honden is moeilijk vanwege ras specifieke variatie. 

Bijvoorbeeld een Cavalier King Charles Spaniël puppy heeft 

een aanzienlijk vertraagd begin van de vroege 

socialisatieperiode, in vergelijking met Yorkshire Terriër puppy 

en Duitse herder puppy. Niet de timing, maar de processen die 

optreden tijdens hechtingsperiode en socialisatie moeten 

daarom belangrijkste aandachtspunt zijn.

Tijdens de vroege socialisatieperiode leert een puppy door 

ervaring sociale en niet-sociale prikkels te associëren met 

positieve of negatieve emoties. Deze ervaringen stellen de pup 

in staat om adaptief vermogen op te bouwen om met nieuwe 

situaties om te gaan en zich daaraan aan te passen.
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Om 9 toekomstige angstreacties van de hond te vermijden, is 

het aan te raden om een puppy tijdens de vroege 

socialisatieperiode bloot te stellen aan sociale en niet- sociale 

prikkels, die waarschijnlijk deel zullen uitmaken van hun 

volwassen omgeving.

 Geluiden,

 Texturen,

 Locaties

 Situaties

Uit een retrospectief onderzoek bleek dat honden die in een 

huiselijke omgeving werden opgevoed (d.w.z. honden die hun 

gevoelige periode van socialisatie doorbrachten bij de 

prikkelrijke fokker thuis) minder snel angst en agressie 

ontwikkelden bij onbekende mensen dan honden die in een niet 

huishoudelijke omgeving werden opgevoed.
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Studies

In een studie met honden werden meer socialisatie ervaringen 

tussen de acht en twaalf weken in verband gebracht met minder 

angst bij volwassen honden.

Voldoende blootstelling aan relevante prikkels tijdens de vroege 

socialisatieperiode lijkt dus samen te hangen met minder angst 

en agressie bij honden.

Socialisatieperiodes of soortgelijke gevoelige periodes komen 

voor bij veel zoogdier en vogelsoorten, waaronder knaagdieren 

en mensen.

Bij wolven wordt gesuggereerd dat er ook een gevoelige 

periode voor inter specifieke socialisatie aanwezig is, maar die is 

veel korter dan bij honden en eindigt rond de drie weken.

Aangenomen wordt dat meer flexibele gevoelige periode bij 

honden een gevolg is van domesticatie, honden krijgen 

daardoor meer tijd om een sterke sociale band met de mens te 

vormen tijdens deze ontwikkelingsperiode.

Hoewel dieren hun hele leven blijven leren over hun omgeving, 

zijn ze in de gevoelige socialisatieperiode aanzienlijk gevoeliger 

voor omgevingsstimuli. Deze verhoogde gevoeligheid voor 

omgevingsstimuli wordt veroorzaakt door onderliggende 

fysiologische veranderingen.

In de eerste twee weken van het leven van een pup is het 

centrale zenuwstelsel nog onvolwassen.

Hersenactiviteit tijdens wakkere en slapende periodes kan niet 

worden onderscheiden met behulp van elektro- encefalografie 

(eeg). Auditieve of visuele prikkels roepen geen reacties op bij 

de pup. De visuele en auditieve zintuigen beginnen zich vanaf 

de leeftijd van drie weken te ontwikkelen. De motorische 

vaardigheden in deze periode snel verbeteren, ontwikkelt het 

zenuwstelsel zich ook snel.
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Tussen drie en vijf weken oud, vertonen de:

 Somatosensibele schors,

 Motorische Visuele Auditieve Cortex

 Toegenomen zenuwstelsel,

 Toegenomen aantallen,

 Myelinisatie.

Veranderingen in de EEG-responsiviteit worden nu duidelijk en 

op een leeftijd van acht weken vertonen de Eeg’s van puppy’s al 

volwassenachtige patronen. Deze fysiologische veranderingen 

gaan gepaard met een toename van naderings- en 

verkenningsgedrag. Dit wijst op een verhoogde gevoeligheid van 

de pup voor zowel sociale als niet-sociale prikkels.

Aan het begin van de vroege socialisatie periode heeft het 

centrale zenuwstelsel een niveau van volwassenheid bereikt 

dat conditionering en associatief-leren mogelijk maakt. 

Naarmate de pup interacteert met zijn omgeving en leert over 

relevante stimuli, worden de verbindingen tussen neurale 

synapsen sterker en de neurale circuits stabieler.

* De Somatosensibele schors, ook wel Somatosensorische

Cortex genoemd, ligt in het voorste gedeelte van de pariëtale kwab, waar 

somatische (lichaam) informatie wordt verwerkt.

*Dit omvat tast-, pijn-, temperatuur- en proprioceptieve (houding en 

beweging van lichaamsdelen) prikkels. Deze perifere prikkels bereiken 

via het ruggenmerg en schakelgebieden in de thalamus (nuclei ventrale 

posteriori) de Somatosensibele schors.
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Tussen drie en vijf weken is bij pups een daling van de 

hartslag waar te nemen, gevolgd door een stijging van de 

hartslag met een piek van 7-8 weken.

 Gelijktijdig met deze toename van de sympathische 

activiteit, de rijping van het centrale zenuwstelsel en het 

einde van het, vertonen de pups een 

gedragsverandering.

 Vanaf de leeftijd van 5 weken met enkele opmerkelijke 

rasverschillen in het begin, worden puppy’s geleidelijk 

angstiger voor nieuwe, onbekende prikkels.

 Herstel na een angstreactie wordt steeds meer 

vertraagd, het proces waardoor Myelinisatie (witte stof) 

wordt gevormd in de hersenen, die vaak wordt gebruikt 

als een index van de rijping van de hersenen.

 Het ongevoelig worden voor nieuwe stimuli zal steeds 

meer tijd en moeite kosten. Deze neo-fobie (Angst voor 

alles wat nieuw is) neemt toe tot ze tegen het einde van 

de vroege socialisatie periode, zo rond de leeftijd van 12 

weken, de exploratie- tendensen afremt.

 Om angstreacties op prikkels en de daaruit 

voortvloeiende negatieve associaties of trauma 

gedurende deze tijd te voorkomen, moet de blootstelling 

en intensiteit van prikkels strak worden gecontroleerd en 

geleidelijk verhoogd. Blootstelling van pups aan 

verschillende prikkels op videobeelden vanaf de leeftijd 

van drie tot vijf weken blijkt angstreacties te 

verminderen bij 7-8 weken.
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Geleidelijke blootstelling resulteert in een matig uitdagende 

omgeving voor de pup, waarvan is aangetoond dat het de 

veerkracht bevordert. Veerkrachtige honden zijn in de toekomst 

beter in staat om te gaan, met nieuwe uitdagingen en 

intraspecifieke socialisatie en spel.

De zintuiglijke en cognitieve ontwikkeling op een leeftijd van 3 

weken, maakt de vorming van sociale relaties mogelijk.

De primaire sociale relaties worden gevormd met de moeder 

en de nestgenoten. Door deze relaties leert de pup zich te 

identificeren met de eigen soort, een proces dat inprenting 

wordt genoemd.

De inprenting procedure is als eerst uitvoerig beschreven bij 

ganzen. Het wordt bij veel vogel- en zoogdiersoorten gezien 

en wordt gedefinieerd als het verwerven van een voorkeur voor 

een bekend object.

Gedurende een gevoelige periode krijgt een jong dier een 

voorkeur voor de moeder of verzorger, omdat dit vanuit 

functioneel perspectief van overleven het meest relevante 

voorwerp in hun omgeving is.

Bij de mens worden de primaire sociale relaties ook gevormd 

tijdens de vroege socialisatieperiode, met echter wel een groot 

verschil in vergelijking met honden.

Bij honden wordt de neonatale periode gevolgd door een 

overgangsperiode waarin de pup snel rijpt. Wat ertoe bijdraagt 

dat de vroege socialisatieperiode in een relatief fysiek 

volgroeide toestand komt.

Omdat de puppy’s op dit moment niet volledig afhankelijk meer 

zijn van hun moeder, verlaat de moederhond het nest vaak voor 

korte tijdsperiode, als gevolg daarvan worden de sterkste 

primaire sociale relaties bij honden gevormd met de 

nestgenootjes.
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Bij de mens daarentegen wordt de neonatale periode direct 

gevolgd door een gevoelige socialisatieperiode, dus vóór de 

overgangsperiode van rijping. Hierdoor is de baby in de vroege 

socialisatieperiode in hoge mate afhankelijk van zijn verzorger 

(meestal de moeder) en wordt de sterkste sociale relatie met 

deze persoon gevormd.

Het belang van sociaal contact met soortgenoten tijdens de 

vroege socialisatieperiode voor de juiste sociale ontwikkeling 

bij honden.

Er werden zeventien pups gefokt onder drie verschillende 

omstandigheden:

 Met de hand opgevoed vanaf de geboorte tot 3,5 weken 

oud (II-groep)

o Vervolgens geïsoleerd tot 12 weken,

 Opgevoed door de moederhond

              (CI-groep)

o Vervolgens geïsoleerd van 3,5 tot 12 weken

 Opgevoed door de moederhond

                   (CCI-groep)

o Geïsoleerd van 8 tot 12 weken.

Na 12 weken ondergingen deze puppy’s een reeks 

gedragstesten.
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II-groep

De puppy’s vertoonden de grootste tekorten in sociale 

ontwikkeling

CCI-groep 

De puppy’s gedroegen zich zoals verwacht van een hond, zonder 

duidelijke tekorten.

CI-groep

De Puppy’s vertoonden een mengeling van gedragingen, 

waarbij sommige tekorten in sociaal gedrag vertoonden en 

andere normaal leken. De variatie binnen deze groep kan 

mogelijk verklaard worden door individuele verschillen tussen 

pups en/of kleine groepsgrootte.
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Communicatie

De resultaten benadrukken echter niet alleen het belang van 

sociaal contact tijdens de vroege socialisatieperiode, Het levert 

ook bewijs voor de rol van de moederhond in de sociale 

ontwikkeling.

Wanneer de pups tussen de 5 en 7 weken oud zijn, begint de 

teef haar puppy’s geleidelijk te spenen door weg te lopen, te 

grommen, haar tanden te laten zien of zachtjes te bijten, waarbij 

de puppy’s kennismaken met sociale interacties.

De moederhond zal door andere sociale interacties het spenen 

van haar puppy’s disciplineren en hen belangrijke informatie 

leren over sociaal gedrag.

Voor een goede sociale ontwikkeling is het van cruciaal belang 

dat de puppy’s bij de teef blijven totdat het natuurlijke spenen 

heeft plaatsgevonden, wat meestal het geval is wanneer de 

puppy’s ongeveer 7-9 weken oud zijn, maar van ras tot ras 

kunnen verschillen.

De tijd dat puppy’s hun sociaal gedragsrepertoire verwerven door 

interacties met hun moeder, dragen interacties met nestgenoten 

ook bij aan de sociale, cognitieve en fysiologische ontwikkeling 

van de puppy’s.

Intraspecifieke communicatie komt vooral tot stand tijdens de 

spel-gevechten tussen nestgenoten, waarbij de puppy’s 

afwisselend op elkaar inbijten en specifieke vocalisaties leren 

associëren met pijn.



80

Met deze spel-gevechten leren de puppy’s signalen te 

interpreteren en weer te geven, zoals is waargenomen bij een 

groep lopende honden.

 Agnostisch gedrag (een mengeling van vlucht- en 

aanvalsgedrag),

 Dominant gedrag,

 Onderdanig gedrag

 Verzoeningsgedrag,

Daarnaast helpen de speelgevechten om de motoriek van de 

puppy’s te verbeteren. In een onderzoek bij een groep 

loslopende, maar wel als huisdier gehouden honden, werd het 

speelgedrag voor het eerst waargenomen bij puppy’s van drie 

weken oud, het speelgedrag nam geleidelijk af na de leeftijd van 

acht tot negen weken.

Hoewel de speelfunctie bij honden nog steeds een punt van 

discussie is, heeft de meest geaccepteerde theorie inderdaad 

betrekking op motoriek en sociale ontwikkeling van de puppy’s.

Bij ratten is aangetoond dat het onvermogen om speelgedrag 

te vertonen tijdens een gevoelige periode in het vroege leven 

de sociale activiteit vermindert. Ratten die op vier weken 

leeftijd in afzondering waren gehuisvest, zonder de 

mogelijkheid om te spelen, vertoonden een vermindering van 

de sociale activiteit op volwassen leeftijd.
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Het aanbieden van specifieke spelverrijking bij 6-7 weken jonge 

puppy’s, leverde meer speelmogelijkheden op, wat resulteerde 

in minder angst en ongerustheid op 1,5 jarige leeftijd in 

vergelijking met een controlegroep met minder 

speelmogelijkheden in de periode van 6 tot 7 weken.

Beperking van het contact met soortgenoten als puppy tijdens 

de acht weken, na hun eerste ervaring in het openbaar, is sterk 

geassocieerd met het optreden van agressief gedrag,

Tussen een en drie jaar oud.

 Grommen,

 Krabben,

 Bijten

 Bespringen van een onbekende hond

In dezelfde studie bleek dat het beginnen met publieke sociale 

blootstelling van de puppy’s op de leeftijd van 8 weken, leidt tot 

een hogere kans op agressief gedrag als een volwassen hond 

dan vergelijkbare publieke sociale blootstelling op een leeftijd 

van 18 weken.

Een mogelijke verklaring kan zijn dat puppy’s die op de leeftijd 

van 8 weken aan sociale blootstelling begonnen, een hogere 

kans hadden op negatieve of traumatische ervaringen door 

intense blootstelling die een angstreactie veroorzaakte.

Aan te raden is dan ook om sociale interacties met onbekende 

soortgenoten in de eerste levensweken beter worden beperkt in 

een veilige en gecontroleerde thuissituatie.
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Inter specifieke socialisatie, wanneer puppy’s sociale relaties 

vormen met hun nestgenoten worden ze ook ontvankelijk voor 

contacten en sociale relaties met mensen. Het belang van 

vroeg menselijk contact, voor de succesvolle vorming van 

hond-mens binding op latere leeftijd.
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Studies

34 Cocker Spaniël- en Beagle puppy’s in groepen die op 

verschillende leeftijden (2, 3, 5, 7, of 9 weken) werden 

gesocialiseerd of helemaal niet werden gesocialiseerd 

(controle).

Op de leeftijd van 15 weken werden alle puppy’s onderworpen 

aan drie gedragstesten, en hun prestaties in de testen werden 

gedocumenteerd.

In de behandel test werd de aantrekkingskracht van de 

begeleider op de pup gemeten. Puppy’s gesocialiseerd op 2 

weken en de controle puppy’s (niet gesocialiseerd) scoorden 

significant lager dan puppy’s gesocialiseerd op 5, 7 of 9 weken. 

De lijn-controle test is ontworpen om de weerstand tegen het 

lopen aan de lijn te testen. Opnieuw scoorden de pups die met 

5, 7 en 9 weken met mensen gesocialiseerd waren, beduidend 

hoger dan de andere groepen.

In de reactiviteit test werden gedragsmatige en fysiologische 

op aversieve prikkels gescoord.

 Hartslag,

 Ademhalingsdiepte

 Spierspanning reacties

Puppy’s die na 7 weken met mensen gesocialiseerd werden, 

scoorden beduidend beter dan de controles. Over het geheel 

genomen presteerde deze groep het best in alle drie de tests, 

terwijl de controlegroep het laagst scoorde in alle tests.



84

De niet gesocialiseerde controle pups waren zeer angstig en 

meden de mens zo veel mogelijk. Kleine aantal pups per groep, 

dat de resultaten vatbaar maakt voor de invloed van individuele 

verschillen, suggereert deze studie dat puppy’s op jonge 

leeftijd, tijdens de gevoelige, vroege socialisatieperiode, en bij 

voorkeur tussen de vijf en acht weken oud aan mensen 

moeten worden blootgesteld en geïntroduceerd.

Samengevat, net zoals in de perinatale periode, zullen de 

ervaringen opgedaan tijdens de vroege socialisatieperiode 

waarschijnlijk op lange termijneffecten hebben op gedrags- en 

fysiologisch vlak, en bijdragen tot het sociale gedrag van de 

hond als volwassene.
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6. Juveniele periode

Tijdens de juveniele periode is er:

 Snelle fysieke groei,

 Toename activiteit,

 Excitatie (stimulering van een zenuwcellen)

 Onafhankelijkheid.

Daarnaast wordt een rangorde opgesteld, gebaseerd 

op de sociale structuren tussen de verschillende 

dieren.

De juveniele periode start op een leeftijd van drie 

maanden en eindigt wanneer de hond seksueel 

volwassen wordt. Dit is tussen de 5 en 14 maanden, 

afhankelijk van het ras en individu.

Tussen de leeftijd van 4 tot ongeveer 11 maanden 

kunnen honden een of meerdere angstperiodes 

ondergaan. Deze duren gemiddeld twee tot drie 

weken. Het tijdstip waarop een angst stimulus voor 

het eerst actief wordt, ontweken. De mate van de 

angstrespons is ras afhankelijk, gemiddeld twee tot 

drie weken.

.
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Late socialisatie (12 weken tot 6 

maanden)

Studies

De vroege socialisatieperiode wordt gevolgd door de late 

socialisatiefase. De late socialisatiefase strekt zich uit tot 

ongeveer zes maanden, circa wanneer de geslachtsrijpheid van 

de hond is bereikt. Hoewel het belang van de pup en de 

daaropvolgende adolescentieperiode voor verdere 

gedragsontwikkeling minder gevoelig wordt geacht dan de 

vroege socialisatieperiode, is het belang van de puber en de 

daaropvolgende adolescentieperiode dat deze puberhonden 

tijdens deze fase uitgebreid moeten worden gestimuleerd om 

hun gesocialiseerde toestand te versterken. Dit is aangetoond 

door een onderzoek met een groep toekomstige 

blindengeleidehonden, die aan het einde van de vroege 

socialisatie periode, tussen de 8 en 12 weken, werden 

gesocialiseerd bij de mens. Toen de pups 12 weken oud 

werden, werd ruwweg de helft snel herplaatst, terwijl de andere 

helft 2-11 weken in de kennels met soortgenoten verbleef. De 

honden die in de kennels bleven, kregen geen verdere 

versterking van de socialisatie bij de mens en de resultaten van 

het onderzoek toonden aan dat deze honden eerder faalden als 

blindengeleidehond, voornamelijk door angst en zenuwachtig 

gedrag.

Een studie met wolven maakt de complementaire functie van 

ervaringen in de vroege en late socialisatiefase duidelijk. 

Jonge wolven die tot de leeftijd van drie maanden met de mens 

werden gesocialiseerd, maar tot de leeftijd van zes maanden 

hierin niet verder versterkt werden, werden angstig voor de 
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mens en de positieve effecten die tijdens de vroege 

socialisatie werden bereikt, leken te zijn verdwenen. 

Wolvenpups daarentegen die tot de leeftijd van 6 maanden, dus 

zowel in de vroege als late socialisatieperiode, met mensen 

werden gesocialiseerd, bleven ook zonder versterking 

gedurende een volgende periode van meer dan een jaar, niet 

bang voor de mens. In lijn met deze bevindingen zullen honden 

die in de late socialisatieperiode worden blootgesteld aan 

drukke stedelijke omgevingen, minder snel gedragsstoornissen 

ontwikkelen in de vorm van vermijdingsgedrag en agressie 

tegen onbekende mensen. Deze studies tonen het belang aan 

van de jeugd- en adolescentieperiode, aangezien het 

gedragsprofiel van een individu zoals het vroeg in zijn leven is 

gevormd, tijdens deze perioden kan worden bevestigd of 

bijgesteld, afhankelijk van de mate waarin de huidige omgeving 

overeenkomt met de fok omgeving.

De bestudeerde literatuur bevestigt dat het gedrag van een 

volwassen hond in grote mate wordt bepaald door de kwaliteit 

van de zorg van de moeder. De gehechtheidsstijl van de pup 

aan zijn moeder, en de verscheidenheid van zowel de sociale 

en niet-sociale prikkels die tijdens de vroege en late 

socialisatie periode worden aangeboden.

Onvoldoende of onjuiste stimulering tijdens deze perioden kan 

het risico verhogen op het ontwikkelen van 

gedragsstoornissen als volwassen hond.

De gevoelige perioden, de relatie moeder-pup, is er sprake van 

een complexe wisselwerking tussen deze twee. Gezien de 

complexe wisselwerking tussen genen en omgeving kan de 

vraag worden gesteld,
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Hoe omkeerbaar of onomkeerbaar zijn de gevolgen van 

vroege levenservaringen?

Het centrale zenuwstelsel blijft plastisch in het volwassen leven 

en behoudt het vermogen om neurale verbindingen aan te 

passen op basis van de interacties met zijn omgeving, hoewel 

dit vermogen tot aanpassing veel minder is, wat een stuk kleiner 

is dan tijdens de gevoelige periode van socialisatie. Sommige 

studies suggereren dat gedrag kan worden veranderd door 

ervaringen zelfs later in het leven.

Bij ratten die al vroeg van het moederdier werden gescheiden, 

kon bijvoorbeeld de verhoogde responsiviteit van neuro-

endocrine en gedrag stress door sociale verrijking na het 

spenen worden verminderd, hoewel de fysiologische 

veranderingen in de hypothalamus als gevolg van de vroege 

scheiding niet konden worden omgekeerd.

Bij apen bleek sociaal contact na de leeftijd van 7 maanden bij 

sociaal achtergestelde dieren positieve effecten te hebben. 

Moeders die tijdens hun ontwikkeling enige sociale contacten 

hadden gehad met soortgenoten, zij het in een laat stadium 

van hun ontwikkeling, bleken eerder een adequate stijl van 

moederzorg te hebben dan moeders die als kind volledig 

sociaal achtergesteld waren. Door de kleine 

steekproefgroottes en de grote individuele variatie blijven deze 

resultaten echter suggestief. Terwijl er enig bewijs bestaat 

voor plasticiteit in de gedragsontwikkeling bij knaagdieren, 

blijft literatuur over dit onderwerp bij honden schaars en is het 

grotendeels anekdotisch en gebaseerd op kleine 

steekproefgroottes.

Het boek “Genetics and the Social Behavior of the Dog” van 

Scott & Fuller beschrijft het geval van een puppy van gemixt ras 

die door mensen werd opgevoed, geïsoleerd van andere 

puppy’s en honden, en voor het eerst bij haar nestgenoten 



89

werd geïntroduceerd op de leeftijd van negen weken. 

Aanvankelijk leek de pup angstig, maar de nestgenoten 

toonden speelse agressiviteit en de pup reageerde hierop. Een 

paar dagen later waren de effecten van een slechte 

socialisatie in de eerste levensweken niet meer zichtbaar. 

Hoewel bij deze negen weken oude pup het gevoeligste venster 

voor puppy afdruk was gepasseerd, loopt de vroege 

socialisatie periode tot twaalf weken en er wordt zelfs 

gesuggereerd dat de gevoelige periodes verlengd kunnen 

worden onder suboptimale omstandigheden zonder 

stimulering.

Een groep Beagles die vanaf de geboorte tot de leeftijd van 16 

weken volledig geïsoleerd werden gehouden en daarna voor 

het eerst werden geïntroduceerd bij onbekende soortgenoten. 

De geïsoleerde individuen werden herhaaldelijk aangevallen 

door de andere honden en leken niet in staat om sociale 

relaties te ontwikkelen. Toen onderzoekers speelsessies 

hielden met de geïsoleerde honden, waarbij ze de speel 

gevechten nabootsen, slaagden ze er wel in om speelgedrag 

aan te wakkeren en na een paar dagen reageerden de 

geïsoleerde honden op de onderzoekers zoals gesocialiseerde 

individuen zouden doen.

Naast de mogelijkheid van enige plasticiteit in het sociale 

gedrag, onderstreept deze studie ook het belang van spel in de 

gevoelige periode van socialisatie. Grafisch model van 

factoren die bijdragen aan het gedragsprofiel van een 

volwassen hond. Het belang wordt benadrukt van zowel de 

vroege als de late socialisatieperiode voor een goede 

gedragsontwikkeling bij honden. Het is duidelijk dat interacties 

tussen de vroege en late socialisatieperiode van invloed zijn op 

het latere gedrag van de honden.

Een slechte start in het leven kan gedeeltelijk worden 
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gecompenseerd door verrijking en de juiste stimulering later in 

het leven, terwijl een optimale vroege omgeving kan worden 

tegengegaan door latere slechte ervaringen.

Door de weinige beschikbare anekdotische voorbeelden niet 

afleiden of tegenwerkende effecten van ervaringen in de late 

socialisatiefase gedurende het hele leven van volwassenen 

blijven bestaan. Hiervan uitgaande dat het volwassen 

gedragsprofiel:

 Inclusief de kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van 

gedragsstoornissen.

 De cumulatieve som is van ervaringen tijdens de 

gevoelige periodes van vroege ontwikkeling.

 Kunnen de gedragsprofielen tot op zekere hoogte 

flexibel blijven, zelfs tot op volwassen leeftijd, zodat 

gedragsstoornissen behandelbaar en/of omkeerbaar 

kunnen blijven mits ze gepaard gaan met passende 

training en interventies.

Implicaties:

 De moederhond-pup hechting en de zorg van de 

moederhond,

 De vroege en late socialisatie,

 De interacties tussen deze essentiële componenten in de 

vroege ontwikkeling,

 De invloed op de ontwikkeling van gedrag en 

gedragsstoornissen bij als huisdier gehouden honden.
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Negatieve of traumatische ervaringen en/of gebrek aan 

prikkels in de vroege ontwikkeling van puppy’s, negatieve 

lange termijn gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en 

het gedrag.

Gespeende puppy’s van 6 weken oud vertonen een hogere:

 Morbiditeit (kans op ziek worden)

 Mortaliteit (kans op overlijden) dan gespeende pups van 

12 weken.

Het uit het nest halen van de pups vóór ze 8 weken oud zijn, 

kan ernstige, negatieve gevolgen hebben, het risico op 

gedragsstoornissen sterk verhogen.

Het op latere leeftijd herplaatsen van pups kan echter ook het 

ontstaan van gedragsstoornissen in de hand werken.

Een onderzoek vertoonden 13 tot 16 weken oude puppy’s die 

werden geplaatst, na één jaar een hogere voorkeur voor:

 Grommen,

 Happen,

 Het ontwijken van onbekende mensen, dan puppy's die 8 

weken oud waren toen ze het nest verlieten.

Daarom is het ideale moment om puppy’s te plaatsen 

waarschijnlijk een gebalanceerde mix tussen enerzijds de 

biologische behoeften, zoals een voldoende periode van zorg 

door de moeder, en anderzijds een passende socialisatie gericht 

op de toekomstige omgeving.
De puppy’s een groot deel van de voor socialisatie gevoelige periode, 

doorbrengen bij hun fokker, die daarom de fokker de grootste 

verantwoordelijkheid heeft in het vroege socialisatieproces.



92

Fokkers wordt sterk aangeraden om hun puppy’s te voorzien 

van een voldoende stimulerende en variabele omgeving, met 

inbegrip van sociale interacties met andere honden en mensen, 

waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de puppy’s ook niet 

over gestimuleerd worden.

Bij 48 Belgische hondenfokkers bleek dat slechts een klein 

percentage van de onderzochte fokkers omgevings- verrijking 

met niet-sociale prikkels gaf.

Fokkers met minder dan tien nesten bleken hun puppy’s meer 

met levenloze prikkels te stimuleren dan fokkers met meer dan 

tien nesten, hoewel het ook daar nog onvoldoende was. Met 

name het blootstellen van de puppy’s aan een grote 

verscheidenheid aan onbekende locaties werd zelden gedaan, 

wat sterk wordt aanbevolen.

Uit onderzoek onder hondeneigenaren blijkt dat een derde van 

de puppy’s in de Verenigde Staten en Canada tijdens de 

socialisatieperiode onvoldoende wordt blootgesteld aan andere 

honden en mensen.

Er is een socialisatieprogramma ontwikkeld, dat toegesneden 

is op de fysiologische en gedragsontwikkeling van de puppy’s 

gedurende de eerste zes weken van de puppy’s leven.
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Dit programma heeft geleid tot verminderd:

 Verlating gerelateerd gedrag

 Afname van de algemene angst bij honden van acht 

maanden.

In Nederland zijn fokkers wettelijk verplicht om honden tijdens 

de gevoelige socialisatieperiode te socialiseren met mensen en 

soortgenoten.

(Artikel 3.22. Socialisatie

Indien een gezelschapsdier in een inrichting verblijft tijdens de 

periode waarin het dier ontvankelijk is voor socialisatie, wordt 

ervoor zorggedragen dat het dier:

 Went aan de omgang met de mens en relevante 

diersoorten en aan hoe de hond gehouden wordt 

omstandigheden. 

 In voldoende mate in de gelegenheid is tot het leren en 

tonen van soorteigen gedrag).

Ingevoerde honden worden echter niet beschermd door deze 

Nederlandse wet, maar door de wet van het land van herkomst. 

Het grootste (Broodfok)handelsnetwerk voor puppy's in West-

Europa importeert puppy’s uit Hongarije en Slowakije.

In de Hongaarse dierenbeschermingswet zijn er geen richtlijnen 

genoemd met betrekking tot het fokken of socialiseren van 

honden.

Slowakije heeft ook geen specifieke wet ter bescherming van 

honden.
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Alarmerend is dat in de puppy (Broodfok)boerderijen geen 
rekening wordt gehouden met de essentiële gedrag behoeften en 
-eisen van de puppy’s tijdens de socialisatieperiode.

Naast fokkers hebben dierenartsen een belangrijke 

verantwoordelijkheid in het zorgen voor de juiste verzorging 

van fokhonden, omdat zij meestal als eerste de moederhond en 

haar pasgeboren pups onderzoeken.

Puppy’s van fokkers die deskundig advies hebben gekregen, 

bijvoorbeeld van dierenartsen, zullen later in hun leven minder 

snel gedragsstoornissen ontwikkelen.

Deskundig advies over hondengedrag en gedragsontwikkeling 

blijkt daarom effectief te zijn in het verminderen van de kans op 

gedragsstoornissen bij de gezelschapshonden populatie, en 

dient daarom proactief aan fokkers en eigenaren te worden 

verstrekt.

Ideaal zou zijn dat dit advies gebaseerd is op gedegen 

wetenschappelijke bevindingen. Helaas, er is alarmerend 

weinig wetenschappelijk onderzoek naar de vroege sociale 

ontwikkeling van honden en de teef-pup hechtingsband in het 

bijzonder.

Het gebrek aan diepgaande kennis over de totstandkoming van 

de hechting bij honden, belemmert de ontwikkeling van 

socialisatie protocollen.
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Het geven van adequaat advies aan fokkers en potentiële 

hondeneigenaars is daarom ook nog steeds veel te summier.

Dit met soms ernstige gevolgen voor het welzijn van de 

honden. Voor toekomstig onderzoek om verder uit te zoeken 

wat een puppy nu werkelijk vormt tijdens de eerste 

weken/maanden van zijn leven, hoe een goed het 

aanpassingsvermogen en de vervulling van essentiële 

behoeften gegarandeerd kan worden.
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7. Adolescentieperiode

De pup groeit op, gaat heel snel door zes verschillende fases, 

en lijkt stabiel te gaan. In de zesde fase gaat de hond in de 

pubertijd. Er gebeurt dan ineens een hele hoop met de hond. 

Het puberbrein bij de honden begint in deze periode veel 

efficiënter te gaan functioneren. De puber krijgt een enorm 

aanpassingsvermogen, zodat hij verder kan in de groep met 

een nieuwe status als volwassene. Dit is nodig om te kunnen 

overleven en om zich te kunnen aanpassen aan de 

veranderingen bij zichzelf en in de omgeving. De wereld 

verandert ook snel heel veel als je hond volwassen is.

Vroege levenservaringen, zoals de zorg van de moederhond, 

gehechtheid en socialisatie in de vroege socialisatie periode, 

hebben langdurig en serieuze gevolgen voor de fysiologische en 

gedragsontwikkelingen van een hond.

De complexe wisselwerking tussen deze factoren kan 

gevolgen hebben voor zowel de binding tussen de 

toekomstige eigenaar en hond, De kans om 

gedragsstoornissen te ontwikkelen is bij broodfokpuppy’s op 

latere leeftijd daarom veel groter

De interacties tussen:

 De zorg van het moederdier,

 De vorming van de gehechtheid tussen pup en teef,

 De gevoelige vroege en late socialisatieperiode,

 De mogelijke gevolgen voor het gedrag van volwassen 

honden uit de broodfok.
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De adolescentie is een periode die loopt vanaf de puberteit tot 

aan de sociale volwassenheid. De graad van sociale 

volwassenheid varieert sterk tussen de verschillende rassen. 

Vergeleken met wolven worden honden nooit volledig sociaal 

volwassen.

Zeer alarmerend is dat bij de puppy’s die zijn geboren op 

(broodfok)boerderijen, er totaal geen rekening wordt 

gehouden met de essentiële gedrags-behoeften en 

gedragseisen van de pup tijdens de vroege 

socialisatieperiode.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de vroege 

socialisatieperiode niet bij alle hondenrassen hetzelfde is, het 

is zelfs mogelijk dat deze per puppy kan verschillen. Het is 

verstandig om de puppy’s al in de neonatale periode (0 - 2 

weken) te laten socialiseren met mensen. De puppy’s zouden 

nooit eerder uit het nest gehaald mogen worden dan dat het 

natuurlijke spenen heeft plaatsgevonden en is voltooid, 

afhankelijk van het ras/puppy zal dat op een leeftijd tussen de 

7 en 9 weken plaatsvinden.

Volgens de Nederlandse wet zijn fokkers verplicht hun puppy’s 

te socialiseren voor mensen en soortgenoten.

Honden die uit het buitenland komen worden niet door deze wet 

beschermd, maar zijn afhankelijk van de wetgeving van het land 

van herkomst.

De meeste landen kennen geen verplichting dat fokkers hun 

puppy’s verplicht moeten socialiseren. In sommige landen 

worden dieren nauwelijks of helemaal niet door een wet 

beschermd. Dit zijn juist vaak de puppy’s die nieuwe 

hondeneigenaren kopen bij een honden- handelaar/broodfokker.
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Verreweg de meeste 80% van aanschafte puppy’s zijn afkomstig 

van malafide puppyhandelaren, die hun honden vaak uit Oost-

Europese landen halen. De honden worden onder erbarmelijke 

omstandigheden gefokt, in veel te kleine vieze kooien gehouden 

waar de puppy’s worden geboren en opgroeien in de cruciale 

vroege socialisatie periode.

Van socialisatie kan hier ook totaal geen sprake zijn. De puppy’s 

worden veel te vroeg bij hun moeder weggehaald. Opeengepakt 

in een donkere afgesloten kofferbak van de auto of gesloten bus 

in kratten verzameld en de grenzen over gesmokkeld. Deze 

traumatische ervaringen in hun vroege gevoelige socialisatie 

periode zorgen voor angst gerelateerde psychische problemen 

bij de honden op latere leeftijd als gevolg van bijvoorbeeld 

hechtingsproblemen in de vroege socialisatie.

Goede vroege socialisatie betekent niet alleen het blootstellen 

aan mogelijke verschillende prikkels. Het blootstellen aan 

prikkels moet ook weer zo verantwoord gebeuren, dat de 

puppy’s en hun moeder niet overprikkeld raken.

Op de leeftijd vanaf ongeveer 5 weken zijn de hersenen van de 

puppy’s zover ontwikkeld dat de puppy’s angst gaan ervaren. 

De puppy’s leren in deze vroege socialisatie periode wat veilig 

is. Ook wat eventueel gevaarlijk voor de puppy’s kan zijn, leren 

de puppy’s in deze periode.
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Komt de pup in aanraking met een:

 Voorwerp,

 Mens of dier,

 Geluid,

Is dat een leermoment voor de puppy’s. Heeft de pup een 

positieve of negatieve associatie van het voorwerp, dier of 

mens of geluid, hangt af hoe de pup de associatie ervaart.

Wat in onze ogen heel normale ervaringen kunnen zijn, kan voor 

de puppy’s heel beangstigend zijn. Daardoor kan dit een 

negatieve associatie geven. Deze negatieve associatie kan bij 

het puppy een diep trauma worden, waar de pup levenslang last 

van kan blijven houden. Erg belangrijk is dat het vroege 

socialiseren zeer zorgvuldig gebeurd.

Veel te vaak gebeurt dit eenzijdig naar de inzichten van de 

verzorger, waardoor het voor de pup erg traumatiserend kan 

zijn omdat voor de pup dit een erg angstige ervaring kan zijn.

Nieuwe dingen leren en ontdekken moet voor de pup juist een 

heel leuke ervaringen zijn zonder angst. Er zou veel beter naar 

de pup gekeken moeten worden. De pup gaat kennis maken 

wanneer de pup daar ook zelf aan toe is en daar niet toe 

gedwongen hoeft te worden.
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Wat een misvatting is en vaker voor een trauma voor de 

puppy’s zou kunnen opleveren is:

 Een puppy meenemen in een drukke mensenmassa omdat 

de pup gesocialiseerd moet worden met zoveel mogelijk 

verschillende mensen.

 Met de pup naar het bos gaan en je puppy tussen de 

spelende volwassen honden loslaten zonder enige vorm 

van steun.

 Met je puppy gelijk naar de hondenschool gaan, waar de 

puppy’s verplicht moeten spelen met elkaar.

 De pup door iedereen te laten aanhalen n, terwijl de pup 

wegkruipt omdat dit voor de pup angstig is.

 Geen rekening gehouden wordt met en geen begrip voor 

de gevoelens en emoties van de pup.

 Door verkeerde ras keuze er verkeerde verwachtingen 

zijn van de pup/hond.

 Geen erkenning dat de pup ook bij de nieuwe eigenaar 

nog alles moet leren.

Het gevolg is, dat de pup later mensen en dieren kan gaan 

mijden en er zelfs agressief op kan gaan reageren.

Goede gedoseerde socialisatie van de pup:

 Vreemde mensen

 Kind

 Andere hond (1 per keer)

 Mee in de auto

 Lift

 Verschillende mensen
o Huidskleur,

o Leeftijd,

o Kleding,

o Rolstoel
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 Dierenarts

 Andere dieren

 Verkeer

 Containers

 Struiken

 Huishoudelijk apparaten

o Stofzuiger,

o Tv,

o Radio,

o Wasmachine,

o Droger,

o Koffiezetapparaat,

o Etc.

 Aanraking over het hele lichaam

 Geluiden en geuren

 Verschillende soorten ondergrond

o Zand,

o Hout

o Tegels,

o Gras,

o Bladeren,

o Grind.
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Socialisatie met veel te veel prikkels die traumatisch zouden 

kunnen zijn voor de pup:

 Veel vreemde mensen,

 Veel vreemde honden,

 Winkelcentrum

 Dierentuin,

 Schoolplein,

 Markt,

 Stad,

 Openbaar vervoer,

 Station,

 Kermis,

 Andere dieren.

Het is belangrijk voor de pup dat hij/zij zelf zoveel mogelijk 

controle heeft.

 De pup zelf kan bepalen hoe ver de pup durft te gaan,

 Hoe groot de afstand is,

 De pup op zijn eigen tempo het onbekende kan 

onderzoeken.

Om de nieuwe ervaring voor de pup nog leuker te maken, kan je 

de pup belonen met iets lekkers of positieve aandacht geven.

Heel belangrijk is dat je observeert wat de pup zelf als 

beloning ervaart, zet dit in bij positieve ervaringen. De pup leert 

dat deze nieuw ontdekkingen en ervaringen positieve kanten 

heeft en zal het niet als gevaar gaan zien. Dit zal je pup 

stimuleren om nog meer op ontdekking te gaan.

Alles wat nieuw is voor de pup, is spannend, het maakt heel veel 

indruk. Zo leert de pup in kleine stapjes op eigen tempo hoe

de wereld in elkaar steekt.
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Wat enorm belangrijk is, om de pup niet achter elkaar de nieuwe 

prikkels aan te bieden, geef hem ook ruim de gelegenheid om 

alles in alle rust te verwerken.

Puppy’s verwerken met rust en vooral slaap al die nieuwe 

indrukken. Het is noodzakelijk dat puppy’s regelmatig en 

voldoende rust krijgen. Door de pup deze rust te geven heeft 

de socialisatie juist zin. Het is ook aan de begeleider om deze 

balans te vinden, zodat de pup op eigen tempo kan leren zonder 

te hoeven forceren, wat juist een negatieve uitwerking heeft.

Een puppy leert elk moment van de dag dat ze wakker zijn. Zelfs 

een takje of blaadje dat op het gras ligt kan al zo spannends 

zijn dat onderzocht moet worden. De hoeveelheid energie die 

dit de pup kost wordt nog veel te vaak onderschat.
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De begeleiding van de pup

Het is aan de begeleider van de pup de taak om, de pup kennis 

te laten maken met alle mogelijke zaken waar de pup als 

volwassen hond mee in aanraking gaat komen. Waar het puppy 

nog nooit kennis mee heeft gemaakt, kan de pup later zien als 

een potentieel gevaar. De socialisatie moet wel op de juiste 

wijze gebeuren, zonder dat het bedreigend of beangstigend is 

voor het puppy.

Voor een puppy die in zijn vroege socialisatie periode alleen 

maar de persoon heeft gezien die de pup water en eten heeft 

gegeven, is de kans groot dat het puppy later angstig zal blijven 

voor vreemde mensen. De kans is groot dat het puppy erg 

terughoudend zal zijn of met angstagressie vreemde zal 

proberen te verjagen. Dit is ongewenst gedrag waar de pup niks 

aan kan doen, en goed begeleid moet worden. Het is daarom 

noodzakelijk om elke dag voldoende tijd aan de late socialisatie 

te besteden. Deze verantwoordelijkheid begint al bij de fokker, 

maar de nieuwe eigenaar speelt hierin een grote rol.

De vroege socialisatie periode duurt tot ongeveer 12 weken. Is 

in die periode daarmee al het werk gedaan? Nee, er komt ook 

nog een late socialisatie periode.

De periode tot ongeveer 12 weken noemt men de vroege 

socialisatie periode. Meestal verlaat de pup met 8-9 weken het 

nest, waarmee de pup tegelijkertijd ook direct voor het eerst 

zijn veiligheidsgevoel verliest. De pup raakt op het moment 

dat hij/zij het nest verlaat het hele veiligheidsgevoel kwijt .



106

De nieuwe eigenaar moet eigenlijk weer helemaal opnieuw 

beginnen om het veiligheidsgevoel van de pup op te bouwen.

Dat is het allerbelangrijkste door de pup vooral rust te geven 

om ook het trauma te kunnen verwerken van het verlies van de 

moeder, maar ook zeker het verlies van de veilige haven waar 

de pup is opgegroeid.

De pup gaat nu starten met de late socialisatieperiode. Deze 

late socialisatie periode, ook wel adolescentieperiode genoemd, 

loopt tot de hond geslachtsrijp is.

Deze late socialisatie periode is minder gevoelig dan de vroege 

socialisatie periode maar daarom niet minder belangrijk. Deze 

late socialisatieperiode is belangrijk voor de 

gedragsontwikkeling van jonge honden om zich sociaal goed 

te kunnen ontwikkelen.

Een goede start in de vroege en late socialisatieperiode is 

nodig om een zelfverzekerde hond te krijgen. Een hond die de 

hele wereld makkelijk aan kan, zonder angst en stress. Als de 

honden ouder zijn kunnen ze ook nog heel veel leren, maar 

een goede start kan al veel gedrags- en psychische 

problemen voorkomen als de hond volwassen is.

Een goede start van de pup begint bij een goede fokker, maar 

als eigenaar/ begeleider van de pup betekent dit dat jij als 

eigenaar het werk van de fokker moet overnemen en doorzetten 

door een goede begeleiding te geven aan de pup.
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8. Wat is angst?

Geen mens of dier kan overleven zonder angst.

Angst en de reactie op angst, komen voort uit het centraal 

zenuwstelsel dat hele belangrijke zaken voor het lichaam 

regelt, zoals honger, dorst en ademhaling. Dit gebeurt in de 

hersenen.

Angst is nuttig voor je hond, angst heeft je hond ook nodig om 

te kunnen overleven. Hoe vreemd het misschien ook mag 

lijken, zonder angst kan je hond niet goed functioneren Dit geldt 

voor zowel mens en dier. Angst stelt je hond in staat om snel 

te kunnen reageren op een mogelijk bedreigende situatie. 

(Vechten of vluchten)

Alle kenmerken van angst zijn dan ook het best te verklaren 

vanuit de mogelijkheid tot het ondernemen van actie. Voor het 

ondernemen van actie is het noodzakelijk dat het lichaam 

voldoende zuurstof naar de spieren kan transporteren. Deze 

zuurstof is nodig voor het verbrandingsproces waarmee de 

spieren energie leveren.

De manier om die zuurstof binnen te krijgen ligt voor de hand, 

De hond gaat hijgen. Om de zuurstof verder te transporteren is 

het nodig dat het bloed, waarmee de zuurstof getransporteerd 

wordt, sneller rondgepompt wordt. De frequentie van de 

hartslag zal daarom ook toenemen. Een van de kenmerken van 

angst is dan ook de versnelde hartslag of de hartkloppingen die 

je hond kan ervaren. Verder past de bloedsomloop zich ook 

wat aan.
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Relatief gezien zal er meer bloed naar de grote lichaamsspieren 

getransporteerd worden.

Het lichaam bereidt zich voor op de heftige spieractiviteit die kan 

gaan komen. Deze spieractiviteit veroorzaakt warmte en om 

deze warmte af te voeren wordt het koppelingsmechanisme van 

het lichaam ingeschakeld:

 Hijgen.

Tenslotte zal ook de spierspanning bij angst toenemen, iets wat 

we terugzien in trillen of beven en zich groot maken.

Zo kunnen alle kenmerken van angst verklaard worden als een 

mechanisme dat het lichaam in staat stelt tot het snel 

ondernemen van actie.

De stoffen die hierbij een rol spelen, zoals, Adrenaline, 

hebben verder enige tijd nodig om uit het bloed te verdwijnen. 

Daarom duurt het even voordat de adrenaline weer verdwijnt.

Angst is een onaangename ervaring. Daarom ligt het voor de 

hand dat honden, situaties waarin ze angstig zijn, uit de weg 

willen gaan of willen aanvallen, afhangende van het karakter, 

personaliteit en eerder opgedane ervaringen van de hond. Als 

het gaat om situaties waarin de angst een reële grond heeft, is 

er weinig aan de hand. Op het moment dat de hond angstig 

wordt van in principe onschuldige situaties en deze vervolgens 

gaat vermijden of aanvallen, kunnen er problemen gaan 

ontstaan.

Het belangrijkste probleem hierbij is, dat als de hond een 

onschuldige situatie uit de weg gaat, de hond er niet achter
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komt dat deze situatie in de praktijk daadwerkelijk niet 

gevaarlijk is. De hond leert niet dat deze angstreactie 

onterecht is. Deze reactie zal daardoor blijven bestaan. Sterker 

nog, vaak leidt het ertoe dat andere situaties, die lijken op de 

situatie die een angstreactie oproept, ook vermeden zullen 

gaan worden:

 De angst breidt zich uit.

In sommige situaties kan dat ertoe leiden dat honden door het 

toenemende vermijden van situaties in volledige 

panieksituaties komen en blijven.
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Kenmerken van een angststoornis

Elke hond is wel eens angstig. Angst is niet meteen een 

stoornis. Pas wanneer angst de hond in het dagelijks leven 

regelmatig flink verstoort, is het wel een stoornis. Als een 

angst vaak terugkeert in het leven van de hond, en de omgang 

met andere honden en mensen beïnvloedt, dan moet de 

eigenaar dit serieus nemen. Dan is er bij de hond misschien 

sprake van een gedragsprobleem met de grondslag vanuit 

angstproblematiek.

Los van de specifieke symptomen van angststoornissen hebben 

honden ook vaak last van:

 Hoofdpijn,

 Buikpijn,

 Slaapproblemen,

 Gebrek aan eetlust,

 Teveel ongewenst eten,

 Concentratieproblemen,

 Bang voorgevoel,

 Prikkelbaarheid,

 Nervositeit,

 Spanning en onrust.
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Verwerking angst-signalen uit balans

Wat er precies met een angststoornis gebeurt, is nog niet 

helemaal duidelijk. Het verschilt ook een beetje per type 

angststoornis.

Uit onderzoek blijkt in ieder geval dat het ingebouwde angst 

circuit in de hersenen uit balans is.

Hersengebieden sturen elkaar signalen om te remmen of aan te 

moedigen. In goed werkende hersenen zijn alle signalen in 

balans met elkaar.

De hond kan goed inschatten wanneer iets gevaarlijk is, zodat 

de hond weet wanneer hij/zij een angstige reactie moet hebben 

en wanneer niet. Mits de vroege socialisatie goed is gedaan is 

dit natuurlijk bijgebracht.

Bij honden die geen of geen goede vroege socialisatie hebben 

gehad en een angststoornis hebben ontwikkeld, zijn sommige 

hersengebieden te actief of juist te inactief, waardoor niet de 

juiste hormoonbalans bestaat.
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Neurotransmitters

Als je hond angstig is, heeft de hond als het ware constant alle 

antennes uitstaan, zodat de hond bij dreigend gevaar direct 

kan reageren. Dat komt door stoffen die boodschappen 

overbrengen van de ene naar de andere hersencel. 

(Neurotransmitters)

Neurotransmitters als serotonine, dopamine, noradrenaline, 

glutamaat en gamma-aminoboterzuur maken dat de hond 

waakzaam is voor mogelijk gevaarlijke situaties.

Mens en dier heeft een natuurlijk ingebouwd angstsysteem van 

vechten, vluchten of bevriezen (Fight-Flight-Freeze response). 

Dit is een automatische reactie van de hersenen bij gevaar.

Door neurotransmitters wordt de angst impuls van de ene 

hersencel naar de andere overgebracht. Het gaat met name om 

drie hersengebieden:

 De amygdala,

 De hippocampus

 De prefrontale cortex.

Deze gebieden vormen het ‘angst circuit’ in de hersenen. In de 

amygdala vindt de emotionele informatieverwerking plaats. Als 

er gevaar of angst wordt beleefd, verwerken de hersenen de 

informatie daarover allereerst op die plaats, vervolgens geeft 

de hippocampus er betekenis aan.

Bij veel angststoornissen lijkt de verbinding tussen de 

hypothalamus, de hypofyse en de bijnierschors in de war te zijn. 

Deze verbinding is belangrijk bij de stressreactie van het 

lichaam.
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Ingrijpende gebeurtenissen

Bij honden uit de broodfokkerij kunnen zich situaties hebben 

voorgedaan die de kans op een angststoornis in het latere leven 

vergroten.

Denk aan:

 Verwaarlozing,

 Mishandeling

 Misbruik.

 Trauma’s

 Hechting stoornissen

Het telkens deze angsten te ervaren, doet iets met de hond. 

Het zou de hond gevoelig kunnen maken voor het ontwikkelen 

van een angst- of psychische stoornissen en zo zou de 

gedragsproblematiek kunnen ontstaan.
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Karakter

Sommige karaktertrekken, bijvoorbeeld introvert zijn, kunnen 

het risico op een angststoornis verhogen. Introverte honden zijn 

snel bezorgd en reageren snel met emoties bij angst. Het 

karakter ontstaat deels uit hoe de hond genetisch is gemaakt, 

ook door de ervaringen die de hond in het leven heeft 

meegemaakt, gedragingen die de hond zichzelf heeft 

aangeleerd.

De interactie tussen al deze zaken maakt dat de hond een 

angststoornis of gedragsproblemen zou kunnen krijgen.
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Tips

 Toon begrip. 

o Zeg niet tegen de hond dat hij of zij rustig moet 

worden of dat de angst niet terecht is. Dit zal niet 

helpen.

o Haal de hond fysiek uit de situatie.

 Schakel op tijd professionele hulp in zoals een dierenarts 

of gedragstherapeut.

 Blijf aandacht houden voor het complimenteren van 

succes, hoe klein ook.

o Dit is de beste manier om gewenst gedrag te 

versterken.

o Er ontstaat meer wederzijds vertrouwen, het 

veiligheidsgevoel van de hond groeit en dit 

verbetert een prettige manier van communicatie 

tussen jou en je hond.

 Probeer je in de hond te verplaatsen.

 Vraag de dierenarts of therapeut om hulp, overleg hoe jij 

de hond kan ondersteunen.

o Pas tegelijkertijd op dat de angststoornis van de 

hond niet ook jouw leven gaat beheersen.

o Bespreek hoe je samen met de angst om kunt 

gaan.

 Ga bijvoorbeeld regelmatig samen leuke dingen doen, 

wandelen in rustige gebieden zoals het bos of strand, 

samen sporten,

o Kies een sport die je samen leuk vindt om te doen 

en help de hond om zijn zelfvertrouwen op te 

bouwen.
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9. Psychische stoornissen

De psychische stoornissen komen bij honden vrij veel voor. 

Zoals:

 ADHD,

 Autisme,

 Posttraumatische stress stoornis (PTSS)

 Dementie

De meeste eigenaren weten niet van het bestaan van psychische 

stoornissen en herkennen de symptomen ook niet.

Hoewel het waar is dat honden emoties ervaren en kunnen 

reageren op schommelingen in de hersenchemie op een 

manier die vergelijkbaar is met mensen, is het wel belangrijk 

om de verleiding te weerstaan om diagnoses toe te passen op 

uw hond zolang er geen goed wetenschappelijk onderzoek is 

gedaan.

Hondengedrag omvat een combinatie van instinct en aangeleerd 

gedrag, genen en ras-eigenschappen. Vaak kan wat een 

psychologisch probleem lijkt, een ecologische of een biologische 

oorzaak hebben.
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ADHD

Je houdt echt van je hond, maar soms kan hij zó druk en 

veeleisend zijn, dat je hem af en toe wel achter het behang zou 

kunnen plakken? De kans dat hij/zij alle verschijnselen heeft 

van een hond met ADHD, wat staat voor Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder. Honden met ADHD bestaan, maar 

gelukkig is er aan de concentratieproblemen en hyperactiviteit 

wat te doen. ADHD heeft een aantal kenmerkende 

symptomen, De frequentie en hevigheid van die symptomen per 

hond kunnen grote verschillen hebben.

Bij het stellen van de diagnose moet men rekening houden met:

 De leeftijd van de hond,

 De ras-eigenschappen.

o Het ene ras is nu eenmaal veel actiever dan het 

andere ras, dat geldt vaak mede voor kruisingen.

 Sommige rassen kennen bloedlijnen die 

verantwoordelijk zijn voor zeer druk gedrag 

en slechte concentratie, het gedrag is dan 

aan onjuist fokbeleid te wijten.

Actieve, energieke (werk)honden kunnen door gebrek aan 

uitdagingen en geestelijke stimulatie overactief gedrag gaan 

vertonen.
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Deze honden kunnen ongedurig worden en reageren overprikkeld 

op normale, alledaagse gebeurtenissen.

 De ene pup is drukker dan de andere, ook al komen ze uit 

hetzelfde nest.

 Druk en ongecontroleerd gedrag hoeft niet per definitie 

ADHD te zijn.

o Alleen de dierenarts kan de diagnose ADHD bij 

honden vaststellen.

 Nog steeds is niet precies bekend wat de oorzaak van 

ADHD bij honden is.

 Wat men er wel van weet is, dat het te maken heeft met 

een stoornis in de uitwisseling van stoffen die de 

prikkelgeleiding in de hersenen regelen.

 De informatie die binnen zou moeten komen wordt dan 

niet of onvoldoende verwerkt.

 Een erfelijke factor kan hierbij meespelen, maar er spelen 

zeker ook andere zaken mee.

Als de dierenarts de diagnose ADHD heeft vastgesteld op basis 

van een onderzoek, en de aandoening leidt tot een 

problematisch bestaan voor de hond en eigenaar, zou 

eventueel medicatie kunnen worden voorgeschreven.

 Medicatie is een hulpmiddel om je hond beter 

benaderbaar te maken voor de opvoeding/omgang.

 De begeleider zal zijn eigen verwachting/omgang met de 

hond moeten veranderen.

 Iedereen zal er hard aan moeten werken om het leven 

van de hond met de diagnose ADHD en dat van de 

begeleiders om hem heen zo dragelijk mogelijk te maken.

 ADHD betekent dat de hond een stoornis heeft waarbij de 

hond het moeilijk vindt om de aandacht erbij te houden, 

heel erg druk is (hyperactief).
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o Elke hond is wel eens druk of heeft moeite met 

concentratie.

 Als je hond ADHD heeft, heeft je hond hier wel erg vaak 

last van.

o Niet alle honden met ADHD geven hetzelfde beeld,

 Het kan zijn dat je hond zich vooral niet goed kan 

concentreren.

o De hond het moeilijk vindt om lang de aandacht 

vast te houden of vaak dingen vergeet.

 Het kan zijn dat je hond alleen hyperactief is.

o De hond is erg druk en kan niet goed zijn rust kan 

vinden.

o De hond doet zeer impulsief dingen, zonder erover 

na te denken.

 De hond kan ook problemen hebben met de concentratie 

en hyperactiviteit.

o De hond is vaak heel druk en vindt het moeilijk om 

de rust te vinden.

 De hond kan ook last hebben van andere problemen,

o Slaapproblemen,

o Angstig,

o Snel boos,

o Gefrustreerd worden.



121

ADHD-symptomen

Typerende kenmerken voor een hyperactieve hond 

kunnen zijn:

 Een echte stijfkop, oliedom of het ene oor in 

en het andere oor uit.

o Het lijkt erop dat je hond niet in staat is 

om te leren.

 Extreme en aanhoudende rusteloosheid

o Druk,

o Onvermoeid,

o Ongedurig,

o Beweeglijk.

 Aanhoudende en langdurige motorische activiteiten

o Achter je aanlopen,

o Willen spelen,

o Weinig slapen ondanks voldoende beweging.

 Moeilijkheden om de concentratie erbij te houden

o Training,

o Beheersing,

o Luisteren,

o Ontspanning

 Het lijkt erop of de hond niet wil begrijpen 

wat de bedoeling is.

 Impulsiviteit en weinig impulsen onder controle

o Overal op reageren,

o Geen aandacht meer voor baas,
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De hond reageert heel snel op alles wat er om de hond heen 

gebeurt zonder enige vorm van een rem.

Dit zijn slechts kenmerken van een hyperactieve hond, maar 

gedragsproblemen kunnen ook waargenomen worden als de 

hond:

 Slecht luistert,

 Niet komt als je roept,

 Geen aandacht voor de baas,

 Agressief gedrag,

 Dingen kapot maakt,

 Niet alleen kan zijn,

 Weg loopt,

 Heftig reageert op prikkels,

 Enz.

Niet alleen kinderen, zeker ook honden, lijken steeds drukker 

en impulsiever te worden. Steeds vaker horen we over ADHD-

kinderen, datzelfde geldt ook voor honden.

Vroeger werd er gesproken over wat drukke kinderen voor 

ongeremd druk gedrag, tegenwoordig weet iedereen wel wat 

ermee wordt bedoeld.

Een erg drukke hond krijgt net als bij kinderen ook al snel het 

predicaat ADHD opgeplakt. Al was het maar om te voorkomen 

dat ADHD, wel of niet terecht gebruikt wordt.

Een mooi excuus, om een hond niet of nauwelijks op te voeden, 

of op de juiste wijze goed te begeleiden.

Honden die druk of irritant gedrag vertonen, hebben namelijk 

recht op een maximale ondersteuning, juist omdat deze honden 

dat juist zo extra hard nodig hebben.
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Wat doe jij als begeleider, als jouw hond wel 

symptomen heeft, maar er geen sprake is van 

ADHD en er dus geen lichamelijke oorzaak aan te 

wijzen is?

De leefomstandigheden van de hond en daarbij jouw 

eigen invloed op het gedrag van de hond 

onderzoeken?

 Misschien dat jouw hond zich stierlijk verveelt.

 Te lang in een bench?

o Omdat de hond lastig is?

 Mopper je vaak op je hond?

o Omdat zijn gedrag zo storend is?

 Voldoende lichaamsbeweging heeft?

o Omdat je veel met de hond wandelt of fietst?

o Geen of weinig andere interessante 

bezigheden of uitdagingen aan de hond 

geeft?

 Heb je een druk en ongeorganiseerd gezin,

o Waardoor de hond vaak te weinig 

aandacht krijgt?

o Regelmatig tegen de hond wordt geschreeuwd

 Omdat de hond in de weg loopt?

 Of het bloed onder je nagels 

vandaan haalt?

 De hond jou ernstig frustreert?

o Deze opgekropte frustraties misschien 

op de hond afreageert?
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Je zal zelf naar je eigen gedrag en handelen in de 

omgang met de hond moeten gaan kijken. Als je 

eerlijk bent naar jezelf en de hond, zou je de 

oorzaak van het gedragsprobleem vaak kunnen 

vinden. Je zou jezelf en:

o Ongewenste gedrag van de hond, 

kunnen omdraaien naar positieve 

beïnvloeding.

 Het zou zo moeten zijn dat het hele gezin 

(begeleiding) de omgang met de hond zou 

moeten wijzigen om het gedrag aan te 

passen aan de behoefte van de hond.

o Zou het negatieve gedrag moeten 

veranderen naar positief gedrag.

 Als je denkt dat dit drukke gedrag vanzelf 

zal overgaan, heb je het goed mis.

o De kans is dat het problematische 

gedrag verder zal ontwikkelen, 

onomkeerbaar wordt omdat je niet aan 

je eigen gedrag, laat staan het 

ongewenste gedrag van de hond werkt.

 Je denkt dat je weinig kan doen, om de 

kwaliteit van leven van je hond te verbeteren, 

maar dat is pertinent niet waar.

o Het veranderen van ongewenst gedrag 

van de hond ligt bij jou al begeleider van 

de hond.
 Er zijn zat alternatieven,

 De contacten en ervaringen die een hond 

bijvoorbeeld bij een uitlaatservice opdoet 

vormen een stukje kwaliteitsverbetering,

o Een dagelijkse wandeling van jou met de 

hond valt niet te evenaren.
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 Je kunt ook een uurtje eerder opstaan om na 

de ochtendwandeling wat (denk)spelletjes met 

de hond te doen die zijn zintuigen prikkelen 

zonder al te veel afgeleid te worden.

 Zoek spelletjes, waarbij de hond zich psychisch 

moet leren ontplooien en leert na te denken, 

vormen een geweldige uitdaging voor je hond.

o De hond moet het spelletje als een 

uitdaging blijven zien.

 Maak het zoeken niet te moeilijk, 

het gedrag dat geen succes 

oplevert, zal uitdoven omdat het 

nutteloos is.

De honden die nerveus en aandacht opeisend 

gedrag vertonen krijgen vaak te weinig uitdagingen. 

Dit probleem wordt tegenwoordig wel onderkent bij 

de hond. Er zijn veel intelligentie-spelletjes op de 

markt, zodat je de hond zelf kan leren denken.

Je hebt geconstateerd dat jouw hond zich ook wel 

eens verveelt, net als vele andere honden. Gelukkig 

kun je er wel wat aan doen! Zo zijn er bijvoorbeeld 

kubussen en ballen die gevuld kunnen worden met 

lekkers die je hond tot activiteit zullen prikkelen.

Intelligentie-spelletjes op de markt, zodat je de hond zelf kan 

leren denken.
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Stomvervelend

Je wilt niet op de hond mopperen, zijn lastige 

drukke gedrag kan zo frustrerend zijn omdat je vaak 

niet weet hoe met het gedrag van de hond om te 

gaan.

 Je hond blaft misschien volstrekt overbodig om 

ieder geluidje.
o Misschien zomaar, om helemaal niets.

 De hond is erg druk als er bezoek komt.

o Reden om de hond apart te zetten.

 Je hond vaak in de weg loopt,

 De kinderen of de begeleiders lastigvalt door in 

hun kleren te bijten.

 De kinderen omverloopt.

o De nodige huilbuien en geschreeuw oplevert.

 Steelt de hond van tafel?

 Ligt de hond steeds ongewenst op het 

meubilair of het bed.

Sommige honden zijn zeer frustrerend omdat ze 

steeds maar weer:

 De prullenbak omgooien en leeghalen,

 Schoenen meenemen,

 Andere voorwerpen stelen

 Slopen,

 Pak me dan spelletje met je te spelen.
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Dit gedrag is soms het gevolg van verveling. De begeleider 

focust op de negatieve aandacht waardoor men nog meer in de 

negatieve spiraal komt.
 Om uit die negatieve spiraal te komen is het juist belangrijk om 

de hond, als de hond zich goed en rustig gedraagt de 

aandacht te geven en te belonen.

 Als de hond in een negatieve spiraal zit, gaat de hond tot 

vervelens toe negatief gedrag vertonen,

o De hond krijgt dan namelijk wel de aandacht, al is 

dat negatieve aandacht.

Om dit probleemgedrag aan te pakken, moet je de omgang met 

de hond drastisch veranderen. Het gedrag van de hond is alleen 

te veranderen als jouw aandacht veel meer op juist het 

gewenst gedrag van de hond gaat focussen.

Als de hond iets positiefs doet:

 Vriendelijk toespreken,

 Een speeltje weggooien,

 Iets lekkers geven,

 Een ommetje maken,

 Zoekspelletjes

Aan alles wat de hond als een positieve beloning ervaart, ga je 

merken dat je een samenwerking opbouwt op basis van 

vertrouwen in plaats van de negatieve uitdaging en 

tegenwerking.
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Als de oorzaak is dat de hond zich niet weet te gedragen 

omdat de hond niet echt is opgevoed en jij als begeleider je 

hieraan irriteert.

Jij als de begeleider van de hond ook zo eerlijk moet zijn om toe 

te geven, dat je veel te weinig hebt gedaan om de hond echt op 

te voeden.

 Je bent nooit te laat om aan het werk te gaan en je hond 

op te voeden. Een goede hondenschool zoekt of een 

gedragstherapeut om jou te begeleiden om het drukke 

negatieve gedrag om te buigen naar positief gedrag 

door jou omgang met de hond te wijzigen.

 Een eigenaar die weet op welke manier de hond goed te 

begeleiden, op basis van respect, veiligheid en vertrouwen 

zal de hond veel rustiger worden en het negatieve gedrag 

uitdoven.

Als een begeleider van de hond eigenlijk maar wat doet 

waarvan die denkt goed te doen, kan juist averechts op de hond 

werken.

 De hond kan hierdoor juist heel vaak 

gedragsproblemen gaat vertonen bij gebrek aan goede 

begeleiding omdat jij als begeleider eigenlijk geen flauw 

benul hebt wat je precies fout doet.
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De hond wil juist voorkomen dat de begeleider gefrustreerd 

raakt of boos wordt, maar absoluut niet meer weet hoe te 

reageren of wat te doen.

 De hond is hierdoor voortdurend gespannen omdat vaak 

de frustraties van het falen van de begeleider op de hond 

worden afgereageerd.

 De hond vaak niet weet wat de begeleider nou werkelijk 

van de hond verwacht omdat de begeleider heel 

onduidelijk is.

 Dit geeft de begeleider en de hond heel veel onnodige 

stress.

 Deze constante stress zorgt voor chronische stress, wat 

voor de honden net zo ongezond is als voor ons mensen.

 Het feit dat de kwaliteit van leven sterk onder druk wordt 

gezet, en zelfs tot systemische ziektes kan leiden bij de 

hond.



130

ADD

De Engelse term Attention Deficit Disorder. Een stoornis in het 

concentratievermogen van de hond. De hond heeft grote moeite 

om de aandacht vast te houden. Je hond is vaak dromerig en 

vergeetachtig.

Het is vaak lastig voor de hond om aan de verwachting van de 

begeleider te moeten voldoen. Daardoor krijgt de hond dingen 

niet voor elkaar en raakt zeer onzeker van zichzelf. De hond is 

juist niet druk of hyperactief.

De eigenaars of begeleiders denken vaak dat de hond:

 Geen zin heeft,

 Niet zijn best doet,

 De hond lui en vergeetachtig is, terwijl dat helemaal niet 

zo is.

De hond is al afgeleid als er buiten een hond blaft. In het hoofd 

van de hond is het structureel rumoer en een chaos.

 De hond komt vrijwel nooit direct als jij roept.

 De hond vergeet van alles.

 De hond heeft grote moeite met prioriteiten stellen.

 Is bij complexe werkzaamheden vaak overprikkeld omdat 

de hond niet meer overziet wat van hem wordt 

gevraagd.
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Anderen omschrijven je hond als:

 Chaotisch,

 Slordig,

 Dromerig

 Ongemotiveerd.

Is dit herkenbaar?

Voor honden met ADD is dit juist heel kenmerkend. 
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Kenmerken van ADD

Honden met ADD hebben bij spelletjes die geen interesse 

wekken, juist meer moeite met in actie komen. Hun hoofd is vol 

afleiding en gedachten waardoor de hond constant wordt 

afgeleid.

Honden met ADD zijn snel afgeleid door irrelevante dingen en 

geluiden. Honden hebben moeite zich te focussen als het ze niet 

interesseert. Het uiten van hun gevoelens kan lastig zijn. Is er 

grote interesse in een bepaald onderwerp bijvoorbeeld de bal, 

dan kan de focus juist weer doorslaan naar de andere kant, een 

hyperfocus. Daarbij gaat de hond compleet op in een voorwerp 

en lijkt de omgeving er niet meer toe te doen. Honden die zich 

niet meer bezighouden met spelen met andere honden, en 

alleen maar gefocust zijn op de bal.
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ADD herkennen

Gevoel

De hond loopt over van gevoel, maar je hond heeft geen idee 

hoe dit te tonen.

 De hond is dromerig en de hersenen gaan aan een stuk 

door.

 Concentreren is erg lastig en vaak zullen je begeleiders 

je ongeïnteresseerd vinden of juist afwezig.

 Vindt de hond iets heel leuk, bijv. een bal, dan slaat de 

focus juist volledig de andere kant op en krijgt de hond 

last van hyperfocus.

 Honden met ADD hebben ook last van 

stemmingswisselingen en trekken zich vaker terug omdat 

ze even tijd voor zichzelf nodig hebben.
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Concentreren

De hond te druk is in het hoofd.

 De hond kan zich moeilijk richten op 1 taak.

 Honden met ADD zijn snel afgeleid door geluiden en 

bewegingen.

 Het kost de hond ook meer tijd en energie om een taak af 

te maken.
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Uitstellen

Natuurlijk heeft niet elke hond ADD.

 Een hond met ADD moet eigenlijk wel stress hebben om 

in actie te komen.

 De drempel is vaak erg hoog, om iets te gaan 

ondernemen.

 Een wandeling om het huis kan al veel te veel zijn voor je 

hond.

 Deze honden raken dan volledig in paniek omdat ze van 

alles moeten.

Perfectionistisch

Als je hond met ADD begint aan bijvoorbeeld een puzzelspel, 

dan weet je zeker dat de hond er voor 100% voor gaat. Geen 

half werk, de hond heeft ook heel snel de moeilijkste puzzels 

door.
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Slapen

Slapen is voor veel honden met ADD een drama.

 Honden hebben vaak een verstoord dag- en nachtritme.

 Vaak komt het omdat ze tot diep in de nacht al hun 

indrukken nog aan het verwerken zijn of juist diep in de 

nacht tot spel overgaan wat je overdag niet ziet.

 Probleem is wel dat ze de volgende dag moe zijn, 

waardoor concentreren nog lastiger wordt.
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Verschillen tussen ADD en ADHD

ADD is een subtype van ADHD. In de psychologie wordt ADHD 

opgedeeld in drie subtypen:

 Het overwegend hyperactieve type, waarbij alleen 

hyperactiviteit een rol speelt,

 Het gecombineerde type, waarbij er naast de 

hyperactiviteit ook sprake is van een aandacht stoornis,

 Het overwegend onoplettende type (ADD).

De stoornissen zijn niet hetzelfde, maar hebben wel veel 

overeenkomsten. Het grootste verschil tussen de twee types 

ADHD en ADD, is de hyperactiviteit.

 De ADHD-honden zijn vaak heel impulsief.

 De meeste honden met ADHD hebben naast de 

hyperactiviteit ook last van aandachtsproblemen (het 

gecombineerde type).

 Honden met het overwegend hyperactieve type hebben 

wél last van hyperactiviteit, maar niet van een aandacht 

te kort.

Deze vorm van ADHD komt het minst voor en heeft de minste 

overeenkomsten met ADD.
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Vaak pas laat of niet ontdekt

De stoornis is onzichtbaar, de meeste honden met ADD zijn een 

ster in het verbergen van symptomen. Daarnaast zijn alle honden 

wel eens:

 Ongemotiveerd,

 Lui of

 Chaotisch op z’n tijd.

Honden die deze stoornis hebben, hebben vrijwel alle 

symptomen en worden vanaf de puppytijd al belemmerd in hun 

functioneren. De gedragsproblemen worden erger naarmate de 

puppy’s ouder worden, omdat er steeds meer verwachtingen 

bijkomen in het leven. De kans wordt groter dat honden met 

ADD ook andere psychische problemen ontwikkelen:

 Angststoornissen,

 Depressie,

 Stress,

 Burn-out

 Slaapstoornissen.

 Ook een laag zelfbeeld komt vaak voor.
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Neurotransmitters en dopamine

Het gebrek aan concentratie en het chaotische gedrag wordt 

bij honden met ADD niet veroorzaakt door luiheid of 

desinteresse. De oorzaken van de concentratiestoornis wordt 

veel onderzoek naar gedaan, er is nog geen sluitend antwoord 

op te geven. Het is wel duidelijk dat het in veel gevallen erfelijk 

is bepaald. Er zijn aanwijzingen dat er neurologische factoren 

ten grondslag liggen, 

Zoals een tekort aan:

 Dopamine

 Noradrenaline

 Verlaagde hersenactiviteit in de prefrontale cortex.

o Het deel in de hersenen dat het cognitieve en 

emotionele gedeelte stuurt.

Dopamine en noradrenaline zijn neurotransmitters, die er in de 

hersenen voor zorgen dat signalen worden overgedragen. 

Dopamine heeft onder andere invloed op de 

bewegingscontrole. 

Het draagt bij aan:

 Het denkproces,

 Plannen

 Doelgericht handelen.

Noradrenaline helpt je hond om:

 In actie te komen

 Activeert het geheugen, de leervaardigheid,

 Helpt om de aandacht bij een bepaalde taak te houden.
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Hersenen werken anders

Door een gebrek aan de juiste neurotransmitters, neemt de 

kwaliteit en de kracht van signalen tussen onderlinge 

hersencellen af.

 Hierdoor worden prikkels die binnenkomen langzamer 

en minder efficiënt verwerkt dan bij hersenen met de 

juiste neurotransmitters.

 Een hond met ADD heeft moeite met het maken van 

onderscheid tussen relevante en niet relevante 

informatie.

 Iedere prikkel is in eerste instantie even belangrijk.

 Daardoor ontstaat er in het hoofd regelmatig een mist van 

ongeordende gedachten.

o Dat is dan ook de reden dat het vaak wat langer 

duurt voordat informatie is verwerkt en waardoor 

honden met deze stoornis afwezig of dromerig 

lijken.
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Hyperfocus

Die chaos, slordigheid en dromerigheid betekenen niet dat een 

hond die ADD heeft dom is. De intelligentie wordt niet 

aangetast, de intelligentie werkt alleen anders.

Een hond met ADD heeft tot gevolg dat de hond op een andere 

manier:

 Leert,

 Interpreteert,

 Herinnert,

 Denkt,

 Waarneemt

 Oplossingen bedenkt.

Ondanks dat een concentratiestoornis heel vervelend is, kent 

zo’n stoornis ook voordelen.

 Zo kan een hond zich, wanneer er ergens wel grote 

interesse voor is, hyperfocussen.

 Dat heeft vaak bovengemiddelde prestaties tot gevolg.

 Daarnaast zijn honden met ADD vaak heel creatief en 

leergierig wanneer er voldoende tijd is om informatie te 

verwerken en op te nemen.
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Autisme

Hond is van slag door kleine veranderingen Honden met 

kenmerken van autisme.

De symptomen komen overeen met die van

Autismespectrum-stoornissen bij mensen.

De hond maakt geen sociaal contact en oogcontact. Bij deze 

honden is het uitgesloten dat het angst is. Het interesseert de 

hond gewoon niet.

Heel moeilijk voor de eigenaar want hoe kan je met een hond 

waar geen contact mee te krijgen is omgaan.

Mensen wilde een hond juist vanwege de warme band, nu heeft 

hij een hond die in zijn eigen bubbel zit.

Een eigenaar vertelde zijn ervaringen over zijn hond die niet 

tegen veranderingen kon.

 Verschoof hij een lamp in de woonkamer, dan was zijn 

hond weken van slag.

 Een hond die het liefst altijd hetzelfde pad loopt.

De eigenaar wilde hem een plezier doen, door hem mee naar het 

strand te nemen.

Gevolg:

 Spanning,

 Slapeloosheid,

 Een herstel van weken.
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Zodra bij deze honden voorzichtig de stoornis autisme genoemd 

worden, zijn veel eigenaren opgelucht.

Ze krijgen een diagnose wat er aan de hand is en nog veel 

belangrijker is dat ze weten wat ze zelf kunnen doen om hun 

hond te helpen. Wat heel belangrijk is:

 Rust,

 Structuur,

 Regelmaat.

Kenmerken van autistisch gedrag:

 Staart jagen, rondjes draaien, specifieke plek likken of 

zuigen (obsessief compulsief),

 Hyperfocus op objecten (dwarrelende blaadjes, 

schaduwen),

 Bewegingloos in trance liggen staren,

 Geen interesse in nieuwe dingen,

 In zichzelf gekeerd, weinig tot geen oogcontact,

 Moeite met sociale omgang met soortgenoten en mensen 

(geen initiatieven tot communicatie, geen contact 

zoeken),

 Terugtrekken uit sociale interacties,

 Niet reageren op emoties van anderen (soortgenoten of 

mensen),

 Is bijzonder gesteld op structuur en routine, kan niet 

omgaan met stress ( o.a. verandering van omgeving of 

van structuur in de dagelijkse gebeurtenissen),

 Is zeer moeilijk op te voeden (sommige honden zijn 

gewoon niet te trainen),

 Kan onverwachts (kortstondig) agressief gedrag vertonen 

in milde of extreme vorm,
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Een hond die bovenstaand autistisch gedrag vertoont,

 Een hond met autisme moet niet gezien worden als een 

zieke hond,

o Een hond die net even een andere benadering en 

een stabiele en gestructureerde omgeving nodig 

heeft.

 Deze honden kunnen slecht van plek veranderen,

o Verhuizen of van eigenaar wisselen.

 Hebben moeite met het verkennen van een vreemde 

omgeving

o Bijv. wandelen op onbekend terrein.

 Ze verblijven graag op de vertrouwde plek die ze kennen.

 Een autistische hond heeft moeite om affectie te tonen of 

om er mee om te gaan,

o Heeft absoluut affectie nodig om hem vertrouwen 

te geven om te dealen met het leven.

Een hond met autistische kenmerken kan een fijn leven hebben 

bij een baas die hem begrijpt en hem in zijn waarde laat, en 

daardoor een fijne hond zijn voor die baas.
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Reactiviteit

Reactiviteit tegen honden en mensen is tegenwoordig een van de 

meest voorkomende gedragsproblemen.

 Het uitvalgedrag naar soortgenoten wekt vaak veel 

frustratie op bij de begeleider.

 Dit kan zelfs gevaarlijk worden als de hond 

daadwerkelijk bereid is om aan te vallen en te bijten.

De begeleider wil dit probleem vaak direct aanpakken voor het 

verder ontwikkeld tot verdere gedragsproblemen.

Wat vaak wordt overgeslagen is de grondslag van deze 

reactiviteit.

 Hoe en waarom motiveert de hond om dit niet natuurlijke 

gedrag te vertonen?

Honden leren door ervaringen. Wanneer honden meerdere malen 

een confrontatie krijgen die voor hun niet prettig is zullen ze 

daarvan leren, net zoals wij mensen.

Een kleine hond die vaak onderste boven wordt gelopen door 

een grote hond zal leren dat grote honden helemaal niet leuk 

zijn en in het ergste geval zal de hond dit kunnen gaan 

projecteren op alle honden.

Wanneer deze ervaringen zijn ingesleten en dat gaat snel, zal de 

hond gaan blaffen.



146

Wellicht corrigeer je dit gedrag door een ruk aan de riem te 

geven. De hond gaat vervolgens leren dat het zien van een 

hond de voorspeller wordt van pijn. Wanneer hij/zij een hond 

ziet krijgt de hond tenslotte (pijn) prikkel. De hond weet echt 

niet dat jij dat doet. De hond koppelt het ene aan het ander.

Hoe kun je de hond helpen, als hij reactief is?

Stop als eerste met het geven van fysieke correcties. De hond 

leert er niks van behalve dat zijn gevoel klopt.

Geef een hond de ruimte, wanneer hij van de prikkel af wil 

lopen volg de hond.

Honden zijn van nature conflict vermijdend. Je hoort vaak dat 

de hond aan de lijn uitvalt naar andere honden of mensen, 

maar als de hond los is dan is er vaak niks aan de hand. Dat 

komt omdat als ze los zijn de hond wel de ruimte kan benutten 

die ze nodig hebben om afstand te houden.

Als de hond toch uitvalt ben je al veel te dichtbij en daarbij alle 

signalen van de hond genegeerd. Al dit toch gebeurt, ga met de 

hond dan weg van de prikkel en loop de andere kant op. Wees 

creatief en vermijdt datgene zo veel mogelijk waar de hond 

reactief op reageert.
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Stress

Een te hoog stressniveau voor langere tijd leidt tot chronische 

stress waarbij het lichaam onvoldoende tijd krijgt om te kunnen 

herstellen naar een goede hormonale balans.

Wat vaak wordt onderschat, zijn de positieve spanningen (stress) 

waar we onze honden aan blootstellen. Spanning ontstaat bij 

negatieve, angstige ervaringen. Stress wordt ook zeker 

opgebouwd bij activiteiten zoals balspelen en zware fysieke 

belasting.

De algemene opvatting is dat de hond dagelijks ruim voldoende 

fysieke beweging nodig heeft. Zowel positieve als negatieve 

stress dragen hier een grote rol bij als de hond te hoog in de 

stress zit en dit niet kwijt kan door onvoldoende rust. Rust is 

naast inspanning ook heel belangrijk voor de hond. Een goede 

balans is essentieel.

Er is een proef gedaan door de studenten.

Tijdens een workshop waarin de reactiviteit van de deelnemende 

honden werd getest. 10 honden die allen bekend waren met 

reactiviteit richting andere honden.

Er werd een programma opgezet voor de honden en hun 

eigenaren dat compleet anders was dan hun gebruikelijke 

dagelijkse routine. Alle deelnemende honden stonden bekend 

als honden met een hoog energieniveau.

De eigenaren gaven de honden ruim voldoende beweging. De 

eigenaren gaven aan soms wel meer dan anderhalf uur uit te 

trekken om de hond zijn dagelijkse beweging te geven. 

Ontspannen waren deze momenten niet vanwege de 

mogelijkheid om andere honden tegen te komen wat vaak een 
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reactieve reactie tot gevolg had.

Er werd aan de begeleiders gevraagd het roer om te gooien.

 De dagelijkse portie beweging moest flink worden 

geminderd, of zelfs helemaal afgeschaft.

o Spelen met ballen, Frisbees en dergelijke,

o De wandelingen en tochten waarbij de hond niet 

de vrijheid kreeg om op zijn eigen tempo de 

omgeving in zich op te nemen.

 In plaats daarvan werd de hond meer 

mentale stimulatie aangeboden zoals het 

oplossen van hondenpuzzels en het zoeken 

van voorwerpen.

o De eigenaren werd geleerd hoe ze Tellington 

TTouch konden toepassen om de hond nog meer 

te laten ontspannen.

o De eigenaren werden bovendien ondersteund met 

theoretische kennis over de stress signalen van 

hun honden.

 Ze leerden op welke, soms minimale signalen, 

ze moesten gaan letten.

 Hoe de eigenaren de hond het best uit de 

situatie konden halen om agressie te 

voorkomen.

Deze verandering werd ingesteld voor 6 dagen, daarna werden 

de resultaten vergeleken.
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De meerderheid van de eigenaren gaf aan sceptisch te zijn, 

vooral het minderen van de fysieke beweging baarde heel veel 

zorgen. Slechts 1 deelnemer hield zich volledig aan het schema 

gedurende 6 dagen, de resultaten waren interessant.

Bij aanvang was gekeken naar de stress signalen die de honden 

vertoonden tegenover elkaar. De meest voorkomende signalen 

waren blaffen en uitvallen (reactief gedrag).

 Het trekken aan de lijn,

 Hijgen

 Lichaamstaal zoals een hoge staartdracht werden 

genoteerd.

Na het schema, dat door de meeste deelnemers 3 dagen lang 

was gevolgd, was er een afname in alle stress signalen te zien. 

Het blaffen en uitvallen waren het sterkst verminderd in alle 

honden, maar ook de subtielere stress signalen waren 

verminderd bij de honden die het programma langer hadden 

gevolgd.

Er werden drie positieve veranderingen waargenomen bij de 

honden:

 Ze gedroegen zich meer ontspannen,

 Waren beter in staat contact te houden met de eigenaar,

 Herstelden sneller van stressmomenten.
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De beste resultaten werden geboekt bij de deelnemer die het 

hele programma had doorlopen, terwijl de deelnemer die zich 

slechts een dag aan het programma hield de minste verandering 

opmerkte.

Hoewel het onderzoek is gebaseerd op observatie in plaats van 

wetenschappelijke metingen, bij gebrek aan nauwkeurige 

meetmethodes, bevestigt dit het idee dat mentale stimulatie 

vaak meer voldoening en ontspanning biedt dan lichamelijke 

beweging. Bij honden die juist bekend staan om hun hoge 

energieniveau, kan het aanbieden van mentale stimulatie 

uitkomst bieden. Doordat de hond z’n probleemoplossend 

vermogen en concentratie moet gebruiken zorgt dit voor 

voldoening. Zonder dat het lichaam van de hond de noodzaak 

voelt om adrenaline aan te maken. Zo wordt de hormonale 

balans bewaard terwijl de hond voldoende gestimuleerd wordt.
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Wetenschap over gedrag

Hondengedrag is een onderwerp dat de mens al heel lang 

bezighoudt. De mens zal nooit de volledige controle over het 

gedrag van de hond hebben. De mens heeft zelf bedacht hoe we 

gedragingen moeten interpreteren. We spreken zelf een hele 

andere taal waardoor het foutloos ontcijferen van gedrag bij 

honden eigenlijk onmogelijk is. Er zijn heel veel theorieën 

ontstaan over de interpretatie van gedragingen en hoe wij als 

begeleiders daarop zouden moeten inspelen.

Wat vaak over het hoofd wordt gezien, zijn de gevoelens en 

emoties van de hond.

 Waarom reageert de hond zoals die reageert?

 Welke emoties spelen hier mee?

 Hoe is de hormoonbalans va de hond?

De ene begeleider richt zich op het wegnemen van de oorzaak 

om zo de emoties van de hond te kunnen beïnvloeden.

De begeleiders die nog in de achterhaalde dominantie theorie 

geloven kiezen ervoor om een reactieve hond direct fysiek of 

verbaal te corrigeren zonder notie te nemen van de emotie Angst 

die hierbij meespeelt. Hier maak je de hond juist nog angstiger en 

onzekerder door en schaad daarbij de vertrouwensband juist 

nog meer.
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De hormonale balans

Honden hebben net als mensen en andere diersoorten een 

hormonale balans wanneer ze niet gestrest zijn. De 

neurotransmitter adrenaline wordt alleen aangemaakt in een 

mogelijke gevaarlijke situatie. Adrenaline stelt dieren en 

mensen in staat om sneller en sterker te zijn dan normaal, wat 

de overlevingskans vergroot. Adrenaline zorgt voor een betere 

bloedtoevoer naar de organen.

De organen die de bloedtoevoer op dat moment het hardst nodig 

hebben zijn:

 Hart,

 Spieren

 Zintuigen

Minder belangrijke lichaamsfuncties krijgen op dat moment 

tijdelijk minder bloedtoevoer:

 De spijsvertering

Het hormoon cortisol zorgt ervoor dat deze effecten na een tijdje 

worden opgeheven en het lichaam weer in goede hormonale 

balans komt.

Een goed evenwicht tussen adrenaline en cortisol is de basis 

van een goede hormonale balans. Het is bekend dat dieren die 

te veel stress ervaren en daardoor te veel en te vaak adrenaline 

aanmaken, hierdoor systemische ziektes kunnen ontwikkelen.
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Burn out

Een beetje gezonde stress is goed, het is namelijk een 

natuurlijk overlevingsmechanisme. Helaas onderschatten wij 

mensen de gevolgen van chronische stress bij honden. Het kan 

ernstige gevolgen hebben voor onszelf maar ook zeker voor de 

hond en dieren in het algemeen, en onze omgeving. Stress kan 

aanvoelen als een gevangenis, zowel voor mens als dier. Dat de 

mens een burn out kan krijgen door te hoge stress en werkdruk, 

is bekend.

Kunnen honden dan ook een burn out krijgen?

 Er wordt niet of te weinig naar de hond geluisterd,

 Een hond kan wekelijks te veel beweging krijgen of te veel 

en vaak trainen of aan te veel diverse activiteiten meedoen,

 Een hond te weinig zeggenschap heeft,

 De hond heeft weinig of totaal geen keuze,

o Alles wordt voor de hond bepaald zonder te kijken of 

dit ook iets is wat de hond echt wil en leuk vindt, 

waarbij de hond zich dan ook veilig en prettig bij kan 

voelen.

Honden ervaren vaak te veel stress, kunnen hierdoor zelfs een 

burn-out krijgen, al is daar tot dusver weinig onderzoek naar 

gedaan. De honden die veel uiterlijke stress signalen vertonen als 

ze over strest zijn. De oorzaak daarvan is een dan vaak een teveel 

aan prikkels. Door hun lichaamstaal te lezen, kan heel wat stress 

en frustratie voorkomen worden zowel bij begeleiders als bij de 

hond.

Hoe ver gaan we met leuke dingen doen? Bewustwording is een 

sleutelwoord in deze. Kijk en luister goed naar je hond, bij je hond 

ligt het antwoord.
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Stress

Stress is heel complex. Stress zorgt voor veranderingen binnen 

het lichaam, zowel op biochemisch, fysiologisch, psychologisch 

als genetisch vlak.

Het wordt getriggerd door:

 Een prikkel,

 Aanmoediging,

 Spanning gevende factor,

 Enz.

De reactie die het lichaam geeft op deze triggers is een 

stressrespons en kan soms zware gevolgen hebben.

Veel honden hebben al een burn-out zonder dat de 

begeleiders het in de gaten hebben. Te veel stress kan fysieke 

problemen veroorzaken en op lange termijn zelfs zorgen voor 

vroegtijdige sterfte.

Honden ervaren heel veel stress, zelfs als ze de hele dag 

gezellig liggen luieren geeft eigenlijk al stress.

Stress wil niet meteen zeggen dat het altijd maar negatief is, 

een beetje stress is absoluut geen probleem. Het hoort 

namelijk bij het leven en het zorgt dat onze hond alert blijft en 

juist goed kan leren. Te vaak hebben honden te veel stress 

doordat ze vaak iets moeten doen.

Deze stress is de oorzaak van probleemgedrag.

Kunnen we de stress verminderen bij de honden en 

probleemgedrag door stress voorkomen? Het moeilijke hieraan 

is dat er verschillende oorzaken kunnen zijn van
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stress. Het is dus belangrijk om de juiste oorzaak te achterhalen 

en die aan te pakken. De oorzaak van stress bij de hond kan per 

hond totaal verschillend zijn, wat het ook moeilijker maakt om de 

oorzaken te achterhalen.

 Alleen thuis zijn, kan voor sommige dieren al veel stress 

veroorzaken,

o Voor anderen honden blijkt het heel rustgevend te 

zijn.

 Verveling veroorzaakt stress,

 Te veel activiteit zorgt ook voor stress.

Elke hond ervaart een situatie anders en gaat anders om met 

stress. Hoe de hond omgaat met stress hangt van veel factoren 

af:

 Genetische aanleg,

 Vroege en late socialisatie,

 Ras,

 Ras-eigenschappen,

 Persoonlijkheid,

 Karakter,

 Begeleiding van de hond,

 Opvoeding

 Omgevingsfactoren.

Stabiele honden zullen minder last hebben van stress, en veel 

beter met stress om kunnen gaan. Andere honden kunnen hier 

om verschillende redenen veel meer moeite mee hebben. 

Honden die zijn geboren bij een broodfokker, zijn bij voorbaat al 

veel gevoeliger voor stress. De stresshormonen Cortisol, 

Adrenaline en Noradrenaline die rechtstreeks van de moeder 

in de bijniermerg en bijnierschors van de pup terecht zijn 
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gekomen via de placenta. De moederhond is alleen maar bezig 

met overleving, waardoor haar stresshormonen veel te hoog 

zijn. Dit geeft de moederhond direct door aan haar puppy’s.

De oorzaken kunnen zijn:

 Angst,

 Onzekerheid,

 Hygiëne

 Prikkel gevoeligheid,

 Draagkracht,

 Hoog sensitiviteit,

 Enz.

Voor een hond die enorm veel last heeft van deze stress, en er 

niet mee om kan gaan is juist die bewustwording van de 

achtergrond van de puppy’s juist zo belangrijk. Het wordt veel 

te vaak vergeten dat puppy’s die zijn geboren in een 

broodfoksituatie al die stresshormonen hebben opgeslagen in de 

bijnierschors en bijniermerg.

Het is daarom belangrijk om de omgeving zo voorspelbaar en 

beheersbaar mogelijk te maken voor de hond. De hond weet 

wat er gaat gebeuren, en kan de situatie zelf aanpassen om het 

aangenamer voor zichzelf te maken. Als een hond nog te veel 

stress heeft moet de oorzaak achterhaald en aangepakt 

worden.
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Hoe kan je zien hoe de hond gestrest 

is?

Honden hebben een hele duidelijke lichaamstaal. Ze gebruiken 

hun lichaam om aan te tonen dat ze stress ervaren, dit worden 

de stresssignalen genoemd. Elk mens en dier is anders in het 

tonen van deze stresssignalen, daarom is het belangrijk om 

deze stresssignalen te kunnen herkennen.

De meeste honden hebben een patroon van stresssignalen, mits 

je de hond goed hebt leren kennen, kan je er vaak patronen in 

vinden. Stresssignalen,

 Hijgen,

o Overdreven hijgen terwijl het niet te warm is en de 

hond geen inspanning gedaan heeft. (dit kan 

overigens ook een uiting van pijn zijn)

 Geeuwen/gapen,

 Uitschudden,

o De stress afschudden. Vaak doen ze dit na een 

spannende situatie.

 Zichzelf krabben,

 Speekselen/kwijlen.

 Voorpootje heffen,

o Poot optillen in alerte toestand bij stilstand.

 Tongelen,

o De hond kleine stukjes tong uitsteekt of een lik-

beweging maakt richting de neus.

 Bek aflikken,

 Trillen/bibberen,

o Zonder het koud te hebben.
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 Zweetvoeten,

 Plotselinge haaruitval,

 Bestijgen,

o Niet seksueel ritten.

 Voorste deel of het topje van de penis tonen.

 Borstelen,

o De rug- en nekharen overeind komen te staan.

 Hoge geluiden maken,

o Janken,

o Piepen,

o Blaffen met een hoge toon…

 Trillende tastharen,

 Strak kwispelen,

 Veel oogwit laten zien.

 Weigeren van voeding en beloningssnoepjes of een 

gebrek aan eetlust.

 Nervositeit,

o Schrikachtig

o Onrustig gedrag.

 Rusteloosheid,

o Heen en weer lopen (ijsberen).

 Slechte concentratie,

o Een hond met veel stress kan niet of nauwelijks 

iets opnemen.

 Hypergedrag.

 Agressie,

o Reactief gedrag

 Happen,

o In de lijn bijten,

o In broek of mouwen bijten.

 Overmatig reageren

o Angstig,

o Agressief,

o Onrustig in normale situatie…

 Overdreven lichaamsverzorging,
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o Likken en bijten (zelfverminking).

 Fixatie,

o Jagen op schaduwen

o Vliegen.

o Lichtjes

 Huid/vachtproblemen,

o Kaalheid,

o Verlies van veel haren buiten de rui,

o Doffe vacht,

o Jeuk,

o Hotspots

o Enz…

 Maag- en darmproblemen,

o Diarree

o Braken.

o Stress-poep,

o plotseling ontlasten, waarbij eerst dikke ontlasting 

gevolgd door dunne ontlasting.

 Verandering in seksuele cyclus,

o Vaker of minder vaak loopsheid als normaal. (2x 

per jaar)

 Hyper/hypo seksualiteit,

 Gespannen spieren/lichaam,

 Niet willen spelen,

 Stereotiep gedrag vertonen,

o Op en neer lopen,

o Staartjagen,

 Sloopgedrag.

 Rood doorlopen ogen.

 Weinig weerstand waardoor er allerlei aandoeningen 

ontstaan.
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Oorzaken van een hoog stressniveau

Een spanning gevende factor kan zijn:

 Loopsheid,

 Te weinig slaap,

 Honger,

 Dorst,

 Kou,

 Warmte,

 Trauma,

 Enz.

Afhankelijk van de spanning gevende factor die binnenkomt, 

wordt er een inschatting gemaakt, hoe erg de spanning gevende 

factor is.

Deze spanning gevende factor kan verschillende gradaties voor 

de hond hebben.

Dit hangt af van:

 De omgeving,

 Achtergrond

 Opvoeding

 Ras van de hond,

 De persoonlijke eigenschappen,

 Draagkracht van de hond.
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Na het maken van deze inschatting gaat de hond reageren.

Hoe het dier reageert, hangt af van verschillende factoren.

 Onbalans in stress- en/of geluks-hormoon,

 Geen eigen keuzes mogen of kunnen maken,

 Plotselinge veranderingen,

o Ander huis,

o Nieuwe eigenaar,

o Andere omgangsnormen met de hond,

o Komst van een baby,

o Extra roedel-lid,

 Angst,

o Voor mensen,

o Andere honden,

o Geluiden,

o Flitsen,

o Objecten,

o Enz...

 Onvoorspelbaarheid,

 Rouwen,

 Te veel of juist te weinig aandacht,

 Te veel of te weinig hersenwerk,

 Medische oorzaak,

o Pijn

o Ongemak

 Prikkelgevoeligheid,

 Stressgevoelig door stress van de moederhond tijdens de 

dracht of in de nest,

 Hoog sensitiviteit,

 Teveel of langdurige blootstelling aan prikkels,

 Te weinig slaap,

 Spiegelen eigenaren,

o Stress

o Negatieve emoties van de eigenaar spiegelen
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 Bezoek dierenarts, trimsalon, onbekende plaats, …

 Onrust of ruzie in de roedel,

 Afwezigheid van soortgenoot of van de eigenaar,

 Onrustig/druk huishouden, Overprikkeling tijdens sport 

of spel,

 Prestatiedrang,

 Harde opvoedmethode,

o Positieve correcties (=straffen)

o Fysieke correcties

 Lawaai,

o Drukte,

 Loopsheid,

 Verveling,

 Slechte voeding,

o Spijsverteringsproblemen
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Hoe kan je omgaan met angst?

Mensen aanvaarden angst en agressie tot op zekere hoogte. Een 

angstige hond hebben, en er telkens rekening mee te moeten 

houden is een zware opgave.

Een angstige hond is eigenlijk net zo gevaarlijk als een 

agressieve hond, al wordt dit vaak onderschat.

Wanneer de angst te erg wordt, lijden zowel de eigenaren als 

de hond hieronder en kunnen hieraan ernstige bijtincidenten 

ten grondslag liggen. Angst is een van de belangrijkste emoties 

die nodig is om te overleven. Zonder angst zouden mens en 

dier zich in elke gevaarlijke situatie storten. Angst is dus heel 

belangrijk, maar kan ook voor onaangename en gevaarlijke 

situaties zorgen.

Als de hond te angstig is, blokkeert deze angst juist het 

leerproces. Een doodsbange hond luistert niet en zal door deze 

angst ook zeker niets bijleren.

Het is heel belangrijk om een goede vertrouwensband op te 

bouwen met de hond om het veiligheidsgevoel bij de hond te 

bevorderen, juist om deze angst te verminderen. De hond moet 

zich bij de eigenaar juist veilig voelen en niet onveilig. 

Veiligheidsgevoel is het allerbelangrijkste voor de hond.

Angst verminderen kan met behulp van bijv. kruiden en/of 

eventueel de juiste medicatie zoals angstremmers. Het 

allerbelangrijkste is nog steeds voldoende steun bieden aan de 

hond, veel liefde, begrip en geduld!

Alvorens je medicatie of kruiden gaat gebruiken, is het 

belangrijk dat deze optie met uw dierenarts en/of 

dierengedragstherapeut te bespreken.
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Vertrouwensband

Voordat er met de angstige hond iets wordt ondernomen, of dit 

nou sporten is, of trainingen zijn, is het belangrijkste dat de 

hond een goede vertrouwensband heeft met de begeleider. De 

hond moet op de begeleider kunnen bouwen en vertrouwen voor 

zijn veiligheid. De begeleider moet bescherming en steun 

bieden op momenten dat de hond de angst en stress allemaal 

teveel wordt.

Pas wanneer er een goede vertrouwensband is opgebouwd, kan 

er gestart worden met sporten/training of wat je ook samen 

met de hond wilt gaan ondernemen. Trainen moet de begeleider 

op een positieve manier oppakken. Belonen van het gewenste 

gedrag met de beloning die de hond ook echt als beloning 

ervaart en zorgen voor afleiding in spannende situaties of ga 

weg uit de spannende situatie, hiermee help je echt de hond.

Geef geen fysieke of verbale correcties, want daardoor schiet 

de hond juist de angst modus in, en leert dan eigenlijk helemaal 

niks omdat de hond het dubbel en dwars voor zijn kiezen krijgt. 

De hond heeft al enorm veel stress, daar bovenop krijgt de 

hond dan ook nog een fysieke of verbale correctie terwijl de 

hond helemaal niet weet wat er echt aan de hand is terwijl je 

dan zelf duidelijker naar de hond zou moeten zijn omdat de 

hond je vaak gewoon niet begrijpt.

Dit schaadt de binding met de hond waardoor de hond zich 

helemaal niet meer veilig voelt en uiteindelijk in een soort 

angstpsychose terecht komt waar de hond niet zelfstandig meer 

uit kan komen.
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Dat betekent dat de hond niet op de begeleider kan rekenen 

voor zijn veiligheid en dan juist zelf beslissingen gaat nemen 

wat vaak in ongewenst gedrag uitmondt
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Bore out

Het klinkt heel erg slap, overspannen door chronische 

onderspanning. Dat klinkt veel ongeloofwaardiger bij een hond dan, 

overspannen door chronisch overspanning, wat er bij een burn 

out aan de hand is.

De ziekte wordt meestal niet herkend. Het hoeft namelijk niet 

altijd met de meest voor de hand liggende vorm van verveling 

te maken te hebben.

Honden die hard trainen, veel werken en heel erg hun best doen 

maar er zelf geen voldoening uithalen kan ook tot een bore out 

leiden.

Gebrek aan erkenning omdat de hond niet begrijpt, wat er van 

de hond wordt gevraagd. Dit kan niet alleen voor de eigenaar 

zeer frustrerend werken, maar zeker ook voor de hond. Dit zou 

bijvoorbeeld een verkeerde ras keuze kunnen zijn waardoor de 

verwachting van de hond heel anders is dan de hond kan 

bieden. Dit kan zelfs het zelfbeeld van de hond aantasten 

waardoor de hond in chronische stress komt.
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De symptomen van een bore-out lijken 

op een burn out

Net als bij een burn-out slaapt de hond slecht of niet diep 

genoeg en is daardoor erg moe. Zowel fysiek als mentaal, ook 

als de hond zich weinig heeft ingespannen. Honden met een 

bore- of burn out hebben vaak een laag zelfbeeld en heel 

weinig of zelfs helemaal geen zelfvertrouwen. De oorzaak van 

de bore out is niet alleen:

 Verveling.

De bore out ligt vooral op de loer wanneer de hond kampt met 

weinig zelfvertrouwen. De hond heel afhankelijk van je is.

 Honden die vatbaar zijn voor een burn-out hebben meer 

zelfvertrouwen, en zijn perfectionistisch waardoor ze 

zichzelf overschatten en te veel hooi op hun vork nemen.

 Honden bij wie een bore-out dreigt, hebben juist een laag 

zelfbeeld, ze onderschatten zichzelf en zijn bang voor 

uitdagingen.

Sub-assertieve honden hebben vaak last van aangeleerde 

hulpeloosheid:

 Een psychologisch verschijnsel waardoor honden denken 

dat ze niets kunnen veranderen omdat ze totaal 

afhankelijk zijn gemaakt, waardoor honden dat niet eens 

meer proberen.

 Honden nemen daardoor geen enkel initiatief en doen 

alleen maar wat er van ze gevraagd wordt.
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Wanneer je de vinger op het probleem van je hond hebt weten te 

leggen, dan zou de situatie veranderd kunnen worden.

Wat is nu precies wat jij moet doen om de hond uit een bore-out 

te halen of deze te voorkomen?

 Burn-out,

o Passiviteit in plaats van activiteit.

 Bore-out,

o Activiteit’ in plaats van ‘passiviteit.

Verveling van de hond, in alle vormen en maten, heeft altijd een 

rechtstreekse relatie met angst en onzekerheid.

De hond kan namelijk vaak wel meer doen of uitdagingen 

aangaan, maar de hond durft het vaak niet.

 Door onzekerheid,

 Een gebrek aan zelfvertrouwen,

 Een laag zelfbeeld,

 Door sub assertiviteit,

 Door passiviteit.

Dit is niet zo simpel te veranderen. Zeker niet omdat de 

begeleider niet anders gewend is om op deze wijze met de hond 

om te gaan. Hierin zal je met de begeleider van de hond aan het 

werk moeten gaan om de hond verder te kunnen helpen. Hoe 

langer de verveling heeft geduurd, hoe moeilijker het is om je 

hond weer te activeren.
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Wat kan jezelf doen om je hond uit een 

bore- out te halen?

Om de hond uit deze situatie te kunnen halen, of te voorkomen 

dat de situatie escaleert, tot een echte bore-out door de 

passiviteit van de hond, moet je jezelf echt even aanpakken. 

Het tegenovergestelde doen van wat je gewend bent met je 

hond te ondernemen.

Deze 3 stappen geven je een leidraad:

1. Wees eerlijk naar jezelf en beantwoord de volgende 

vragen,

 Hoe ziet het leven van mijn hond en voor mij als 

begeleider er over een jaar uit, als er niets veranderd 

in mijn omgang met de hond?

o Staat dat beeld me aan?

 Wat als ik als begeleider wel bereid ben te 

veranderen?

o Staat dat beeld me aan?

2. Wat zou je zelf kunnen doen?

Zoek voor je hond nieuwe inspiratie om samen te kunnen                          

doen. 

Ga bijvoorbeeld naar:

 Het bos,

 Het strand,

 De duinen,

 Doe buitenspelletjes in de natuur,

 Ga puzzelen samen met je hond,

 Enz.
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Leer de hond nieuwe dingen. Elke keer wanneer je hond iets 

nieuws leert, geeft je hond dat een boost en word gestimuleerd 

om verder te gaan.

 Leg de successen van je hond vast. Schrijf elke 

avond welke activiteit in plaats van passiviteit je hond 

vandaag gedaan heeft. Lees ook terug! Het vergroot 

daarbij ook je eigen zelfvertrouwen en motiveert naar 

méér.

 Bewegen is altijd een goede remedie tegen een laag 

zelfbeeld. Het stimuleert de aanmaak van endorfine en 

de hond en jezelf krijgen er simpelweg een gezonder 

lijf en brein van.

De belangrijkste actie:

3. Zet de eerste stappen samen met de hond.

 Nu?

o Als je langer wacht, gebeurt het nooit.

Geef die bore-out van de hond niet langer vrij spel en daag de 

hond, maar ook zeker jezelf uit. Het zal de hond zelfvertrouwen 

geven en jezelf ook goed doen.
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Depressie

Hoe ontstaat depressiviteit bij de hond?

Depressie wordt gekenmerkt door een neerslachtige 

stemming, waarbij de hond interesse verliest in de dingen om 

zich heen. Depressiviteit komt zowel bij mensen als honden 

regelmatig voor. Als de somberheid langer dan twee weken 

aanhoudt, is het verstandig een dierenarts te raadplegen. De 

dierenarts zal eerst alle mogelijke fysieke oorzaken uitsluiten, 

voordat eventueel de diagnose depressie wordt gesteld.

Honden zijn gewoontedieren en zijn het beste gebaat bij orde, 

en regelmaat. Vaste gewoontes voorzien de hond van een 

stabiele, rustige veilige omgeving. Een plotselinge verandering 

in het leven van de hond, kan zorgen dat de hond uit balans 

raakt en depressief wordt. Deze verandering kan worden 

veroorzaakt door een gebeurtenis, maar de begeleider kan hier 

onbewust ook een grote rol in spelen.

Door omstandigheden kan het baasje minder tijd voor de hond 

hebben.

 Als de hond veel alleen wordt gelaten,

 Uren in een bench moet zitten,

 Minder wandelen,

 Niet meer gespeeld of gesport wordt.

Hierdoor kan de hond somber worden. De hond krijgt niet de 

aandacht en begeleiding die de hond echt nodig heeft, de hond 

raakt hierdoor verward en onzeker. De minder goede fysieke 

en mentale verzorging blijkt dan een voedingsbodem, voor de 

ontwikkeling van een depressie te zijn.
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Honden zijn zeer mensgericht, spiegelen zij veelvuldig de 

gemoedstoestand van de begeleider. Als de begeleider zelf aan 

depressies lijdt, kan het gebeuren dat ook de hond depressief 

wordt.

Een hond kan ook depressief raken door traumatische 

gebeurtenissen, zoals:

 Verhuizing

 Slachtoffer van mishandeling

 Revalidatie na een ongeluk met fysiek letsel

 Hetgeen contact meer hebben met de begeleider

 Het overlijden van een andere hond (maatje)

 Het overlijden van een begeleider

 Enz.

Een depressie wordt veroorzaakt, doordat de hond voor een 

langere tijd wordt blootgesteld aan een traumatische stress 

ervaring.
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Symptomen depressie bij honden

Het herkennen van een depressie bij honden is niet zo simpel. 

Veel klachten kunnen ook op andere medische problemen wijzen, 

zoals:

 Ziekte van Lyme,

 Bacteriële infecties

 Virusinfecties

 Pijn

Deze infecties kunnen gelijkaardige symptomen hebben als 

depressiviteit.

Als de hond al een tijd vage klachten heeft en niet lekker in zijn 

vel zit, denk je toch in eerste instantie aan een fysieke 

oorzaak. Wel heeft depressie een aantal specifieke kenmerken 

die, min of meer, altijd aanwezig zijn.

Aanwijzingen die op een depressie kunnen duiden zijn:

 Verandering van gedrag,

o Timide,

o Angstig

o Agressie

 Onverschillig

 Veel slapen

 Minder drinken

 Langzaam bewegen

 Vachtproblemen, anders dan de rui

 Slechte eetlust of juist heel veel eten

 Straalt geen plezier uit

 Geen motivatie om iets te ondernemen

 Niet willen wandelen

 Sombere stemming
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Het behandelen van depressie bij honden

Herken je een of meerdere kenmerken bij de hond, die zouden 

kunnen duiden op een depressie?

Is de hond door een dierenarts nagekeken en heeft de dierenarts 

fysieke oorzaken uitgesloten?

Depressiviteit bij honden kan goed worden behandeld.

Het geven van extra aandacht

Een hond is een roedeldier en houdt er niet van alleen te zijn.

 Betrek de hond meer bij het gezinsleven en praat, knuffel 

en speel regelmatig met de hond.

 Maak lange wandelingen en laat de hond, met 

soortgenoten, rennen en stoeien met andere honden zover 

de hond dit zelf toelaat.

 Respecteer de eigenschappen en behoeften van de hond, 

geef vooral veel liefde en aandacht. Bij de meeste 

honden is dit al doeltreffend. Aandacht en liefde is het 

beste medicijn.



175

Verzorging van een depressieve hond

Bij depressiviteit neemt de algehele gesteldheid van de hond 

af. Daarnaast verzorgt de hond zichzelf minder goed. Als een 

hond niet goed in zijn vel zit, zie je dit letterlijk aan de vacht.

 Depressieve honden hebben over het algemeen geen tot 

weinig eetlust. Geef de hond gedurende de dag 

meermalen kleine beetjes te eten. Overleg met de 

dierenarts of voedingssupplementen wenselijk zouden 

zijn.

 Wees alert op wondjes en huidirritaties, let op doorns of 

splinters in de voetzolen en controleer regelmatig de 

oren.

 Door gebrek aan zin en energie zal de eigenaar tijdelijk 

de dagelijks verzorging van de hond moeten overnemen 

die de hond normaal gesproken zelf doet.

De depressieve hond verzorgt zichzelf amper.
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De eenzame depressieve hond

De hond is een roedeldier en kan er niet tegen al te lang alleen 

te zijn.

Het contact met mensen en met andere honden is essentieel 

voor de hond.

Mocht de eigenaar te weinig tijd hebben om bijv. met de hond te 

gaan naar:

 Het strand,

 Hei,

 Duin

 Bos

Lekker uitwaaien, dan kan een honden uitlaat service heel goede 

uitkomst bieden.
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Het behandelen van depressie bij honden 

met medicatie

Vaak heeft de eigenaar al van alles geprobeerd om de hond uit 

deze depressie te halen, maar niets werkt afdoende.

In deze uitzichtloze situatie kan de dierenarts besluiten, dat de 

enige uitweg is om een antidepressiva voor te schrijven, 

bijvoorbeeld Prozac.

De langdurige depressie wordt dan behandeld met de 

werkzame stof Fluoxetine, een antidepressiva, waarvan het 

bekendste merk Reconcile is. Fluoxetine verbetert de 

stemming en vermindert angsten.

Over het toedienen van Fluoxetine bij honden moet niet al te 

lichtzinnig worden gedacht.

Fluoxetine heeft ook vervelende bijwerkingen, en brengt het 

gezondheidsrisico's met zich mee.

Zoals:

 Verminderde eetlust (met inbegrip van anorexie), lethargie 

(zeer vaak).

 Aandoeningen van de urinewegen (cystitis, urine- 

incontinentie, urineretentie, strangurie),

 Verschijnselen van het centrale zenuwstelsel 

(ongecoördineerde, desoriëntatie) (vaak). -

 Gewichtsverlies/conditieverlies, mydriasis. (Soms) - 

Hijgen, epileptische aanvallen, braken (zelden).
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Een natuurlijk alternatief

De bijwerkingen van antidepressiva zijn zeer vervelend voor de 

hond, terwijl dat te vermijden is.

Een natuurlijk alternatief zou kunnen zijn:

 Sint-Janskruid.

In de homeopathie staat dit kruid bekend als een werkend 

middel tegen neerslachtigheid.

Het tijdschrift 'British Medical Journal', publiceerde al in 2005 

de verbluffende onderzoeksresultaten van het gebruik van Sint-

Janskruid bij depressiviteit.

Een prettige bijkomstigheid is, dat de bijwerkingen van Sint-

Janskruid te verwaarlozen zijn, vergeleken met de synthetische 

antidepressiva.
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Eenzaamheid

De hond zal zijn gevoelens wel tonen, maar vaak pikken de 

begeleiders de signalen niet op, het is daarom niet makkelijk om 

te zeggen of de hond zich eenzaam voelt.

Honden zijn sociale wezens en hebben net als mensen een 

sociaal netwerk nodig.

Als de hond eenzaam is zijn dit de kenmerken:

 Je komt thuis,

o Vindt gekauwde slippers en draden,

o Een vuile vloer,

o De bank is een complete puinhoop,

o Mand of dekens worden gesloopt,

o Enz…

 De hond gedraagt zich angstig wanneer de hond te lang 

alleen is,

 Overmatig blaffen,

 Vermijden wanneer je de hond roept,

 De interesse verliezen in de activiteiten,

 Minder gaan eten of drinken.
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Hoe ondersteun jij de hond met het omgaan van eenzaamheid?

 Socialiseer de hond.

o Het is tijd om te pauzeren en goed na te denken.

o Gaat de hond voldoende naar buiten om te spelen 

met andere honden?

o Neem de hond mee op dagelijkse wandelingen.

 Als je geen tijd hebt om dagelijkse 

wandelingen te doen,

 Breng de hond regelmatig naar een 

uitlaatveld.

 Schakel een honden uitlaat service in.

 Ga tijdens de lunch naar huis om de hond uit te laten.

 Train met je hond.

o Jog of fiets met je hond,

o Ga naar het bos om spelletjes in de natuur te doen,

o Ga samen met je hond zwemmen,

o Hondensporten,

 Behendigheid,

 ABC-training

 Speuren

 Combinatie Sport,

 Flyball,
 Doggy dance

 Treibball,

 Rally-O-sport,

 Dog frisbee,

 Detectie Cursus,

 Waterwerken,

 Denkspellen die de hond uitdagen.

 Zet muziek op bij afwezigheid.

Neem contact op met de dierenarts als de situatie van de hond 

niet verbeterd, Sluit medische problemen bij voorbaat uit.
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Hechtingsproblematiek

Hoe ontstaat hechtingsproblematiek?

Met hechting bedoelen we de band die is opgebouwd in de 

eerste 8 weken tussen de teef en haar puppy’s. Wat we zeker 

niet mogen vergeten is dat de zwangerschap hier hormonaal ook 

een hele grote rol in speelt. Van de geboorte totdat de pup naar 

zijn nieuwe eigenaren gaat, is essentieel voor de rest van het 

leven van de pup.

De band die wordt opbouwt in de eerste weken met de teef, is 

van grote invloed op het verloop van het verdere

sociaal-emotionele, hondentaal- en cognitieve ontwikkeling van 

de pup. Als de hechting in de eerste 8 weken niet goed is 

verlopen kan dit, ook op volwassen leeftijd grote problemen 

veroorzaken.

Wanneer de hechting van de pup niet goed is verlopen spreken 

we van onveilige hechting. Dit heeft invloed op het zelfbeeld en 

hoe de hond relaties aangaat met de nieuwe eigenaren en 

anderen mensen en dieren. Het is een groot risicofactor bij het 

ontwikkelen van bepaalde psychische klachten zoals angst en 

depressie.
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Veilige en onveilige hechting

We onderscheiden vier hechtingsstijlen:

 Veilige hechting

 Vermijdende hechting

 Ambivalente hechting

 Gedesorganiseerde/gedesoriënteerde hechting

Veilige hechting

De meeste honden die bij een erkende fokker vandaan komen 

zijn veilig gehecht. De puppy’s worden in hun vraag om 

aandacht beantwoord, zijn de teef en verzorgers een veilige 

haven waar de puppy’s op konden terugvallen. Deze puppy’s 

leren dat ze op zichzelf en anderen kunnen vertrouwen. Ze 

kunnen zich ook op latere leeftijd hechten aan anderen en 

meestal positieve relaties aangaan.

Vermijdende hechting

Bij vermijdende hechting is de hond wantrouwend naar 

anderen. De hond is afstandelijk en is niet graag afhankelijk is 

van een ander. De hond doet veel het liefst alleen.

Tijdens de opvoeding in de vroege socialisatie periode waren 

de teef/verzorgers in het contact met de pup vaak negatief, 

afwijzend en niet sensitief.
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Ambivalente hechting

Wanneer de hond ambivalent gehecht is, ervaart de hond 

sterke wisselingen in de stemming. Het ene moment kan alles 

nog harmonisch zijn, maar dit kan snel omslaan. Bij deze 

hechtingsstijl is de hond bang om verlaten te worden. Deze 

hechtingsstijl kan ontstaan wanneer de teef/verzorgers 

overbezorgd, inconsequent, onvoorspelbaar waren. Daarnaast 

ontbrak hun aanwezigheid op cruciale momenten.

Gedesorganiseerde of gedesoriënteerde 

hechting

Deze hechtingsstijl komt vooral voor bij honden die verwaarloosd 

of misbruikt zijn. Ze hebben geen vertrouwen in zichzelf en in 

anderen. Op sociaal gebied zijn ze in de war. Ze weten in 

sommige situaties niet hoe ze moeten reageren en hebben 

moeite om relaties aan te gaan.

Het toenaderings-vermijdings-conflict staat bij deze honden 

centraal, er is gelijktijdig sprake van toenadering en vermijding. 

De hechting raakt gedesorganiseerd als de hechtingsfiguur 

tegelijkertijd bron van veiligheid en van angst is.
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Hechtingsstoornis

Onveilige hechting en hechtingsproblemen moeten niet verward 

worden met een hechtingsstoornis. Reactieve 

hechtingsstoornis, is een psychische stoornis die alleen 

voorkomt bij extreme verwaarlozing, mishandeling of 

frequente wisseling van verzorgers.

Reactieve hechtingsstoornis wordt gekenmerkt door 

moeilijkheden in de sociale interactie die niet veroorzaakt 

worden door een algemene ontwikkelingsstoornis. Er worden 

twee subtypen onderscheiden,

Geremde type:

 De hond heeft vaak een gesloten houding en is in gedrag 

introvert. Contact gaat de hond vaak uit de weg. De hond 

is vaak zeer alert en wantrouwend.

Ongeremde type:

 Als puppy was er geen duidelijk hechtingfiguur, daardoor 

is er in feite geen hechtingsrelatie gevormd.

 Vaak is het gedrag van de hond impulsief.

 Voor de hond is het moeilijk om verschil te maken tussen 

bekende en onbekende en minder bekende personen of 

honden.

 De hond hecht zich aan ieder willekeurig persoon of hond 

en toont geen terughoudendheid in het contact met 

vreemden.
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Hechtingsproblematiek kenmerken

Onveilige hechting kan invloed hebben op het zelfbeeld van de 

hond. Ook kan het uitwerking hebben op het vermogen om vol 

vertrouwen in het leven te staan. De hond kan als volwassene 

bijvoorbeeld last hebben van een laag zelfvertrouwen, en 

gevoelig zijn voor stress.

Risicofactoren bij ontwikkeling 

hechtingsproblemen

Verschillende factoren kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van 

hechtingsproblemen:

 Wanneer de hond als puppy verwaarloosd of mishandeld 

is,

 De pup te jong bij de teef weggehaald is,

 De omstandigheden bij de (brood)fokker waar de pup 

opgroeide waren slecht,

 Als de teef zelf psychische problemen had door zeer 

slechte omstandigheden,

 Wanneer de teef zelf onveilig gehecht is.
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Bindingsangst

De manier waarop de hond als pup gehecht is, bepaalt het 

beeld van latere relaties met mensen en dieren. Is de pup 

onveilig gehecht, dan gaat deze hond onbewust op zoek naar 

onveilige relaties met mens en dier omdat die overeenkomen 

met het beeld over relaties. Voor bindingsangst geldt dat de 

hond heeft geleerd dat de gevoelens en behoeften niet geldig 

zijn. De pup mocht of kon zijn gevoelens niet uiten, of er was 

geen ruimte voor omdat:

 De moederhond het zelf te druk had met overleven.

 De moederhond zelf niet wist wat veiligheid en liefde 

betekent.

Het gevolg hiervan is dat de hond zijn eigen gevoelens niet 

serieus neemt of zelfs ontkent. In relaties is de hond 

afstandelijk. Als er een andere hond te dichtbij komt kapt de 

hond gauw af door te grommen, tanden laten zien, blaffen. 

(Reactiviteit) Hieronder verborgen zit vaak een gebrek aan 

zelfvertrouwen en angst. De pup mocht en kon niet volledig 

zichzelf zijn, met alle gevoelens en behoeften en de hond heeft 

het idee gekregen dat wat hij/zij denkt en voelt niet op zijn 

plaats is. De hond uit dit in alle relaties.

Honden met bindingsangst hebben niet door dat ze te maken 

hebben met bindingsangst. De honden zijn angstig om kennis te 

maken met andere honden en mensen,
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Negatief Zelfbeeld

Een laag zelfbeeld is hetzelfde als een negatief zelfbeeld of een 

minderwaardigheidscomplex.

Dit betekent dat je hond:

 Weinig zelfvertrouwen heeft,

 Onzeker is,

 Zich minderwaardig voelt,

 Vaak angstig is

 Enz…

Een laag zelfbeeld kan betrekking hebben op de prestaties van 

de hond, of in relatie met anderen mensen of dieren. Door een 

laag zelfbeeld heeft de hond vaak moeite om voor zichzelf op te 

komen.

De hond is steeds bezig met de vraag wat of hij/zij beter kan 

doen. (Pleaser)

De oorzaken van een laag zelfbeeld zijn heel divers. Negatief 

zelfbeeld zie je het vaakst bij honden die zijn gefokt in de 

broodfok. De teef uit de broodfok heeft zelf vaak ook geen 

opvoeding gehad, dus hoe kan ze dit doorgeven aan haar 

puppy’s?

Zelf moet de teef vaak overleven in een klein vervuild koud hok in 

een donkere schuur, waar nooit daglicht komt, of ergens in een 

boerenstal. In huis leven, zijn deze honden uit de broodfok dan 

ook totaal vreemd. Door de stress en het gebrek aan eigen 

opvoeding van de teef, is de moederhond
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niet in staat om de puppy’s een goede vroege socialisatie te 

geven zoals het eigenlijk zou moeten, laat staan dat er 

hechting plaatsvindt

Puppy’s met dit aangeboren lage zelfbeeld uit de broodfok, zijn 

de toekomstige honden die de meeste gedragsproblemen zullen 

gaan ontwikkelen.
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Gedragsproblemen

De puppy's die bij broodfokker of handelaar worden gekocht in 

Nederland is schrikbarend hoog (ca. 80%).

Deze puppy’s uit de broodfok hebben bij voorbaat al een heel 

grote kans om onherstelbare psychologische schade en angsten 

te hebben opgelopen, waarbij mogelijk vanaf de pubertijd de 

gedragsproblemen ontstaan die nooit worden herkend laat staan 

erkent.

Veel te vaak wordt er gesproken over gedragsproblemen wat 

eigenlijk geen gedragsproblemen zijn maar hechting 

problematiek:

 Waar komen deze gedragsproblemen vandaan?

 Welke gedragsproblemen ervaar je van de hond?

 Hoe ontstaan deze gedragsproblemen?

 Wat zou de oorzaak kunnen zijn van deze 

gedragsproblemen?

 Wanneer heb jij gemerkt dat deze gedragsproblemen 

ontstonden?

 Wat heb je zelf al gedaan om de gedragsproblemen op te 

lossen?

 Hoe ga je zelf met deze gedragsproblemen van de hond 

om?
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Overspannen

De oorzaak van stress is dat je draagkracht (dat wat je hond aan 

kan) niet in balans is met de draaglast van de hond (dat wat er 

van je hond gevraagd wordt).

Draaglast

De eisen die aan de hond worden gesteld, kunnen te groot 

worden. Het gaat hier om eisen en oorzaken buiten de hond, 

het zijn oorzaken in situaties waarin de hond leeft. Het wordt 

daarom ook wel belastende omstandigheden genoemd. Deze 

oorzaken kunnen heel verschillend zijn. Ze variëren van 

alledaagse stresssituaties (bijvoorbeeld het niet rustig kunnen 

snuffelen of ontlasten omdat je wordt meegetrokken), 

chronisch belastende omstandigheden (bijvoorbeeld 

langdurige lange tijd alleen moeten doorbrengen) tot 

ingrijpende levensgebeurtenissen (bijvoorbeeld het overlijden 

van begeleider of een scheiding van honden waarmee de hond 

samenleefde).

Belastende omstandigheden kunnen in een andere verwachting 

die de eigenaar van de hond heeft liggen. Vaak is er sprake van 

een wisselwerking en versterken ze elkaar. Een eigenaar die 

de hond niet begrijpt en zich niet kan of wil inleven in de hond, 

waardoor de hond niet aan de verwachting kan voldoen uit zich 

vaak in een negatieve spiraal van frustratie die op de hond 

wordt afgereageerd.
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Draagkracht

Sommige honden zijn gevoeliger voor stress dan anderen. De 

situatie alleen is niet doorslaggevend bij het ontstaan van 

stress- of overspannenheidsklachten bij de hond.

Minstens zo belangrijk is de vraag:

 Hoe jij als begeleider van de hond tegen situaties aankijkt.

o Hoe je zelf met stressvolle situaties omgaat.

 De hond kan op de begeleider vertrouwen voor zijn 

veiligheid?

o Dit bepaalt mede de draagkracht van je hond.

De verwachting van de eigenaar van de hond

Honden worden veel te vaak alleen op uiterlijk uitgekozen, 

zonder verder te kijken naar:

 De Ras-eigenschappen van de hond.

 Karakter van de hond.

 Persoonlijkheid van de hond.

Wanneer honden alleen maar op hun uiterlijk worden gekocht, is 

vaak de verwachting die wordt gesteld aan de hond niet reëel. 

Deze verwachtingen zijn vaak:

 Of veel te hoog

 Of te veel te laag.
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Honden zijn niet alleen uiterlijk. Honden hebben net als wij ook 

veel emoties en gevoelens. Hondenrassen zijn gefokt voor een 

functie. Vroeger hadden honden allemaal een functie:

 Het drijven van vee,

 Te bewaken,

 De jagers,

 De sledehonden,

 De aangeef honden voor de jacht,

 Honden voor het opjagen,

 De honden die de prooi ophaalde,

 De gezelschapshonden,

Elk ras had zo zijn eigen functie binnen de leefgemeenschap. 

Honden hielpen mee in het dagelijks leven en iedere hond had zo 

zijn eigen functie.

De verwachtingen die we nu hebben van de honden is eigenlijk 

helemaal niet meer van toepassing waar ze voor gefokt zijn. 

Men probeert wel zoveel mogelijk sporten te beoefenen met de 

hond, die dichtbij de functionaliteit liggen van de hond.

Kijken wij wel genoeg als begeleiders naar hoe het voor de 

hond voelt en ervaart bij het doen van deze sporten?

Neem bijvoorbeeld de herdershonden, veel mensen nemen 

herdershonden om bijvoorbeeld IPO (pakwerk) te doen.

Herdershonden zijn van origine veedrijvers.

 Maken wij onze herders nu echt gelukkiger door de sport 

te beoefen van pakwerk?

 Of maken we daarmee de eigenaar blij?
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Een keer in de week, terwijl als de honden echt inzetten 

waarvoor ze geboren zijn, elke dag met de honden werken waar 

ze voor zijn gefokt, in plaats van een keer in de week een 

uurtje sporten.

Er wordt niet meer gekeken naar waar de honden voor gefokt zijn 

qua ras-eigenschappen. De honden moeten vaak hun oorsprong 

verloochenen. het natuurlijk gedrag wordt eigenlijk genegeerd, 

waarvoor de honden werkelijk zijn gefokt. Vreemd genoeg 

hebben de honden dan op de koop toe vaak ook nog 

gedragsproblemen.

Waar worden deze gedragsproblemen door veroorzaakt?

 De begeleider heeft nagelaten om te kijken wat de ras-

eigenschappen zijn van de hond die ze zo graag wilde, zijn 

en daarom ook andere verwachting heeft van de hond.

Als aankomende eigenaren zich veel meer zouden inlezen op 

de keuze van een rashond zouden er al veel minder psychische 

problemen bij de honden ontstaan. De eigenaar kan dan veel 

meer inspelen op de echte behoeftes van de hond. Er worden 

zo vele frustraties voorkomen bij zowel de begeleider als bij de 

hond.

De hond wordt overspannen als je teveel of juist te weinig vraagt 

waar de hond feitelijk niet voor is gefokt. Een overspannen hond 

kan ten onrechte worden aangemerkt als een hond met ADHD. 

De hond kan ook te weinig uitdaging krijgen waardoor je hond in 

een bore-out komt.
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PTSS/Trauma

Als honden een ingrijpende, schokkende gebeurtenis niet goed 

hebben verwerkt, ontstaat een psychische verwonding die stress 

veroorzaakt. Deze verwonding heet Posttraumatische Stress-

stoornis (PTSS). Voorbeelden van zeer ernstige stress gevende 

situaties zijn:

 Levensbedreigend,

 Ernstig lichamelijk letsel,

 Mishandeling.

PTSS kan honden ook treffen. PTSS belemmert vaker wel, dan 

niet, het normaal functioneren in het dagelijks leven. PTSS uit 

zich met diverse lichamelijke en psychische klachten.

De symptomen van PTSS kunnen erg heftig zijn, en een grote 

invloed uitoefenen op het dagelijkse leven van de hond. Het kan 

zijn dat de hond niet meer in staat is om normaal te 

functioneren.

De hond heeft meer moeite met het onderhouden van relaties en 

met de dagelijkse bezigheden zoals socialiseren en spelen met 

andere honden.

Honden met een posttraumatische stressstoornis hebben last 

van symptomen die in drie groepen te verdelen zijn:

 Herbelevingen,

 Vermijden

 Spanning.
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Kenmerken van PTSS

Herbelevingen

Het hoofdkenmerk van een PTSS zijn herbelevingen. Tijdens 

de herbelevingen lijkt het alsof de hond de traumatische 

gebeurtenis weer (gedeeltelijk) meemaakt. De herbeleving kan 

realistisch zijn, en erg veel angst oproepen.

Wanneer de hond PTSS heeft kan de hond last hebben van 

onderstaande symptomen:

 Nare herinneringen aan het trauma komen ongewild te 

pas en te onpas naar boven.

 De hond heeft geregeld nachtmerries.

 De hond voelt alsof de traumatische gebeurtenis weer 

gebeurt, alsof je hond er middenin zit.

 Wanneer de hond iets herinnert aan het trauma, roept dit 

heftige emoties op.

 Het lichaam van de hond reageert angstig bij de 

herinnering aan het trauma.

De hond kan:

 Een verhoogde hartslag krijgen,

 Trillen,

 Snel gaan ademen,

 Onrust ondervinden,

 Te alert zijn,

 Enz.
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Vermijding

Wanneer de hond PTSS heeft, kunnen lichaam en geest zeer 

heftig op herinneringen aan het trauma reageren. Hierdoor heeft 

de hond de neiging om oorzaken die met het trauma te maken 

hebben te vermijden. Ook kan je hond last hebben van een 

afgestompt gevoel.

Honden met PTSS kan je herkennen in onderstaande 

symptomen:

 De hond vermijdt sociale contacten, gedachten en 

gevoelens die horen bij het trauma.

 De hond slaat dicht.

 Een belangrijk deel van het trauma kan de hond zich niet 

meer herinneren, de hond heeft het verdrongen.

 De hond vermijdt activiteiten, plaatsen en mensen die 

herinneren aan het trauma.

 Het voelt alsof de hond er niet meer bij hoort,

 De hond voelt zich vervreemdt van anderen honden.

 De hond sluit zich steeds meer af, en is nog amper te 

begeleiden.

 De hond heeft weinig zin om dingen te ondernemen.
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Spanning

Wanneer de hond PTSS heeft, is de hond erg prikkelbaar en 

gespannen. Deze symptomen kunnen voorkomen bij een 

verhoogde spanning bij PTSS:

 Slaapt moeilijk in of wordt vaak wakker.

 Snel geïrriteerd.

 Woede-uitbarstingen.

 Last van concentratieproblemen.

 Overdreven alert en waakzaam.

 Schrikt snel.

 Gedraagt zich roekeloos.

 Voelt zich depressief,

 Is somber,

 Eet minder,

 Voelt zich minderwaardig,

 Heeft een laag zelfbeeld.

Het verschil tussen PTSS en andere psychische stoornissen is 

dat een PTSS altijd een direct gevolg is van een trauma. Bij 

andere stoornissen kunnen negatieve gebeurtenissen in het 

leven van de hond ook een rol spelen, maar is de stoornis niet 

een direct gevolg van een trauma. Ook vermijdt de hond met 

PTSS niet het trauma zelf, maar de herinnering eraan. Dit doet 

de hond door bijvoorbeeld plekken te vermijden die aan het 

trauma herinneren door (on)bewuste herinneringen weg te 

drukken.
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Soorten stressstoornissen

Er zijn verschillende soorten stress stoornissen. Dit hangt af 

van de duur van de stoornis,

Acute stressstoornis: minimaal 2 dagen - 4 weken.

Acute PTSS: korter dan 3 maanden

Chronische PTSS: langer dan 3 maanden

Als de hond het trauma niet goed verwerkt, kan een 

posttraumatische stressstoornis erg lang doorwerken.

Klassieke PTSS en complexe PTSS?

Het komt vaker voor dat de hond een complexe PTSS 

ontwikkelt. Deze stoornis kan voorkomen wanneer de hond 

tijdens de vroege en late socialisatieperiode een traumatische 

gebeurtenis meemaakt.

Ook kan deze ontstaan wanneer je hond vaak en/of langdurig 

schokkende gebeurtenissen meemaakt. De symptomen bij een 

complexe PTSS zijn veelomvattender dan bij een ‘klassieke 

PTSS’.

Trauma is het Griekse woord voor ‘wond’. Een psychotrauma 

betekent letterlijk een wond op de ziel. Zo’n wond kan ontstaan 

wanneer de hond een schokkende gebeurtenis heeft 

meegemaakt. Dat kan een eenmalige gebeurtenis zijn, een 

herhaling of een opeenstapeling van gebeurtenissen, lang 

geleden of recent.
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Voorbeelden van gebeurtenissen die kunnen leiden tot een 

trauma zijn:

 Te vroeg gescheiden van de teef,

 Traumatisch transport,

 Als puppy geen liefde gehad,

 Als puppy veel verlies van nestgenootjes, (overleden

 / scheidingen)

 Als puppy hardhandig behandeld,

 In vroege en late socialisatie traumatische ervaringen 

gehad,

Herhaaldelijke trauma’s zoals, onbegrepen worden door de 

begeleiders kan ook een extra bijdrage geven voor PTSS bij de 

hond. De manieren waarop de hond reageert op een 

schokkende gebeurtenis kan heel verschillend zijn. Wel staat het 

leven van de hond op zijn kop.

De hond:

 Slaapt slecht,

 Kan zich slecht concentreren,

 Is prikkelbaar

 Heeft nachtmerries.

Daarnaast kan de hond last krijgen van angst, somberheid 

en relaties met andere honden en mensen kunnen onder 

druk komen te staan. Dit is een normale reactie op 

schokkende gebeurtenissen. De wereld van de hond is niet 

langer veilig en voorspelbaar. De hond wordt 

geconfronteerd met eigen kwetsbaarheid, en zo kan de 

hond het gevoel van veiligheid en controle verliezen. (Bijv. 

geadopteerde honden uit het buitenland)

)
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Factoren ontwikkeling PTSS

Niet elke hond die een traumatische gebeurtenis meemaakt, 

krijgt PTSS. Het is niet duidelijk waarom de ene hond wel, en de 

andere hond geen PTSS ontwikkelt na hetzelfde trauma te 

hebben meegemaakt. Wel zijn er een aantal factoren van belang 

gebleken bij het ontwikkelen van een PTSS.

Het soort gebeurtenis

Honden ervaren de ene gebeurtenis heftiger dan een andere 

gebeurtenis. Vroege scheiding van de teef en geen accurate 

vroege socialisatie leiden tot meer klachten. Hoe vaker de 

schokkende gebeurtenissen voorkomen, hoe moeilijker te 

verwerken voor de hond. Denk bijvoorbeeld aan mishandeling 

of verwaarlozing.

De gevoeligheid voor een PTSS lijkt erfelijk te zijn. Hoe zwaar 

de last is die een hond kan dragen na bijvoorbeeld een 

traumatische gebeurtenis wordt deels bepaald door 

erfelijkheid. Daarnaast is de vroege en late socialisatie en 

opvoeding heel belangrijk. Wanneer de hond in een stabiele, 

liefdevolle omgeving is opgegroeid, heeft je hond meer 

draagkracht en minder kans op PTSS. Steun en opvang vanuit 

de omgeving van de hond wordt vaak als troostend ervaren. De 

hond voelt zich gesteund en dat de angst erkent wordt is ook 

belangrijk voor de hond. Een goede opvang vermindert de kans 

op het ontstaan van een PTSS.
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Rouw en verlies

Ook honden rouwen bij het verlies van hun dierbaren.

Er zijn verschillende symptomen die kunnen voorkomen tijdens 

rouw. Deze verschijnselen verschillen per hond en zijn een 

normale reactie na een verlieservaring.

Ook kan rouw veel invloed hebben op de gesteldheid van de 

hond.

De klachten nemen meestal na verloop van tijd af.

De symptomen zijn onder te verdelen in twee categorieën,

 Psychische symptomen

 Lichamelijke symptomen.
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Psychische symptomen:

 Verdriet,

 Opluchting,

 Schuldgevoel,

 Boosheid,

 Eenzaamheid,

 Somberheid,

 Tevredenheid,

 Depressieve klachten,

 Ontkenning,

 Concentratieproblemen.

Lichamelijke symptomen:

 Verminderde eetlust,

 Slaapproblemen,

 Futloos,

 Passief,

 Overactief,

 Vermoeidheid.

Vermoeidheid is een normale reactie tijdens een rouwperiode. 

De hond heeft dan niet alleen te maken met lichamelijke 

vermoeidheid, maar vooral met geestelijke vermoeidheid. 

Geestelijke vermoeidheid ontstaat bij mentale uitputting.



203

De hond kan zich vermoeit voelen door de klachten en 

gevoelens die de hond ervaart. Doordat rouwen veel energie 

kost kan de hond meer moeite hebben met de dagelijkse 

bezigheden. Daarom is voldoende rust tijdens deze periode 

belangrijk.
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Tips bij rouwverwerking

Ondanks dat het rouwproces voor elke hond anders is, zouden 

onderstaande tips de hond kunnen helpen omgaan met rouw en 

verlies.

Steun

Voor de hond kan het fijn zijn om het gevoel en het verlies van 

de hond te steunen en te begeleiden. Geduld, begrip en liefde, 

geef de hond rustig de tijd om dit verlies te verwerken. Vraag niet 

teveel van de hond in deze periode van rouw. Ook honden 

moeten verlies verwerken. Elke hond doet dit op eigen wijze.

Geef de hond rust

Rouwen kan veel energie kosten. Het is dan belangrijk dat de 

gezondheid en welzijn van de hond voorop staat. Zorg dat de 

hond genoeg rust neemt, zodat de hond ook de tijd krijgt om te 

ontspannen. Probeer de hond genoeg te laten slapen, goed eten 

en drinken, doe ontspannende dingen met de hond samen die 

jullie beide leuk vinden om te doen.

Geef de hond de tijd

Gun je hond de tijd om te rouwen. Het is heel normaal dat de 

hond niet weet hoe om te moeten gaan met het verlies. Het 

verdriet kan blijvend zijn, maar naarmate de tijd vordert leert de 

hond vaak met het verlies om te gaan.
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Blijf in contact met je hond, ga de deur 

uit

Natuurlijk heeft de hond tijd voor zichzelf nodig om te rouwen. 

Pas ervoor op dat de hond zichzelf niet te veel afsluit. Blijf in 

contact met de hond en ga bijvoorbeeld de deur uit om een 

stuk te wandelen in het bos, hei of strand. Van frisse lucht 

wordt de hond al een stuk vrolijker en jezelf daardoor ook.
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Slaapproblemen

Slaapproblemen kunnen heel vervelend zijn omdat de hond de 

eigenaren vaak ook wakker houden of wakker maken midden in 

de nacht.

Slapeloze nachten doordat de hond:

 Loopt te ijsberen,

 Nachtmerries heeft,

 Eigenaren wakker maakt,

 In de nachts gaat spelen,

 Er ‘s nachts uit wil,

 enz.

Veel honden hebben hier last van. Slaapproblemen kunnen het 

jou en de hond in het dagelijks leven erg lastig maken. Je weet 

dat goed slapen belangrijk is voor jezelf en zeker voor de hond, 

want je merkt dat de slaapproblemen van de hond jou steeds 

meer opbreken omdat de hond je ook wakker houdt of wekt 

midden in de nacht, ook merk je dat bij de hond op.

Jezelf en de hond zijn overdag vermoeid en jij en de hond 

hebben moeite met concentreren. De hond net als jezelf zijn 

sneller geïrriteerd en chagrijnig richting de omgeving en naar 

elkaar. Jij voelt je machteloos en het probleem van 

slapeloosheid wordt steeds serieuzer.

Hoe komt de hond en daardoor ook jijzelf ervan af?
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Slaapstoornis?

Als de hond al voor kortere of langere tijd last had van 

slaapproblemen kan het zijn dat de hond een slaapstoornis heeft. 

Het is altijd goed om deze problemen serieus te nemen. 

Slaapstoornissen kunnen vervelende gevolgen hebben en 

lichamelijke en psychische problemen veroorzaken. Op lange 

termijn verhogen slaapproblemen onder andere de kans op het 

krijgen van een depressie, overgewicht en suikerziekte zelfs bij 

de hond.

Soorten slaapstoornissen

Slaapstoornissen kunnen in twee categorieën ingedeeld 

worden. Een slaapstoornis kan ervoor zorgen dat de hond te 

weinig of juist te veel slaapt. Dit kan beide voor klachten 

zorgen.

De meest bekenden groepen slaapstoornissen:

 Insomnia (slapeloosheid)

 Hyposomnie (extreme slaperigheid overdag)

 Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen (slaap- apneu)

 Slaapgerelateerde bewegingsstoornissen

 Circadiaans ritme slaapstoornis (verstoorde biologische 

klok)

 Parasomnieën (ongewenst gedrag in je slaap)

 Narcolepsie (overmatige behoefte aan slaap en 

slaapaanvallen)
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Slaapproblemen symptomen

De kenmerken van een slaapstoornis.

De kenmerken verschillen per slaapstoornis. Er bestaan 

tientallen verschillenden. Het is wel goed om te weten dat niet al 

deze stoornissen een psychische oorzaak hebben.

Kenmerken slapeloosheid

Slapeloosheid, oftewel insomnia, komt het minste voor van alle 

slaapstoornissen bij honden.

Wanneer de hond last heeft van bijvoorbeeld moeilijk in slaap 

komen, moeilijk doorslapen en ongewenst vroeg wakker 

worden.

Slapeloosheid kan leiden tot:

 Slechtere concentratie,

 Weinig energie,

 Spierspanning,

 Prikkelbaarheid,

 Emotionele instabiliteit,

 Enz.
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Kenmerken Hypersomnia

Bij hypersomnia heeft de hond last van extreme slaperigheid 

overdag ondanks dat de hond voldoende slaapt.

Symptomen zijn:

 Niet uitgeslapen

 Slaapt overdag veel en lang,

 Plotseling ontwaakt en de hond en heeft moeite met 

wakker worden.
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Kenmerken slaap gerelateerde 

ademhalingsstoornissen

Deze stoornissen kunnen worden veroorzaakt door een 

verstoorde ademhaling. De ademhaling kwaliteit is niet 

voldoende tijdens de slaap of stokt meerdere keren per nacht. 

Dit gebeurt vaak bij Brachycefale Obstructive Airway 

Syndrome (BOAS kort-snuitige honden)

Honden met Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome 

hebben als ze wakker zijn vaak al veel moeite met de 

ademhaling, De honden ‘s nachts in hun slaap naar adem 

snakken door foute fok.

Een bekende slaap gerelateerde ademhalingsstoornis. Bij 

slaapapneu stokt de ademhaling meerdere keren terwijl de hond 

slaapt. Het kan leiden tot slaperigheid overdag doordat de 

hond niet goed in een diepe slaap komt.

Kenmerken slaap gerelateerde 

bewegingsstoornissen

De hond met een slaap gerelateerde bewegingsstoornis heeft 

een verstoorde slaap door bewegingen. De hond maakt 

bewegingen in de slaap (periodieke beenbewegingen in de slaap 

bijvoorbeeld rennen).
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Kenmerken Circadiaans ritme 

slaapstoornis

Deze stoornissen worden veroorzaakt door een verstoring in 

het slaap-waakritme, De biologische klok wordt verstoord. De 

hond ligt wakker als het slaaptijd is en voelt de hond zich 

slaperig als de hond wakker zou moeten zijn. De hond heeft te 

maken met een verschoven biologische klok, de momenten dat 

de hond moet gaan slapen zijn niet gelijk aan de momenten dat 

de hond slaperig is.

Samenhangende slaapproblemen

Er zijn verschillende factoren die samenhangen met 

slaapproblemen. Allereerst zijn er voorbestemde factoren:

 Persoonlijkheid,

 Genetische aanleg

 Sociale factoren.

Verder zijn er uitlokkende factoren, zoals:

 Medische ziekten:

 Psychische stoornissen

 Stress.
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De oorzaak van slaapproblemen

Het vinden van de oorzaak van slaapproblemen is erg belangrijk. 

Door op zoek te gaan naar de kern en deze aan te pakken, zorg 

je voor een duurzame blijvende oplossing. Een goede nachtrust 

is cruciaal voor een gezond leven.

Slaapproblemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door stress, maar 

ook door een ingrijpende gebeurtenis, zoals het overlijden of een 

scheiding van een dierbare. Slaapproblemen kunnen ook 

voorkomen als kenmerk van een psychische klacht.

Zoals:

 Burn-out,

 Depressie,

 Angststoornis,

 PTSS.
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Slaapproblemen door stress

Stress kan slaapproblemen veroorzaken. Door stress die de 

hond ervaart lukt het niet of met moeite om in slaap te komen, 

de hond kan ook meerdere malen wakker worden. Ook de 

hormonen adrenaline en cortisol die vrijkomen bij stress kunnen 

het slaapsysteem in de war brengen.

Deze hormonen er ook voor zorgen dat de hond ontwaakt uit 

slaap. Het gevolg is dat de hond een minder goede nachtrust 

heeft en steeds vermoeider raakt.

Slaapproblemen door psychische 

klachten

Slaapproblemen kunnen een symptoom zijn van verschillende 

psychische klachten. Honden die last hebben van angst- of 

stemmingsstoornis, zoals burn-out, hebben de kans op 

slaapproblemen. Relatief veel honden met psychische klachten 

ondervinden slaapproblemen. Deze slapeloosheid heeft invloed 

op het dagelijks functioneren van de hond.
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OCD

Obsessieve compulsieve stoornis bij honden (ook wel OCD 

genoemd) is een gedrag dat buiten de context lijkt. Vreemd en 

gericht op objecten, of het nu de hond zelf is, auto’s, fietsen, of 

kinderwagens, kliko’s, maar ook struiken en bloemen.

OCD komt veel vaker voor bij honden die:

 Gestrest,

 Angstig,

 Verveeld.

Voor de eigenaar kan dit een erg vreemde ervaring zijn. Dit 

gedrag kan vaak resulteren in:

 Excessief slopen van voorwerpen,

 Staart jagen,

 Onbeheersbare agressie,

 Obsessief graven,

 Continu bijten op hun eigen voeten,

 Blaffen naar niets,

 Aanvallen van levenloze objecten.

Dit kunnen allemaal symptomen van OCD zijn.

Wanneer OCD wordt veroorzaakt door stress, is het belangrijk 

om hulp te krijgen van uw dierenarts.

Een gestreste hond is ook een potentieel gevaarlijke hond. Er 

zijn medicinale therapieën beschikbaar om uw hond te helpen 

omgaan met stress.
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In gevallen van verveling:

 Graven,

 Blaffen,

 Staart jagen.

Het is tijd om de activiteiten samen met de hond op te voeren. 

Een vermoeide hond is een tevreden hond die geen 

dwangmatige handelingen meer uitvoert. Ga weg met je hond en 

speel meer!

Maak lange wandelingen:

 In het bos,

 Op de hei,

 Op het strand of duin,

Doe onderweg spelletjes met de hond.

Door veiligheidsgevoel te creëren voor de hond, door de 

energie uit te breiden naar een veilige, leuke uitlaat, zorg je er 

niet alleen voor dat de hond gelukkig is, maar verhoogt ook de 

vertrouwensband tussen de begeleider met de hond. Op deze 

wijze van omgang met de hond vermindert bepaalde 

destructieve handelingen.

Verlatingsangst kan ook een oorzaak van OCD zijn.



216

Honden met verlatingsangst kunnen bij afwezigheid van de 

begeleider:

 Blaffen,

 Gillen,

 Vernielingen in huis aanbrengen,

 Graven,

 Ontlasten en plassen,

 Enz.

De ene hond kan meer aanleg hebben voor dwangstoornissen 

dan de andere hond omdat er genetische aanleg voor is. 

Bepaalde rassen zijn vatbaarder voor gedragingen:

 Dobermanns, die op hun huid zuigen,

 Duitse herders, die hun eigen staarten achterna zitten,

 Engelse Bull Terriërs, die de vreemde gewoonte hebben 

om hun hoofd onder objecten te duwen en op hun plaats 

te bevriezen.

Als je deze gedragsproblemen van de hond niet oppakt, kan dit 

ertoe leiden dat de hond verdere psychische problemen 

ontwikkeld. Dit kunnen de onderstaande angsten zijn:

 Verlatingsangst

 Sociale angst

 Bijten in de handen

 Hond Agressie

 Reactiviteit

 Bezitters Agressie

 Obsessief-compulsief gedrag
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10. Broodfokker en Hondenhandel

Broodfokker

Een broodfokker is een fokker van honden of katten, die fokt 

met als primair doel geld te verdienen.

Het welzijn van de honden wordt ondergeschikt gemaakt aan het 

economische belang.

Een broodfokker let daarom zeker niet op de gezondheid of het 

karakter van de hond.

Het liefste wil de broodfokker zoveel mogelijk geld in een zo 

kort mogelijke tijd verdienen. Hoe de broodfokker dat geld 

verdiend is voor hem niet belangrijk.

Het maakt de broodfokker niet uit hoeveel nesten een teef 

krijgt, hoeveel tijd er tussen de nesten zit, of de puppy’s die hij 

fokt uiteindelijk gezond blijken te zijn.

Het gaat om zoveel mogelijk puppy’s, hoe meer pups hoe meer 

geld hij verdiend.

Een broodfokker geeft je alleen mondelinge garanties, die 

doorgaans niet verder reiken dan de voordeur.

Broodfokkers zijn enorme goede manipulators en kunnen erg 

geloofwaardig zijn.

De smoezen zijn zeer geraffineerd, op alle vragen heeft de 

broodfokker een antwoord.
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Broodfok? 

Waar kan je zelf goed op letten:

 
 Een broodfokker is niet kritisch naar de kopers van zijn 

puppy’s.

 De broodfokker stelt geen kritische vragen, want iedere 

pup die hij verkoopt betekent meer dan 1000% winst.

 Een broodfokker verkoopt zijn puppy’s over de 

toonbank alsof je een ding koopt in plaats van een levend 

wezen.

 Vaak zijn er ook vele verschillende nesten met puppy’s 

waar je uit kan kiezen.

 Puppy’s zijn vaak gehuisvest in een stal of schuur, maar 

nooit in huis.

 Als de puppy’s door katvangers worden verkocht loopt 

er vaak wel een teef, dat is dan helaas niet de 

moederhond.

 Als er al volwassen honden bij lopen, let dan goed op of 

het daadwerkelijk de moederhond is. Vaak zetten ze er 

een volwassen hond bij en vertellen dat dit de 

moederhond is.

Om het verschil wat te verduidelijken, wat het verschil is van 

een broodfokker en een erkende fokker.
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Onderstaand een lijst waar een erkende fokker aan moet 

voldoen, om zo gezond mogelijke puppy’s geboren te laten 

worden, en daarnaast de puppy’s zo gezond en goed mogelijk 

de vroege socialisatie periode door te laten gaan voordat de 

puppy’s naar hun nieuwe eigenaren mogen.

 Een goede fokker fokt als hobby.

 De erkende fokker verdient zijn geld niet primair met 

fokken,

 Het is geen baan of werk.

 Een goede fokker is fanatiek om het ras te verbeteren.

 De erkende fokker kiest de honden zorgvuldig uit en 

probeert zo gezond mogelijke puppy’s te fokken die 

moeten voldoen aan de specifieke kenmerken van het 

ras zoals omschreven in de ras standaard.

 Een goede fokker heeft hart voor dieren.

 Het welzijn van de dieren is belangrijker dan geld 

verdienen.

 De fokker let op dat alles goed met de moeder gaat, maar 

ook met de pups.

 De moeder krijgt niet eindeloos veel nesten.

 De fokker zorgt ervoor dat er genoeg tijd tussen de 

zwangerschappen zit, zodat de moeder bij kan komen en 

volledig kan herstellen van haar zwangerschap voordat ze 

weer zwanger wordt.

 De pups worden goed verzorgd.

 De puppy’s zitten niet in grote schuren of stallen, maar 

gezellig binnen in huis.

 De puppy’s krijgen goed te eten en worden bijtijds 

bijgevoerd.
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 De dierenarts controleert of ze gezond zijn en ze worden 

altijd volgens een strak schema ingeënt.

 Een goede fokker stelt u altijd vragen.

o Vragen over uw privéleven.

o Werkt u,

 Zo ja, hoeveel uur per dag?

o Hoe komt u bij uw keuze voor het ras?

o Weet u wat de ras eigenschappen zijn?

o Enz.

Deze vragen worden gesteld omdat de fokker het beste wil voor 

zijn pup. De fokker wil je graag beter leren kennen en zichzelf 

ervan overtuigen dat de pup die deze fokker met zoveel liefde 

heeft gefokt op een goede plaats terecht komt.
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Voordat de teef zwanger kan worden bij 

een erkende fokker.

Een goede pup van een goede fokker, kost in Nederland 

gemiddeld 1000 -1500 euro en in het buitenland soms wel 2000 

euro of meer. Onderstaand een overzicht waar een goede fokker 

onder andere mee te maken krijgt,

 Aanschaf teef

 Rashondententoonstelling

 Onderzoek Patella Luxatie/ED/HD/PRA

 DNA test

 Uitstrijkje teef

 Bloedprikken teef of ze dek rijp is

 Dek kosten en eventuele reiskosten teef

 Kosten echo

 Kraampakket

 Weegschaal

 Ontsmettingsmiddelen

 Warmtelamp

 Puppy ren

 Entingen pups en dierenarts onderzoek

 Ontwormen

 Puppypakket

 Telefoonkosten

 Extra voeding teef tijdens en na zwangerschap

 Kosten stamboom en nestregistratie

 Voeding pups

 Evt. kosten voor een keizersnede

 Werpkist
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 Was kosten en elektra (verwarming)

 Kopieën papieren ouders in mapje en evt.

 CD/DVD met foto’s van de pups in het nest

De bovenstaande lijst is slechts een weergave om een idee te 

geven, wat erkende fokkers allemaal moeten doen, voordat de 

teef überhaupt zwanger mag worden.

Deze eisen kunnen per rasvereniging wat verschillen omdat de 

genetische afwijkingen per ras verschillend zijn.
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Handelaren

De malafide hondenhandel is booming business.

Via internet, advertenties en dierenwinkels verkopen 

handelaren relatief goedkoop puppy’s.

 De puppy’s worden onder zeer slechte omstandigheden 

gefokt,

 Te jong van hun moeder gescheiden,

 Op transport gezet om elders in Europa te worden 

verkocht.

Met valse papieren worden eventuele ziektes verborgen 

gehouden, wat tot torenhoge rekeningen bij de dierenarts kan 

leiden voor de nieuwe eigenaren.

In het ergste geval kan de dierenarts niets anders meer doen 

dan de pup laten inslapen om de pup uit zijn lijden te verlossen.

De mortaliteit van de puppy’s die bij deze handelaren worden 

gekocht is ook heel erg hoog door slechte hygiëne en 

besmettelijke ziektes.

De illegale (of malafide) hondenhandel van Oost-Europa naar 

Nederland is de laatste jaren regelmatig in het nieuws.
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Bij de illegale hondenhandel is er vaak sprake van meervoudige 

overtredingen.

Op het gebied van:

 Transport,

 Dierenwelzijn,

 Diergezondheid,

 Registratie

 Betaling van belastingen.

De grote vraag naar puppy’s wordt vanuit Oost-Europa 

beantwoord. In Hongarije, Slowakije, Polen en andere Oost-

Europese landen worden puppy’s onder erbarmelijke 

omstandigheden gefokt in de zogenaamde puppy- fabrieken.

 De puppy’s worden illegaal verhandeld naar Nederland.

 Europese transport richtlijnen worden keer op keer 

geschonden,

 De puppy’s verkeren in zeer slechte gezondheid- en 

welzijn omstandigheden.

 De puppy’s worden veel te jong gescheiden van hun 

moeder waardoor de puppy’s niet zijn afgespeend.

Doordat de illegale handel in honden verweven is met de 

legale handel, zijn er grote internationale netwerken ontstaan 

die niet legaal zijn. Het internet speelt hierin een belangrijke rol 

als anoniem verkoop medium. Van alle verhandelde puppy’s 

verdwijnt jaarlijks twee-derde buiten de registratie. 

Beschikbare cijfers van de legale handel
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laten zien dat maar liefst 95% van de geïmporteerde puppy’s 

afkomstig zijn uit Oost-Europa.

Gebrek aan prioriteit, transparantie en Europese wetgeving voor 

het welzijn van gezelschapsdieren resulteert erin, dat 

structurele controle en handhaving niet effectief uitgevoerd 

worden. In theorie zijn de straffen hoog genoeg, maar in 

praktijk worden deze nooit opgelegd.

Zolang er vraag blijft naar goedkope en direct beschikbare ras 

puppy’s, zal de illegale handelaar deze vraag beantwoorden.

Het is van groot belang dat de consument bewust is van 

deze wanpraktijken en het noodzakelijk is om de illegale 

hondenhandel tegen te gaan of het liefst te stoppen.

De illegale hondenhandel van Oost-Europa naar Nederland is de 

laatste jaren regelmatig in het nieuws.

Bussen vol met illegale puppy’s worden bij algemene controles 

aangehouden bij de grens wegens het ontbreken van de juiste 

papieren.

Onwetende mensen worden slachtoffer door het kopen van een 

ziek puppy uit de illegale handel, Hierbij spelen een aantal 

dierenartsen een dubieuze rol bij het afgeven van valse 

honden-paspoorten.

In Oost-Europa worden in grote loodsen puppy’s gefokt onder 

omstandigheden die vergeleken kunnen worden met de vee 

industrie.

Puppy’s zonder herkomstcertificaat, inentingen en 

gezondheidsverklaring ondervinden gezondheidsproblemen, 

hondenziektes zoals hondsdolheid (rabiës) kunnen eveneens 

gevaarlijk zijn voor mensen.
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International Fund for Animal Welfare 

(IFAW)

Circa 80% van de puppy’s die in Nederland worden verkocht 

komen uit Oost-Europa. In opdracht van IFAW. In dit 

onderzoek, is de stand van zaken omtrent illegale 

puppyhandel onderzocht. De vele aanwijzingen over 

misstanden in deze hondenhandel gaven aanleiding voor een 

onderzoek vanuit het IFAW. Twee teams van IFAW hebben de 

wekelijkse aflevering van een van de grootste hondenhandels 

firma's van Nederland, wellicht van West- Europa, een jaar 

lang geobserveerd.

De vraag:

 Wil je de puppy’s legaal of via de zwarte markt 

hebben?

o Stelt de handelaar aan een undercover IFAW-team.

Veel puppy’s die op internetsites, zoals Marktplaats, worden 

aangeboden zijn helemaal niet afkomstig uit Nederland. Veel 

handelaren die puppy’s verkopen op internet, zeggen dat hun 

teef puppy’s heeft geworpen, en de puppy’s te koop zetten. Dit 

is een grote leugen want elke vrijdag komen de vaste 

puppyhandelaren, puppy verkopers naar de honden handelsfirma 

in Brabant om puppy’s in te kopen. De volgende dag worden 

deze puppy’s op internet geplaatst. Volgens de handelaar zelf is 

in Nederland 75% van de puppy handel illegaal.

Nederland is al 50 jaar lang het centrum van deze 

hondenhandel. De Nederlandse wetgeving biedt veel 

mogelijkheden voor deze illegale hondenhandel. Er is vrij simpel 

aan nieuwe paspoorten te komen voor puppy’s uit Oost-Europa. 

Dit is legaal in Nederland maar niet in België”, zo stelt de 

handelaar.
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Beeldvorming

Twee Hongaarse en een Slowaakse leverancier leveren de 

puppy’s. Een van de Hongaarse leveranciers verkoopt 100 

puppy’s per week, omgerekend op jaarbasis is dat ongeveer 

5000 puppy’s.

Een fokkerij in Boedapest die honden verkoopt aan de 

leverancier laat zien waar de puppy’s gefokt worden en 

opgroeien.

De honden bevinden zich in kleine kooien waar ze nauwelijks in 

kunnen bewegen, zonder buitenplaats of daglicht.

De puppy’s worden op veel te jonge leeftijd doorverkocht en 

direct doorgevoerd naar Nederland.

Deze reis bedraagt gemiddeld 16 uur waarbij veel puppy’s ziek 

zijn of worden, en zelfs sterven.

De mortaliteit is zeer hoog. Soms sterven er wel 6 puppy’s per uur 
zo zegt de transporteur.

Aangekomen in Nederland verzorgt de eigenaar van de 

hondenhandels een Nederlands paspoort voor de puppy’s 

waardoor de herkomst niet meer is te achterhalen. In de loop 

van het onderzoek stuit het IFAW-team op tientallen valse 

vaccinatiepaspoorten.
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Illegale puppyhandel

Er is geen duidelijke scheiding tussen malafide en bonafide 

fokkers en handelaren. Vaak zijn illegale aspecten verweven in 

de legale hondenhandel.

De NVWA stelt dat er sprake is van malafide hondenhandel als 

het dierenwelzijn ondergeschikt wordt gemaakt aan het geldelijk 

gewin en van illegale hondenhandel indien er niet aan de eisen 

uit het Bewijs van Vakbekwaamheid Besluit Houders van 

Dieren wordt voldaan.

Fokkers en handelaren zijn bijvoorbeeld illegaal wanneer een 

vergunning ontbreekt, terwijl er wel bedrijfsmatige bezigheden 

worden gevoerd. Een verlaagd welzijn van honden, het 

ontbreken of frauderen met inentingen en paspoorten of het 

niet voldoen aan Europese regelgeving voor transport van 

levende dieren valt hieronder.

Dagelijks krijgen de Landelijke Inspectiedienst 

Dierenbescherming (LID) en de Hondenbescherming telefoontjes 

van mensen die een ziek hondje hebben aangeschaft afkomstig 

van een broodfokker.

De fokkers zijn heel vriendelijk zolang ze de pup nog niet hebben 

verkocht. Feitelijk betreft het broodfokkers/handelaren die niet of 

nauwelijks geïnteresseerd zijn in de gezondheid of het welzijn van 

de puppy’s. Het gaat puur om winst, waarbij de fokteven aan de 

lopende band puppy’s moeten produceren.

In Nederland mag de erkende fokker volgens de wet de teven 

eenmaal per jaar laten werpen.
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Er is in de Oost-Europese landen geen/onvoldoende concrete 

wetgeving betreffende het welzijn van honden.

In Oost-Europese landen ontbreekt een effectieve controle op 

bestaande wet- en regelgeving.

Er zijn fokbedrijven in Oost-Europa waar 200 fokteven worden 

gehouden die, mogelijk met behulp van 

hormoonbehandelingen, vier nestjes of meer per jaar werpen. 

Dit zijn de Puppyfabrieken.

De fokteven bevinden zich in veel te kleine hokken en hebben 

een groot tekort aan bewegingsvrijheid.

De puppy’s worden nog voor ze compleet zijn afgespeend op 

veel te jonge leeftijd bij hun moeder weggehaald, waardoor de 

weerstand van de puppy’s verslechtert en de kans op virale 

infecties vergroot.

Daarnaast kunnen erfelijke belastingen voorkomen vanwege het 

doorfokken van rashonden.

Sterven de honden niet door de fok omstandigheden of in het 

transport naar Nederland, bestaat er nog een grote kans dat 

de puppy’s op termijn tal van gezondheidsproblemen 

ondervinden, 

zoals:

 Infecties,

 Besmettelijke virussen,

 Lichamelijke afwijkingen,

 Long- of hartproblemen.
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Puppy’s uit deze puppyfabrieken nemen dit hun hele leven mee.

Honden die door een bedrijfsmatige handelaar worden 

geïmporteerd of geëxporteerd zonder Traces-certificaten zijn 

illegaal. 95% van deze legale importpuppy’s komt uit Oost-

Europa. Het aantal honden dat via het grijze en zwarte circuit 

binnenkomt wordt op een veelvoud geschat. Veel honden 

worden illegaal verhandeld buiten het Traces- systeem.

Jaarlijks worden gemiddeld maar 550 honden in beslag 

genomen, in verband met illegale hondenhandel. Er wordt 

geschat dat zo’n 50.000 honden in Nederland uit de illegale 

handel komen.

De bovenstaande cijfers wijzen echter op een veel groter 

aantal. De precieze omvang van de illegale hondenhandel is niet 

te achterhalen, maar verschillende schattingen geven aan dat 

het in ieder geval jaarlijks gaat om vele tienduizenden 

puppy’s.

Het ontbreken van exacte cijfers vanaf 2010 van deze gegevens, 

is een zeer zorgwekkend en niet oplosbaar probleem.
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Broodfokker, tussenhandelaar en 

handelaar

Illegale puppyhandel is aantrekkelijk door de combinatie van de 

hele hoge winsten en geen tot weinig toezicht op bestaande 

wet- en regelgeving.

Indien de opbrengst heel hoog is, de pakkans nihil, laat men zich 

dan snel verleiden tot illegale praktijken binnen de 

hondenhandel. Zo staan veel bedrijven niet geregistreerd als 

bedrijf, waardoor men op makkelijke wijze de belasting kan 

ontduiken.

Daarnaast voldoen transporteurs, tussenhandelaars en 

handelaars vaak niet aan de Europese transport richtlijnen, 

waardoor kwetsbare puppy’s uit Oost-Europa veel te jong, 

zonder of met verkeerde inentingen, hondenpaspoorten en 

transportpapieren onder slechte omstandigheden illegaal 

geïmporteerd worden.

Economische motieven leiden tot aantasting van het welzijn van 

de puppy’s. De georganiseerde en ongeorganiseerde 

beroepsmatige fokkers uit Oost-Europa bezitten vaak vele 

teven van meerdere rassen. Deze broodfokkers fokken op veel 

te grote schaal puppy’s, Dat kan gaan tot honderden 

misschien wel duizenden per jaar.

Deze puppy’s worden opgekocht door onder andere Nederlandse 

handelaren en wederverkopers. Er zijn tegenwoordig veel 

hondenbemiddelingsbureaus in Nederland, die op grote schaal 

illegaal de Oostblok puppy’s verhandelen.
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De handelaren kenmerken zich door snel te voldoen aan de 

actuele vraag op de markt. Een groot deel van de puppy’s 

overlijdt in de zoogperiode, tijdens het transport over de weg 

naar Nederland, doordat handelaren en fokkers het vaak niet 

nauw nemen met de wet- en regelgeving.

Daarnaast regelen de handelaren of fokkers in het illegale circuit 

paspoorten, identificatiechips en papieren voor transport 

binnen de Europese Unie (EU).

Nederland is het land waar illegale puppy’s vandaan komen en 

waar ook puppyfabrieken zitten, volgens een enquête 

onderzoek uit 2009 door de Federation of Veterinarians of 

Europe (FVE). Deze puppyfabrieken bevinden zich 

voornamelijk in Noord-Brabant.

Het beeld van de consument over buitenlandse fok is zeer 

negatief, terwijl de praktijk uitwijst dat er in Nederland ook 

broodfokkers zijn die de honden behandelen die het daglicht 

niet kunnen verdragen. Er worden ook in Nederland 

schrijnende situaties aangetroffen.
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Criminele netwerken

De illegale handel in puppy's verloopt via criminele netwerken. 

In deze handelsnetwerken is er vaak sprake van verstrengeling 

van de legale handel en de illegale handel.

Een hondenhandelaar bouwt een netwerk om zich heen ten 

behoeve van bonafide handel. Ditzelfde netwerk kan echter ook 

gebruikt worden voor de malafide handel. Hierdoor ontstaat er 

een ‘grijs circuit’, wat de controle bemoeilijkt.

Er zijn ook overeenkomsten te vinden met andere 

georganiseerde criminaliteitsvormen.

De handelsactiviteiten richten zich op projecten en indien het 

project succesvol is, wordt de samenwerking herhaald. 

Daarnaast blijft de samenwerking vaak onderhouden doordat 

de legale handelsactiviteiten doorgaan. Op deze manier wordt 

er een internationaal handelsnetwerk ontwikkeld.

Hondenhandel is een veld waar grote bedragen heel snel 

verdiend kunnen worden. Naast heel veel kleine zijn er een 

aantal ‘grote mannetjes’ die op grote schaal geld binnenhalen. 

Volgens een onderzoeker van de KLPD is illegale hondenhandel 

vaak bij handel. Sommige handelaren deinzen niet terug voor 

heling, vermogensdelicten, geweldsdelicten en verdovende 

middelen.
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Verkoop en internet

Er zijn twee hoofdredenen voor de consument bij het kopen van 

een puppy van een illegale handelaar of fokker.

 Er lange wachtlijsten zijn bij verenigingen van 

rashonden, (een jaar of langer)

o De malafide handelaren de puppy’s van het 

gewenste ras direct besteld en afgehaald kunnen 

worden.

 Rashonden zijn vaak zeer prijzig bij de erkende fokker.

o Een malafide gefokte hond kost over het algemeen 

veel minder.

Het gaat in de hondenhandel om veel geld. Zeker in 

vergelijking met de handel in het welzijn van dieren zoals katten 

of kleine zoogdieren. De afzet van fokkers en handelaren aan 

consumenten gebeurt vooral door middel van advertenties op 

internet, in de krant of in hondentijdschriften en via ‘mond-tot-

mondreclame’. Veel handel verloopt via het internet zoals 

marktplaats.

De meldingen die de Dierenbescherming en de Sophia 

Vereniging tot bescherming van Dieren voornamelijk 

binnenkrijgen hebben betrekking op de hondenhandel via 

internet, specifiek bij Marktplaats.

Zowel wat betreft aantallen advertenties als wat betreft 

aantallen aangeboden puppy’s staat Marktplaats met kop en 

schouders bovenaan. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het 

dominante marktaandeel voor online-verkopen van
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Marktplaats. Er worden per maand via internet tientallen 

duizenden puppy’s/honden aangeboden, met een totaalwaarde 

van miljoenen euro. Internet gaat een steeds grotere rol spelen 

in de illegale hondenhandel.

Losse advertenties worden per ras op Marktplaats, Facebook 

of Doggynet geplaatst, om te voorkomen dat de handelaar te 

veel puppy’s verkoopt en daardoor grootschalig lijkt. In de 

advertenties van juist malafide handelaren komt de 

vermeldingen:

 Rijks gediplomeerd,

 Erkend,

 Specialist

 Betrouwbaar

De top 25 van populaire rassen komen veel voor. De puppy’s 

worden voor bodemprijzen aangeboden en de koper krijgt de 

hond direct mee. De achterliggende handelaren zijn niet 

eenvoudig traceerbaar omdat de achterliggende handelaar 

(tussenpersoon) in de anonimiteit blijft. Dit bemoeilijkt de 

controle en handhaving van wet- en regelgeving, zover die er 

nog is.

Op het moment dat de vraag voor een bepaalde hond afneemt 

of wanneer er een nieuw ras is waarvoor men hogere prijzen 

kan vragen, wisselen de beroepsfokkers van soort rashond. De 

populariteit van de Labradoodle is bijvoorbeeld toegenomen, 

dat wordt dan de nieuwe mode hond. In het verleden was er 

eveneens sprake van mode, denk bijvoorbeeld aan de Collie 

(Lassie) en de Duitse herder (Rex).
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Hondenziektes, volksgezondheid en de 

dierenarts

In Nederland is het aanbevolen honden in te enten tegen:

Rabiës,

Parvo,

Leverziekte,

Ziekte van Weil

Para-influenza.

Toch komt het regelmatig voor dat puppy’s besmet zijn doordat 

deze niet, verkeerd of onvoldoende zijn ingeënt of niet titteren. 

Dat kan gevaar voor de volksgezondheid opleveren.

Met rabiës besmette honden uit Oost-Europa die via de illegale 

hondenhandel Nederland binnenkomen, door slechte registratie 

niet of moeilijk te herleiden zijn. Er zijn geen uniforme 

hondenpaspoorten met kwaliteitsgarantie en elke dierenarts 

kan legaal een buitenlands hondenpaspoort omzetten naar een 

Nederlands paspoort. De herkomst en medische geschiedenis 

worden daarmee weggevaagd.

25% van dierenartsen in Nederland blijkt op voorhand geen 

probleem te hebben met het omzetten van een paspoort.

Daarnaast zijn er dierenartsen die handelaren bevoorraden met 

vaccinatieboekjes en wordt er gefraudeerd met 

identificatiechips die vrij verkrijgbaar zijn.

Deze dierenartsen frauderen met leeftijden en entingen in het 

paspoort, zodat de honden oud genoeg lijken om verhandeld te 

worden. Het gaat naar schatting om 5 à 10 dierenartsen in 

Nederland. De dierenartsen worden extra betaald en vormen 

een belangrijk onderdeel in het netwerk van illegale handelaren.
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Zowel in Nederland als in België is de hond het populairste 

gezelschapsdier. Veel mensen weten echter niet wat ze in huis 

halen met zo'n schattige pup uit de dierenwinkel of bij een 

puppyhandelaar. Negen van de tien puppy’s haal je zo een dier 

uit Slowakije in huis, zonder dat je er erg in hebt. Jaarlijks voeren 

België en Nederland tienduizenden puppy's in, onder andere uit 

Slowakije. Geregeld zijn deze puppy’s doodziek. De teven die de 

pups baren zitten vaak onder de schurft en hebben vlooien. Ze 

verblijven in kleine donkere, vieze kooien. Ook de bevalling 

gebeurt in deze schrijnende omstandigheden.

Deze ziekelijke omgeving is het eerste waarmee de puppy’s 

geconfronteerd worden. Ze verblijven in bacteriehaarden waar 

geen enkele mogelijk is op vroege socialisatie. Eens 

aangekomen in Nederland of België zijn veel van deze pups al 

bezweken of doodziek, wat zorgt voor onnodig dierenleed en 

menselijk verdriet. Wie een zieke pup koopt, betaalt al een hele 

som geld. Tel daarbij de dierenartskosten op en je bent al snel 

enkele duizenden euro's kwijt.

Als de pup dan alles heeft overleefd, welke hechtingsproblemen 

hebben deze puppy’s dan al niet opgelopen door alles wat ze al 

hebben moeten meemaken.

Te veel mensen hebben ondertussen ervaring met zieke 

puppy’s, wat in het slechtste geval eindigt in hartverscheurend 

verdriet. Alle puppy’s hebben gedurende de eerste acht weken, 

de meest cruciale fase in een hondenleven, niet de vroege 

gesocialiseerd gehad. Daarom vertonen veel pups uit de 

Oostbloklanden gedragsproblemen en psychische stoornissen. 

Slowakije is geen rabiës vrij land. Gezien de erkende 

exporteurs het niet zo nauw nemen met de verplichte 

inentingen, importeren we mogelijk puppy’s met hondsdolheid.
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De import van geestelijk en fysiek zieke puppy’s moet 

stoppen.

Er wordt niet voor niks gesproken over de broodfok maffia en 

malafide hondenhandel. De malafide handel in puppy’s veelal 

aangevoerd vanuit Oost-Europa wordt door onwetendheid in 

de hand gewerkt. Een andere uitkomst is dat van alle 

aankopen van een pup de helft, gebeurt via internet.

Uit een anoniem werkende hondenhandelaar in Brabant kwam 

naar voren dat de bron van honden uit het malafide 

hondenhandel zijn oorsprong vindt bij fokkers in Oost-Europa. 

Vaak worden deze puppy’s naar verzamelplaatsen gebracht 

waar ze worden verkocht aan handelaren. Deze handelaren 

exporteren de puppy’s van het land van oorsprong naar 

bijvoorbeeld Nederland. Wanneer de puppy’s aankomen in 

Nederland, zorgt de handelaar ervoor dat de honden in het bezit 

zijn van een Nederlands paspoort. Dit wordt gedaan omdat de 

meeste mensen geen pup willen met een Oost Europees 

paspoort en honden met een Nederlands paspoort als meer 

betrouwbaar worden ingeschat. Het overzetten van het oude 

paspoort naar een Nederlands paspoort is in Nederland niet 

illegaal. De honden worden direct in quarantaine geplaatst 

gedurende een week wanneer ze bij de groothandelaar 

arriveren.
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Verloop internationale hondenhandel

Kopers van een puppy willen eigenlijk helemaal geen puppy uit 

Oost-Europa. De malafide puppyhandelaar verkoopt de puppy’s 

meestal daarom niet direct zelf. De malafide puppyhandelaar is 

genoodzaakt de puppy’s te verkopen aan een tussenhandelaar.

De tussenhandelaar plaatst de puppy’s bij bijvoorbeeld 

particulieren/gezinnen en zet advertenties op het internet, 

waardoor het lijkt alsof de puppy’s bij deze gezinnen zijn 

geboren. De consument heeft echter geen idee waar de 

puppy’s werkelijk vandaan komen. Naast de import van 

puppy’s vindt er ook export plaats van geïmporteerde pups 

vanuit Nederland.

Naast het onderscheid in legaal en illegaal kan men een 

onderscheid maken in bonafide en malafide handelaren. Een 

malafide hondenhandelaar is iemand die niet goed zorgt voor 

het welzijn van de dieren. Dit hoeft dus niet direct een malafide 

illegale handelaar te zijn.

Een aantal verschillende mogelijkheden:

 Legaal-bonafide,

 Legaal-malafide,

 Illegaal-bonafide

 Illegaal-malafide handelaren.
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Honden

De malafide hondenhandel kan nadelige gevolgen hebben voor 

zowel:

 Het welzijn van honden,

 De fysieke en geestelijke gezondheid,

 Het gedrag van de honden.
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Welzijn

Honden worden gezien als wezens met gevoel waardoor 

mensen moreel verplicht zijn om aandacht te schenken aan de 

welzijnsbehoeften van de hond. De negatieve gevolgen voor 

het welzijn van de honden, wat wordt er onder welzijn verstaan. 

Honden welzijn is in een vijftal vrijheden te formuleren voor de 

hond.

Hondenwelzijn houdt in:

 Geen dorst, honger en onjuiste voeding

 Geen fysiek en fysiologisch ongerief

 Geen pijn, verwondingen en ziektes

 Geen angst en chronische stress

 Hun eigen natuurlijke gedrag te kunnen vertonen

De meest recente definitie van hondenwelzijn zoals wij die 

momenteel kennen is als volgt,

Een individu verkeert in een staat van welzijn wanneer het in 

staat is zich actief aan zijn levensomstandigheden aan te 

passen en daarmee een toestand kan bereiken die het als 

positief ervaart.

Hierbij wordt rekening gehouden met inzichten over het 

bewustzijn van de honden die ervan uitgaan dat honden 

emoties niet alleen acuut beleven maar ook aan contexten en 

ervaringen relateren, en afhankelijk daarvan, een bepaald 

emotioneel aanpassingsvermogen bezitten.
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Beoordeling van welzijn

Voor de beoordeling van hondenwelzijn dient een verschil 

gemaakt te worden tussen een acute situatie een lange termijn 

situatie.

Voor de beoordeling van de acute situatie kunnen de vijf 

vrijheden worden toegepast. Het kwantificeren van de mate van 

welzijnsaantasting is zeer lastig. Dat er tijdens de malafide 

hondenhandel sprake is van welzijnsaantasting is per definitie 

zo, dit wordt ook onderbouwd met onderzoek.

Voor de lange termijn situatie geldt echter dat het ondergaan van 

negatieve ervaringen/ alleen het aanpassingsvermogen van de 

hond te boven gaan wanneer deze niet door positieve ervaringen 

gecompenseerd wordt. Het kwantificeren van deze mate van 

welzijnsaantasting is zeer lastig. Er is slechts een vermoeden van 

welzijnsaantasting op de lange termijn aangezien pups afkomstig 

uit het malafide circuit, vaak slecht gesocialiseerd zijn. Zodoende 

hebben deze pups een grotere kans om later afwijkend gedrag te 

vertonen, in het bijzonder passief gedrag.
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Gezondheid

Puppy’s afkomstig uit de malafide hondenhandel heeft in 60 tot 

70% van de gevallen lichte tot serieuze lichamelijke 

afwijkingen.

 Luchtwegproblemen in de vorm van kennelhoest of 

bronchitis,

 Ernstige gastro-intestinale problemen zoals,

o Parvo,

o Parasieten,

o Ernstige ondervoeding

o Aandoeningen die zich op latere leeftijd 

manifesteren zoals,

 Erfelijke aandoeningen van het 

bewegingsstelsel.

De puppy’s zijn extra gevoelig voor het oplopen van infecties. 

Tevens krijgen de puppy’s niet de verplichte vaccinaties tegen 

Parvo-virus en hondenziekte op 6 weken leeftijd. Puppy’s 

mogen als ze 12 weken zijn worden gevaccineerd tegen rabiës. 

3 weken later mogen de puppy’s dan als ze 15 weken zijn 

geïmporteerd worden.
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Gedrag

Puppy’s uit de broodfok hebben een veel grotere kans op het 

ontwikkelen van gedragsproblemen of zelfs psychische 

stoornissen op latere leeftijd.

De vroege socialisatiefase van een pup vindt namelijk plaats 

tussen de 3e en 12e levensweek. In deze vroege 

socialisatiefase is het van belang dat de puppy’s dagelijks 

contact hebben met onder andere leeftijdgenoten, vreemde 

mensen, kinderen, anders gekleurde soortgenoten en 

ouderdieren.

In Nederland is deze vroege socialisatie zelfs wettelijk verplicht. 

De pup leert de kenmerken van de levende wezens waar het 

mee omgaat.

Juist in deze cruciale fase van de puppy’s afkomstig uit de 

broodfok, verblijven de puppy’s in donkere schuren dan wel 

‘puppy boerderijen’ en hebben niet of nauwelijks contact met 

bijvoorbeeld kinderen mensen of andere dieren. De kans is dan 

groot op het ontwikkelen van gedragsproblemen of psychische 

stoornissen op latere leeftijd meestal startend tijdens de 

pubertijd.
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Consumenten

Wanneer een consument een puppy koopt uit de malafide 

hondenhandel, kan de pup eigenaar op meerdere manieren 

negatieve gevolgen van zijn of haar aankoop ondervinden.

 De pup voldoet niet aan de verwachtingen omdat de pup 

een grotere kans heeft om op latere leeftijd 

gedragsproblemen te ontwikkelen, aangezien pups uit het 

malafide circuit een slechte vroege socialisatie hebben 

gehad.

Uit onderzoek uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging tot 

de Bescherming van Dieren bleek dat deze pups:

 Vaak gezondheidsproblemen ontwikkelen, waardoor de 

dierenartskosten hoog op kunnen lopen, of de pup zelfs al 

op jonge leeftijd overlijdt.

Hoe veel groter de kans is dat het puppy afkomstig uit het 

malafide hondenhandel ziek wordt, dan wel op jonge leeftijd 

overlijdt, in vergelijking met pups afkomstig uit het bonafide 

circuit, is onbekend omdat dit niet is onderzocht.

Waar eigenaren zich vaak niet bewust van zijn, is dat de 

aanschaf van een puppy uit de malafide hondenhandel ook 

gezondheidsrisico’s voor de eigenaar zelf met zich 

meebrengt. Aangezien veel pups uit het malafide 

hondenhandel niet of onvoldoende gevaccineerd zijn, kunnen 

deze pups een gevaar vormen voor de volksgezondheid.
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In het bijzonder Rabiës vormt een groot risico voor de 

volksgezondheid.

Onderzoek naar online puppyhandel in Nederland heeft 

aangetoond dat puppy handelaren geclassificeerde 

advertentiesites gebruiken om kopers bewust te misleiden.

Sommige handelaren verschuilen zich achter meerdere 

anonieme accounts en gebruiken nepfoto’s in de advertenties. 

Er gaat ernstig dierenleed schuil achter deze malafide 

hondenhandel.
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Coaching en advies intakegesprek

Verbinding – Communicatie – Omgang

De levensvreugde verrijken voor jou als mens 

en jouw hond.

Ontvang daarvoor direct gegarandeerd 2 waardevolle tips om daarmee 

zelf samen met jouw hond aan de slag kan gaan.

https://www.dogsview.nl/coaching

-en-advies-intakegesprek/
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Online Puppy Coaching

Leer om samen te werken met je puppy.

Je wilt toch het allerbeste voor je puppy?

+ Gratis E-Book “Puppy werkboek“

+ Gratis E-Book “De psychologie van de hond“

+ 3 maanden online coaching.

https://www.dogsview.nl/online-puppy-

coaching/
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Een stabiele band met je hond 
VIP

Wil je dit probleem echt bij de bron 

aanpakken?

+ Gratis E-Book “De psychologie van de hond “

+ 6 maanden online coaching
             

           

https://www.dogsview.nl/een-stabiele-band-

met-je-hond-vip/
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Een stabiele band met je hond 

(Online halfjaar mailprogramma)
+ Gratis E-Book “De psychologie van de hond“

Loop jij tegen veel voorkomende problemen op met jouw 

hond, zoals angst, onzekerheid of bijvoorbeeld reactiviteit?

Wil je dit probleem echt bij de bron aanpakken?

https://www.dogsview.nl/een-stabiele-band-

met-je-hond/



253



254



255

REFERENTIES

Albright, J. Canine behavior. 

Canine Rehabilitation and Physical Therapy,

Appleby, D. 

Socialization and habituation. 

The Behavior of Dogs and Cats.

Appleby, D. 

Puppy socialization.

Bradshaw, J., Casey, R. 

Relationship between aggressive and avoidance behavior by dogs and their 

experience in the first six months of life. 

The Veterinary Record,

Arai, S., Ohtani, N., & Ohta, M. 

Importance of Bringing Dogs in Contact with Children during Their 

Socialization Period for Better Behavior.

Arnsten, A. F. T. 

Stress signaling pathways that impair prefrontal cortex structure and 

function.

Bateson, P. 

How do sensitive periods arise and what are they for? Animal behavior,

Bateson, P. 

How do sensitive periods arise and what are they for? Animal behavior,

Barbazanges, A., Piazza, P. V., Le Moal, M., & Maccari, S. 

Maternal glucocorticoid secretion mediates long- term effects of prenatal 

stress.

Battaglia, C. L. 

Periods of early development and the effects of stimulation and social 

experiences in the canine. 

Boxall, J., Heath, S., Bate, S., & Brautigam, J. 

Modern concepts of socialization for dogs: implications for their behavior, 

welfare and use in scientific procedures.

Braastad, B. O. 

Effects of prenatal stress on behavior of offspring of laboratory and farmed 

mammals.

Brodbeck, A.J. 

An exploratory study on the acquisition of dependency behavior in puppies.



256

Clarke, A., & Schneider, M. 

Prenatal stress has long-term effects on behavioral responses to stress in 

juvenile rhesus monkeys.

Davidson, R. J. & McEwen, B.S. 

Social influences on neuroplasticity: Stress and interventions to promote well-

being.

De Meester, R., Moons, C., Van Bree, H., & Coopman, F. 

Critical evaluation of the environment in Belgian dog breeding kennels during 

the puppies' socialization period.

Dehasse, J. 

Sensory, emotional and social development of the young dog.

Elliot, O. and J. Scott 

The analysis of breed differences in maze performance in dogs.

Estanislau, C., & Morato, S.  

Prenatal stress produces more behavioral alterations than maternal separation 

in the elevated plus-maze and in the elevated T-maze.

Fox, M. 

Overview and critique of stages and periods in canine development.

Understanding your dog.

Coward, McGann and Geoghegan: Inc. Fox, M. 

The dog: its domestication and behavior.

Fox, M. & Stelzner, D. 

Approach/withdrawal variables in the development of social behaviour in the 

dog.

Fox, M. & Stelzner, D. 

The effects of early experience on the development of inter and intraspecies 

social relationships in the dog.

Freedman, D. G., et al. 

Critical period in the social development of dogs.

Gazzano, A., Mariti, C., Notari, L., Sighieri, C., & McBride, E. A. 

Effects of early gentling and early environment on emotional development of 

puppies.

Gazzano, A., Mariti, C., Alvares, S., Cozzi, A., Tognetti, R., & Sighieri, C. 

The prevention of undesirable behaviors in dogs: effectiveness of veterinary 

behaviorists' advice given to puppy owners.

Haugh, L.I. 

Socialization in puppies.

Haug, L. I. 

Canine aggression toward unfamiliar people and dogs.



257

Hubrecht, R. C. 

A comparison of social and environmental enrichment methods for laboratory 

housed dogs.

Ingel, G.J. & Calvin, A.D. 

The development of affectional responses in infant dogs.

Kennedy, C., Grave, G., Jehle, J. W., & Sokoloff, L. 

Changes in blood flow in the component structures of the dog brain 

during postnatal maturation 

Kis, A., Bence, M., Lakatos, G., Pergel, E., Turcsan, B., Pluijmakers, 

J., Vas, J., Elek, Z., Bruder, I., Földi, L., Sasvari- Szekely, M., Miklosi, 

A., Ronai, Z., Kubinyi, E. 

Oxytocin Receptor Gene Polymorphisms Are Associated with Human 

Directed Social Behavior in Dogs.

Kutsumi, A., Nagasawa, M., Ohta, M., & Ohtani, N. 

Importance of puppy training for future behavior of the dog. 

Landsberg, G. M., Shaw, J., & Donaldson, J. 

Handling behavior problems in the practice setting.

Mariti, C., Gazzano, A., Moore, J. L., Baragli, P., Chelli, L., & Sighieri, 

C. 

Perception of dogs’ stress by their owners. 

Merola, I., Prato-Previde, E., & Marshall-Pescini, S. 

Social referencing in dog-owner dyads? 

Merola, I., Prato- Previde, E., & Marshall-Pescini, S. 

Dogs' social referencing towards owners and strangers.

Mills, D.S., Marchant-Forde, J., Morton, D., Phillips, C., McGreevy, P., 

Nicol, C., Sandoe, P. and Swaisgood, R. 

The encyclopedia of applied animal behavior and welfare.

Nagasawa, M., Shibata, Y., Yonezawa, A., Morita, T., Kanai, M., Mogi, 

K., & Kikusui, T. 

The behavioral and endocrinological development of stress response 

in dogs.

Ogawa, T., Mikuni, M., Kuroda, Y., Muneoka, K., Mori, K. J., & 

Takahashi, K. 

Periodic maternal deprivation alters stress response in adult offspring: 

potentiates the negative feedback regulation of restraint stress-

induced adrenocortical response and reduces the frequencies of 

open field induced behaviors.

Overall, K. Clinical behavioral medicine for small animals. 

Manual of clinical behavioral medicine for dogs and cats.



258

Overall, K. L., Hamilton, S. P., & Chang, M. L. 

Understanding the genetic basis of canine anxiety: phenotyping dogs 

for behavioral, neurochemical, and genetic assessment.

Overall, K. L., Tiira, K., Broach, D., Bryant, D. 

Genetics and behavior: A guide for practitioners.

Pal, S. K. 

Maturation and development of social behavior during early ontogeny in 

free-ranging dog puppy’s in West Bengal, India.

  Pal, S. K. 

Play behavior during early ontogeny in free- ranging dogs

Payne, E., Bennett, P. C., McGreevy, P. D. 

Current perspectives on attachment and bonding in the dog-human 

dyad. Pettijohn, T. F., Wong, T., Ebert, P., & Scott, J. .

Alleviation of separation distress in 3 breeds of young dogs. 

Pluijmakers, J., Appleby, D. and Bradshaw 

Sensitive periods in the development of behavioral organization and 

the role of emotional homeostasis.

Prato-Previde, E., Custance, D. M., Spiezio, C., & Sabatini, F. 

Is the dog-human relationship an attachment bond?

Rehn, T., McGowan, R. T., & Keeling, L. J. 

Evaluating the Strange Situation Procedure (SSP) to assess the bond 

between dogs and humans.

Reisner, I. R., & Shofer, F. S. 

Effects of gender and parental status on knowledge and attitudes of 

dog owners regarding dog aggression toward children.

Rhea, S. K., et al. 

A community approach to dog bite prevention.

Romero, T., Nagasawa, M., Mogi, K., Hasegawa, T., & Kikusui, T. 

Oxytocin promotes social bonding in dogs.

Sapolsky, R. M., & Meaney, M. J. 

Maturation of the adrenocortical stress response: neuroendocrine 

control mechanisms and the stress hypo responsive period.

Schafe, GE, Nader, K, Blair, HT, Ledoux, JE 

Memory consolidation of Pavlovian fear conditioning: a cellular and 

molecular perspective.

Scott, J. P. 

Critical periods in the development of social behavior in puppies.

Critical Periods in Behavioral Development Critical periods determine 

the direction of social, intellectual, and emotional development. 

Scott, J. and J. Fuller 



259

Genetics and the Social Behavior of the Dog

Seksel, K. 

Preventing behavior problems in puppy’s and kittens.

Serpell, J. 

Primary socialization revisited: early experience and the development 

of canine behavior problems. 

Serpell, J. & Jagoe, J. 

Early experience and the development of behavior. The domestic 

dog: Its evolution, behavior, and interactions with people,

Sheperd, K. 

Development of behavior, social behavior and communication in dogs.

Slabbert, J., & Rasa, O. A. E. 

Observational learning of an acquired maternal behavior pattern by working 

dog pups: an alternative training method?

Sowell, ER., Thompson, PM., Holmes, CJ., Jernigan, TL., Toga, AW. In 

vivo evidence for post adolescent brain maturation in frontal and striatal 

regions.

Stepita, E. M., Bain, M. J., Kass, P. H. 

Frequency of CPV Infection in Vaccinated Puppies that Attended Puppy 

Socialization Classes.

Strandberg, E., Jacobsson, J., & Saetre, P. 

Direct genetic, maternal and litter effects on behavior in German 

shepherd dogs. Takahashi, L. K., Haglin, C., & Kalin, N. H. 

Prenatal stress potentiates stress-induced behavior and reduces the 

propensity to play in juvenile rats.

Takahashi, L.K., Turner, J.G., Kalin, N.H. 

Prenatal stress alters brain catecholaminergic activity and potentiates 

stress- induced behavior in adult rats.

Tuber, D. S., Hennessy, M. B., Sanders, S., & Miller, J. A. 

Behavioral and glucocorticoid responses of adult domestic dogs to 

companionship and social separation.

Uzunova, K., et al. 

Study on the behavior of puppy’s with regard to their socialization.

Vas, J., Topál, J., Gácsi, M., Miklósi, A., & Csányi, V. 

A friend or an enemy? Dogs’ reaction to an unfamiliar person showing 

behavioral cues of threat and friendliness at different times

Van der Waaij, E.H., Wilsson, E., Strandberg, E. 



260

Genetic analysis of results of a Swedish behavior test on German 

shepherd dogs and Labrador retrievers.

Vermeire, S., Audenaert, K., De Meester, R., Vandermeulen, E., 

Waelbers, T., De Spiegeleer, B., Peremans, K. 

Neuro-imaging the serotonin 2A receptor as a valid biomarker for 

canine behavioral disorders.

Vermeire, S., Audenaert, K., Dobbeleir, A., Vandermeulen, E., 

Waelbers, T., Peremans, K. 

A Cavalier King Charles dog with shadow chasing: Clinical recovery 

and normalization of the dopamine transporter.

Weaver, I. C., Diorio, J., Seckl, J. R., Szyf, M., & Meaney, M. J. 

Early environmental regulation of hippocampal glucocorticoid 

receptor gene expression: characterization of intracellular mediators 

and potential genomic target sites.

Wells, D. 

The influence of toys on the behavior and welfare of kenneled dogs.

Wells, D. L. & Hepper, P. G. Male and female dogs respond differently 

to men and women.

Wells, D. L. & Hepper, P. G. 

Prenatal olfactory learning in the domestic dog. Animal behavior,

Kis, A., Bence, M., Lakatos, G., Pergel, E., Turcsan, B., Pluijmakers, J., Vas, 

J., Elek, Z., Bruder, I., Földi, L., Sasvari- Szekely, M., Miklosi, A., Ronai, Z., 

Kubinyi, E. 

Oxytocin Receptor Gene Polymorphisms Are Associated with Human Directed 

Social Behavior in Dogs.

Kutsumi, A., Nagasawa, M., Ohta, M., & Ohtani, N. 

Importance of puppy training for future behavior of the dog. 

Landsberg, G. M., Shaw, J., & Donaldson, J. 

Handling behavior problems in the practice setting.

Mariti, C., Gazzano, A., Moore, J. L., Baragli, P., Chelli, L., & Sighieri, C. 

Perception of dogs’ stress by their owners. 

Merola, I., Prato-Previde, E., & Marshall-Pescini, S. 

Social referencing in dog-owner dyads? 

Dogs' social referencing towards owners and strangers.

Mills, D.S., Marchant-Forde, J., Morton, D., Phillips, C., McGreevy, P., Nicol, 

C., Sandoe, P. and Swaisgood, R. 

The encyclopedia of applied animal behavior and welfare.

Nagasawa, M., Shibata, Y., Yonezawa, A., Morita, T., Kanai, M., Mogi, K., & 



261

Kikusui, T. 

The behavioral and endocrinological development of stress response in 

dogs.

Ogawa, T., Mikuni, M., Kuroda, Y., Muneoka, K., Mori, K. J., & Takahashi, K. 

Periodic maternal deprivation alters stress response in adult offspring: 

potentiates the negative feedback regulation of restraint stress-induced 

adrenocortical response and reduces the frequencies of open field induced 

behaviors.

Overall, K. 

Clinical behavioral medicine for small animals. 

Overall, K. L. 

Manual of clinical behavioral medicine for dogs and cats.

Overall, K. L., Hamilton, S. P., & Chang, M. L. 

Understanding the genetic basis of canine anxiety: phenotyping dogs for 

behavioral, neurochemical, and genetic assessment.

Overall, K. L., Tiira, K., Broach, D., Bryant, D. 

Genetics and behavior: A guide for practitioners.

Pal, S. K. 

Maturation and development of social behavior during early ontogeny in free-

ranging dog puppy’s in West Bengal, India.

Pal, S. K. 

Play behavior during early ontogeny in free- ranging dogs

Payne, E., Bennett, P. C., McGreevy, P. D. (

Current perspectives on attachment and bonding in the dog-human dyad. 

Pettijohn, T. F., Wong, T., Ebert, P., & Scott, J. 

Alleviation of separation distress in 3 breeds of young dogs. 

Pluijmakers, J., Appleby, D. and Bradshaw 

Sensitive periods in the development of behavioral organization and the role of 

emotional homeostasis.

Prato-Previde, E., Custance, D. M., Spiezio, C., & Sabatini, F. 

Is the dog-human relationship an attachment bond?

Rehn, T., McGowan, R. T., & Keeling, L. J. 

Evaluating the Strange Situation Procedure (SSP) to assess the bond 

between dogs and humans.

Reisner, I. R., & Shofer, F. S. 

Effects of gender and parental status on knowledge and attitudes of dog 

owners regarding dog aggression toward children.

Rhea, S. K., et al. 

A community approach to dog bite prevention.

Romero, T., Nagasawa, M., Mogi, K., Hasegawa, T., & Kikusui, T.



262

Oxytocin promotes social bonding in dogs.

Sapolsky, R. M., & Meaney, M. J. 

Maturation of the adrenocortical stress response: neuroendocrine control 

mechanisms and the stress hypo responsive period.

Schafe, GE, Nader, K, Blair, HT, Ledoux, JE 

Memory consolidation of Pavlovian fear conditioning: a cellular and molecular 

perspective.

Scott, J. P. 

Critical periods in the development of social behavior in puppies.

Scott, J. P. 

Critical Periods in Behavioral Development Critical periods determine the 

direction of social, intellectual, and emotional development. 

Scott, J. and J. Fuller 

Genetics and the Social Behavior of the Dog

Seksel, K. 

Preventing behavior problems in puppy’s and kittens.

Seksel, K., Mazurski, E. J., & Taylor, A. 

Puppy socialization programs: short and long term behavioral effects.

Serpell, J. 

Primary socialization revisited: early experience and the development of 

canine behavior problems. 

Serpell, J. & Jagoe, J. 

Early experience and the development of behavior. The domestic dog: Its 

evolution, behavior, and interactions with people,

Sheperd, K. 

Development of behavior, social behavior and communication in dogs.

Slabbert, J., & Rasa, O. A. E

Observational learning of an acquired maternal behavior pattern by working 

dog pups: an alternative training method?

Sowell, ER., Thompson, PM., Holmes, CJ., Jernigan, TL., Toga, AW. (

In vivo evidence for post adolescent brain maturation in frontal and striatal 

regions.

Stepita, E. M., Bain, M. J., Kass, P. H. 

Frequency of CPV Infection in Vaccinated Puppies that Attended Puppy 

Socialization Classes.

Strandberg, E., Jacobsson, J., & Saetre, P. 

Direct genetic, maternal and litter effects on behavior in German shepherd 

dogs. 

Takahashi, L. K., Haglin, C., & Kalin, N. H. 



263

Prenatal stress potentiates stress-induced behavior and reduces the 

propensity to play in juvenile rats.

Takahashi, L.K., Turner, J.G., Kalin, N.H. 

Prenatal stress alters brain catecholaminergic activity and potentiates 

stress- induced behavior in adult rats.

Tuber, D. S., Hennessy, M. B., Sanders, S., & Miller, J. A. 

Behavioral and glucocorticoid responses of adult domestic dogs to 

companionship and social separation.

Uzunova, K., et al. 

Study on the behavior of puppy’s with regard to their socialization.

Vas, J., Topál, J., Gácsi, M., Miklósi, A., & Csányi, V. 

A friend or an enemy? Dogs’ reaction to an unfamiliar person showing 

behavioral cues of threat and friendliness at different times

Van der Waaij, E.H., Wilsson, E., Strandberg, E.

Genetic analysis of results of a Swedish behavior test on German shepherd 

dogs and Labrador retrievers.

Vermeire, S., Audenaert, K., De Meester, R., Vandermeulen, E., Waelbers, T., 

De Spiegeleer, B., Peremans, K. Neuro-

imaging the serotonin 2A receptor as a valid biomarker for canine behavioral 

disorders.

Vermeire, S., Audenaert, K., Dobbeleir, A., Vandermeulen, E., Waelbers, T., 

Peremans, K. 

A Cavalier King Charles dog with shadow chasing: Clinical recovery and 

normalization of the dopamine transporter.

Weaver, I. C., Diorio, J., Seckl, J. R., Szyf, M., & Meaney, M. J. 

Early environmental regulation of hippocampal glucocorticoid receptor gene 

expression: characterization of intracellular mediators and potential 

genomic target sites.

Wells, D. 

The influence of toys on the behavior and welfare of kenneled dogs.

Wells, D. L. & Hepper, P. G. 

Male and female dogs respond differently to men and women.

Wells, D. L. & Hepper, P. G. 

Prenatal olfactory learning in the domestic dog. Animal behavior,



264


