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Hond en samenleving
Honden maken deel uit van onze
samenleving. Zij geven vrolijkheid en
kleur aan het leven van de hondenbezitter. Bovendien zijn honden soms
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zelfs onmisbaar als hulphond voor
gehandicapten of bijvoorbeeld bij het
opsporen van vermisten.
Maar...

Niet doen

Wel doen

Excuses voor uzelf verzinnen als:

Uw hond leren op een geschikte plek
te poepen.

“Laat de gemeente het maar opruimen,
ik betaal toch hondenbelasting?”
“Ach zo'n drol is zo weggeregend.”

Sportief zijn en ongelukjes opruimen.
Overleggen met uw gemeente over geschikte
uitlaatplekken en opruimfaciliteiten.

De publieke ruimte moet met elkaar
gedeeld worden. Als we daarbij geen
rekening houden met elkaar ontstaat
overlast. Wat mensen als hinderlijk
ervaren is voor iedereen verschillend:
harde muziek, rommel op straat, maar
ook hondengedrag. Als er geklaagd
wordt over honden heeft dat meestal te
maken met poep, blaffen of loslopen.

Hondenpoep
Over hondenpoep zijn drie feiten te melden:
Net als ieder ander wezen poept een hond één
of meer malen per dag;
Niemand vind het leuk om in de poep te staan,
ook hondenbezitters niet;
In hondenpoep kunnen zoönosen ontstaan, dat
zijn ziekten die overdraagbaar zijn van hond op
mens. Deze kunnen voor kwetsbare mensen
gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Hondenpoep op straat, op een grasveld, in de
speeltuin en op andere plekken zorgt ervoor dat
mensen een hekel krijgen aan honden. Dit zou niet
nodig moeten zijn!
Gelukkig kan je een hond leren om op een bepaalde
plek zijn behoefte te doen. Dat kan op een daarvoor bestemd veldje zijn of op een grasveld waar u
het gemakkelijk kunt opruimen.

Wat u ook doet, straf een hond nooit voor ongelukjes
binnenshuis of buitenshuis. De hond zal hierdoor
alleen leren dat zijn behoefte doen ‘straf’ betekent.
En vervolgens zal hij het zoveel mogelijk doen als
u niet kijkt. Leer de hond op een positieve manier
op welke plek hij zijn behoefte mag doen.

Blaffende honden
Blaffen is een manier van communiceren van de
hond. Dat een hond blaft, is dus normaal.
Nagenoeg alle honden blaffen, de een wat vaker
dan de ander.
Zolang er met mate wordt geblaft, is dit geluid
meestal een onderdeel van het dagelijkse leven
en wordt het niet als storend ervaren. Veel, langdurig en hard blaffen (of janken) kan leiden tot
klachten uit de omgeving.

Overmatig blaffen kan verschillende oorzaken
hebben.
Het kan aangeleerd gedrag zijn: de hond wordt
beloond als hij blaft. Zo’n beloning kan
bedoeld of onbedoeld worden gegeven;
Het kan te maken hebben met agressie of
verdediging van territorium: hard blaffen als de
kat van de buren in jouw tuin komt;
Het kan voortkomen uit een gevoel van
onbehagen als de hond alleen thuis is.
Veelal heeft dit te maken met angst. Honden
zijn groepsdieren en kunnen in paniek raken
als ze alleen achter moeten blijven;
Maar een hond kan ook hebben geleerd dat zijn
baas snel terug komt als hij maar flink blaft;
En tenslotte speelt verveling dikwijls een rol
als de hond alleen achterblijft. Met een leuk
blafspelletje tegen postbode, voorbijgangers of
vogels vliegt de tijd om...!

Niet doen

Wel doen

Een hond nemen als u hele dagen werkt of
te weinig tijd hebt om hem de aandacht te
geven die hij nodig heeft.

De hond met geduld, stapje voor stapje,
leren om alleen te zijn. Raadpleeg een
goede trainer of een boek over opvoeding.

De hond een apparaat als een anti-blafband
omdoen. Een dergelijk middel geeft de hond
stress en neemt de oorzaak van het gedrag
niet weg.

Het leven van een hond leuker maken.
Buitenshuis met veel spel en beweging,
maar ook binnenshuis met uitdagende
speeltjes.

Tegen de hond gaan schreeuwen als hij
blaft, zo lijkt het of u gezellig meedoet.

Zoek bij problemen hulp van een goede
gedragstherapeut. Deze kan u helpen de
oorzaak van overmatig blaffen te achterhalen en samen met u zoeken naar een
passende oplossing.

Boos worden als uw buren melden last te
hebben van het geblaf van uw hond.
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Loslopende honden
Honden hebben beweging nodig. Ze willen rennen,
graven, snuffelen en ravotten. Daarvoor is minimaal
een dagelijkse uitgebreide wandeling nodig, maar
de hond los laten lopen kan en mag niet overal. In
de stad wordt een loslopende hond al snel als

hinderlijk ervaren. Ook kan hij het verkeer en
zichzelf in gevaar brengen.
In veel natuurgebieden is de hond helaas vaak
een ongewenste gast: hij mag er óf helemaal niet
komen óf alleen als hij aangelijnd is.

Niet doen

Wel doen

De hond andere dieren laten opjagen

Zorgen dat u als baas leuker bent dan de
rest van de wereld. Neem een bal mee, of
een doosje met heel erg lekkere brokjes.
Als de hond in de gaten heeft dat u op onverwachte momenten het speeltje verstopt of
dat hij -soms- iets lekkers krijgt als hij naar
u toe komt, zal de hond al snel op u gaan
letten. Van u valt iets leuks te verwachten!

De hond, hoe vriendelijk ook bedoeld,
ongevraagd naar andere mensen toe laten
gaan.

“Hij doet niks hoor”

Er achteraan...

Heeft u uzelf wel eens betrapt op het uitspreken
van deze zin? Dikwijls ontgaat het de hondeneigenaar dat de hond gedrag vertoont dat niet
iedereen kan waarderen: bijten zal de hond waarschijnlijk niet, maar wel snuffelen aan benen, voor
de voeten lopen of handen likken. Ongetwijfeld
gedrag dat uw hond vertoont zonder kwaad in de
zin te hebben, maar het kan toch storend zijn voor
een ander die gewoon rustig wil wandelen of met
jonge kinderen op stap is.
Zorg ervoor dat uw hond zijn aandacht op u richt,
geen andere mensen en dieren hindert en bij u
komt wanneer u hem roept.

Jachtinstinct is diep geworteld in de hond. En de
wereld is vol verleidelijke dingen om achteraan te
gaan: katten, joggers, schapen, fietsers, eenden,
hazen en eventueel zelfs bromfietsen of auto’s.
Een jagende hond zorgt meestal voor woedende
reacties van mensen. Uw hond laat immers anderen
flink schrikken. Bovendien leiden incidenten tot
een beperking van de bewegingsvrijheid van alle
honden.
Laat uw hond daarom nooit zelfstandig jagen.
Het is gevaarlijk voor de hond en voor andere
dieren, het is buitengewoon hinderlijk voor andere
mensen en het is bovendien zeer moeilijk weer af
te leren.
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Er op uit met uw hond!

Tips

Realiseer u dat één keer wangedrag veel meer
effect heeft op de omgeving dan honderd keer
goed gedrag. Daarom is iedere hondeneigenaar
keer op keer een visitekaartje voor andere eigenaren. Zorg dat u met uw hond een goed voorbeeld geeft. Dan blijven honden welkom in stad
en bos, in de trein, op campings, in restaurants of
winkels en alle andere plaatsen waar honden en
mensen met elkaar de ruimte moeten delen.

1 Beweging

3 Speel, verras en variëer

Laat de hond zijn energie kwijtraken door een
spannende wandeling te maken of te laten zwemmen. Uiteraard moeten leeftijd, conditie en weersomstandigheden het toelaten.

Maak de wandelingen met de hond wat langer en
vooral afwisselender. Niet standaard drie keer
rechtsaf, hetzelfde rondje door het park en weer
terug. Maar ga eens naar een ander park, verstop
een speeltje achter de bosjes, strooi hondenkoekjes
tussen de bladeren in het bos en laat uw hond ze
opsporen. Uw hond zal er volop van genieten!

2 Gehoorzaamheid
Ga met de hond op een hondvriendelijke gehoorzaamheidscursus of een andere training. Bij een
goede cursus kunt u terecht met vragen en krijgt
uw hond veel aandacht en leert u hoe u
probleemgedrag kunt voorkomen.

Hoe kan ik helpen?
Word lid van de Hondenbescherming!
Onze hulpverlening is structureel van aard.
Als lid van de Hondenbescherming draagt u bij
aan de hulpverlening van de Hondenbescherming
en wordt u op de hoogte gehouden van alle
activiteiten.

Contactadres:
Statenlaan 108
2582 GV Den Haag
telefoon 070 338 85 38
fax 070 338 85 37
info@hondenbescherming.nl
www.hondenbescherming.nl

d
t al li
n
e
b
U
10,voor € r!
a
per ja

Ja, ik steun het goede werk van de Hondenbescherming!
Naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoon
Email
Geboortedatum:

Datum:
Handtekening:

Ik machtig de Hondenbescherming om tot wederopzegging een bedrag van
€ 10,-

€ 15,-

€ 20,-

of

€

,-* per jaar af te schrijven van mijn rekening.

Bank-/gironummer:
* minimaal € 10,- per jaar
De Hondenbescherming zal uw lidmaatschapsbijdrage jaarlijks in de maand januari van uw rekening afschrijven.
Binnen een maand na afboeken kunt u de overschrijving ongedaan maken.

