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Beste vrienden en bondgenoten,

U heeft de wintereditie van ons clubblad in de 

hand. Ook nu weer een mooi verzorgd blad met 

een leuke inhoud. Dank aan diegene die zich in-

gezet hebben.

Na de feestdagen is het hectisch gebleven. De 

voorbereidingen voor de activiteiten, de alge-

mene ledenvergaderingen, de bestuursvergade- 

ringen en de lessen kosten heel veel tijd. Ook 

gaat er veel tijd en energie zitten in de  “buur-

man” van onze locatie.  Het bedrijf BTP direct ge- 

legen tegen onze thuislocatie, veroorzaakt al een 

hele lange periode overlast. Zowel geluidsover-

last als stankoverlast. Niet alleen voor ons maar 

voor de hele industrie- en woonomgeving.  Na 

een strijd van  bijna 5 jaar zijn er nu successen 

geboekt tegen BTP. Bij twee raadsvergaderingen 

ben ik aanwezig geweest en bij de tweede heb ik 

zelfs spreektijd gekregen die ik goed gebruikt heb. 

In een goed opgesteld  document,  wat ik monde-

ling toegelicht heb, heb ik de gehele raad kunnen 

overtuigen dat de BTP grenzen en regels aan zijn  

laars lapt en niet als een correcte buurman ope-

reert. De raad betreurde het dat het bedrijf niet 

“de ballen had” om hun zaak zelf te verdedigen. 

Wel zat de tribune vol met cursisten en leden 

van onze groepen. Inmiddels zijn we al zover dat 

de wethouder zijn woord heeft gegeven om op 

te gaan treden en er voor te gaan zorgen dat we 

geen overlast meer van de BTP zullen hebben!

Via diverse bronnen heeft u ook al kunnen verne-

men dat Houwaert’s 30 jaar bestaat.  Een bijzon-

der jubileum. We vragen onze leden en cursisten 

mee te werken aan een leuk jubileumjaar. Doe 

mee met de activiteiten en geniet van en met  

elkaar van onze gezamenlijke hobby.

Kees van Gorp, voorzitter
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Kan je hond
verkouden 
worden?

Je hond kan zeker verkouden worden, al is 
dit niet hetzelfde virus als de verkoudheid 
die mensen op elkaar kunnen overdragen. 
Honden kunnen verkoudheid door de lucht 
overdragen wanneer ze dicht bij elkaar in de 
buurt komen. Wanneer de weerstand van je 
hond laag is, is hij hier vatbaar voor. Deze 
honden verkoudheid wordt ook wel “kennel-
hoest” genoemd.

Symptomen hondenverkoudheid
Je kunt deze verkoudheid herkennen aan 
een aanhoudende droge blaf/hoest. Je hond 
kan koortsig zijn en wat lusteloos. Vaak zal 
hij ook minder gaan eten dan normaal. 

Wat kun je eraan doen?
•   Vaak gaat het met rust houden over, hij-

gen is voor je hond erg ongemakkelijk 
dus voorkom dit.

•  Voorkom druk op de luchtpijp en laat je 
hond uit met een tuigje.

•  Indien de verkoudheid niet binnen enkele 
dagen over is bezoek dan je dierenarts. 
Hij kan een soort hoestdrankje of een an-
tibiotica kuur voorschrijven.

Hoe kun je kennelhoest voorkomen?
Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. 
Je kunt jaarlijks je hond laten inenten met 
de ’cocktailprik’. Hij is dan beter beschermt 
tegen de kennelhoest, echter dit zorgt er 
niet voor dat hij voor 100% beschermt is. 

Wat net zo belangrijk is, is de weerstand 
van je hond op peil houden. Dit kun je doen 
door: 
•  De stressniveaus bij je hond zo laag mo-

gelijk houden en voldoende rust te bie-
den.
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•  Naast rust is vooral beweging ook erg be-
langrijk, veel wandelen en spelen dus.

•   Goede voeding is essentieel, kijk vooral 
naar de hoge waardes aan eiwitten en 
vetten die je hond het juiste energieni-
veau kunnen geven. Wanneer je hond 
ziek geweest is hebben sommige merken 
hier speciale herstelvoeding voor. Met de 
juiste voedingssupplementen als scha-
penvet en Omega 3-6 vetzuren kun je de 
weerstand een extra boost geven.

•   Zorg er ook voor dat je je hond het hele 
jaar door beschermt tegen parasieten. 
Deze beestjes dragen vaak bacteriën en 
ziekteverwekkers met zich mee.

Bron:  www.uitgelatenhond.nl



Het is inmiddels weer wintertijd en de tempe-
ratuur buiten is flink gedaald. Voor veel men-
sen is dit reden om te denken dat alle vlooien 
afsterven, en dat doen ze ook, buiten. Maar 
de meeste zitten in huis en die gedijen heel 
goed bij een graad of 20. 
Niet alleen hond en baas vindt het aange-
naam om binnen te blijven met de verwar-
ming aan, maar vlooien ook! Een goede 
vlooienbestrijding blijft dus ook in herfst en 
winter noodzakelijk. 

uit: www.uitgelatenhond.nl

Als je aan het einde van de winter vlooien op 
je hond vindt, weet je zeker dat de besmet-
ting bij je in huis zit. De dieren kunnen het 
dan niet meer van buiten hebben. Reden 
genoeg om de zaak rigoureus aan te pakken.

Welke temperatuur is te koud voor 
vlooien?
Vriestemperaturen (0 graden of lager) zijn te 
koud voor vlooien, langer dan een week hou-
den ze niet uit. Aangezien vlooien het lekker 
warm hebben in de vacht van jouw hond, 
zullen ze dus niet veel last hebben van koude 
winter wandelingen

Hoe gaan vlooien te werk?
Een vlo brengt maar een kort deel van zijn 
leven op jouw hond. Hij heeft jouw hond 
slechts nodig om bloed te drinken. De eie-
ren die door vlooien gelegd worden vallen 
van de hond en komen in de woonomgeving 
terecht. Dat kan overal zijn waar je hond ook 
komt. Na enkele dagen tot maanden komen 
er larven uit deze eitjes. Een larve verpopt 
zich en komt enkele weken tot een jaar later 
onder invloed van temperatuur en trillingen 
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Vlooien in
de winter



uit. Daarom kan het zijn dat op het moment 
dat de verwarming in huis aangaat, de larven 
zich sneller verpoppen en uitkomen, met een 
vlooienplaag tot gevolg

Hoe bestrijd je vlooien?
Als je vlooien op je hond ontdekt, is het 
verstandig om zo snel mogelijk met het be-
strijden te beginnen. Bij de dierenarts kun je 
hiervoor verschillende middelen kopen; die 
doden de vlooien binnen 24 uur. Maar let 
op; de meeste vlooien zullen niet op je huis-
dier zitten, maar op de leefomgeving. Je huis 
dus! Gebruik hiervoor een omgevingsspray 
en maak het huis goed schoon. Denk aan de 
bank, kussens, mandjes en dekentjes. Deze 
dien je grondig uit te wassen en overal goed 
te stofzuigen en te dweilen. Vergeet bijvoor-
beeld ook niet je auto.
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                          HOVAWARTBOND NEDERLAND

Veel baasjes kennen
allerlei menselijke 
gedragingen en eigen- 
schappen aan hun 
hond toe. Logisch, 
voor een deel komen 
mensen- en honden-
gedrag ook wel overeen. Boosheid, angst, 
vraatzucht, luiheid, buikgeluiden, er zijn 
er genoeg. 
Maar schaamte niet. Schaamte kennen
onze vrienden niet. De geluiden en geuren 
die ze voortbrengen zijn al niet voor de 
poes, maar het toppunt van schaamte-
loosheid vind ik toch wel dat krabben.
Best begrijpelijk hoor. Zoveel haar, en zo 
dicht bij elkaar. En dan in een broeierig 
ruimte die de baasjes graag flink warm-
stoken. Dat gaat natuurlijk jeuken.  
En dan die kriebelende vlooien die de buur-
hond weer heeft achtergelaten! Gruwelijk.
Maar dat gekrab, zou dat niet wat discreter 
kunnen? Even achter een stoel of op een 
afgelegen plekje? Waarom moet dat nou 
zou pontificaal midden in de woonkamer, 
liefst ook temidden van het bezoek....!?
Zodat iedereen even uitgebreid met elkaar 
over je praten kan. Misschien heb je wel 
vlooien. Misschien ben je wel allergisch.
Iedereen heeft een mening over je. Je gunt 
zo’n hond toch ook wat schaamtegevoel.
Toch? Of niet....?
Het zou ook wel iets zijn, zo’n gebrek 
aan schaamte. Zeker als iederéén de 
schaamte voorbij zou zijn. Dat niemand 
raar opkijkt als je eens even uitgebreid 
aan je kont zit te krabben... Met je 
handen dan hè, niet met je tanden!

        
column

Krabben

Voor het 2de opeenvolgende jaar (2017) 
hebben wij onze vakantie geboekt op een 
camping in Tsjechië. 
Sinds januari is ons gezin uitgebreid met 
onze enthousiaste blonde Hovawart Dex. 
Hoe Dex zich tijdens onze vakantie ging 
gedragen was toch wel een klein vraag-
teken. Onze andere hovawart ‘Noeska’ 
dat wisten we al dat dat heel goed zou 
gaan, 
Maar met Dex was het nog even afwach-
ten want dit was zijn eerste keer natuur-
lijk op een camping en in een vouwwa-
gen, en...
hoe zou hij zich tegen mede gasten ge-
dragen, zou hij in de vouwwagen willen 
slapen en blaft hij ‘s avonds niet heel 
de camping bij elkaar als iemand in het 
donker voorbij hoort lopen?, 
Gelukkig is hij voor deze test glansrijk 
geslaagd.
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Op vakantie met
Anoeska en Dex

Tuurlijk heeft hij een aantal keer gegromd, 
en natuurlijk heeft hij de eerste 2 nachten 
een paar keer geblaft, het blijft een hovawart 😊

Een keer zijn ze samen ’s avonds onder de 
tent doorgekropen en samen op pad ge-
weest, op het veldje waar we stonden even 
alles bekijken, want je moet toch wel weten 
wie er allemaal staan, en wie weet staan er 
ook vriendjes waar we mee kunnen spelen,  
maar helaas hadden de baasjes dit heel 
snel door en was dat avontuur van hele 
korte duur.

Wat mooi was om te zien was dat Dex snel 
doorhad dat het goed zat, hij steeds meer 
zijn rust pakte en na paar dagen heel relaxt 
bij de tent lag. 
Doordat de camping langs een stromende 
beek en groot bos lag, konden we de hond-
jes makkelijk laten afkoelen op warme da- 

gen en er lagen verschillende korte en lange 
wandelroutes langs de camping. Ideaal om 
de hondjes een aantal keer per dag uit te 
laten. 
Het eerste bezoek aan een restaurant was 
voor Dex een hele belevenis.
Onze 13 jaar oude Anoeska ging braaf on-
der de tafel liggen, Dex kon deze rust niet 
pakken, het liefst bleef hij de hele tijd recht 
op zitten. Ook vond hij het maar niks dat die 
indringer steeds wat naar onze tafel kwam 
brengen, dat liet hij zo nu en dan ook blijken 
met een zachte grom. 
Het eten in Tsjechië is overigens heerlijk en  
voor Nederlandse begrippen spotgoedkoop.

Ik kan niet anders zeggen dan dat Tsjechië 
een super hondvriendelijk land is. Café, 
restaurant, rodelbaan en zelfs zijn er ge-
meente- zwembaden te vinden waar de 
hond welkom is.
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Natuurlijk kleven er ook nadelen aan het 
meenemen van onze honden op vakantie. 
Tsjechië staat bekend om zijn schitterende 
ruïnes, kasteeltjes en kerken waar elke 
dag een rondleiding mogelijk is. Als je met 
de vouwwagen gaat is het bij dat soort uit-
stapjes niet mogelijk om met zijn allen de 
bezienswaardigheid te bekijken. Er blijft dan 
altijd iemand bij de hondjes buiten even 
wachten. Maar voor ons weegt dat niet op 
tegen het gezelschap dat je van ze hebt 
en de heerlijke wandelingen die je samen 
maakt. 

Je bent verplicht om er een aantal keer per 
dag op uit te gaan, dat is stiekem niet ver-
keerd door het over matig consumeren van 
al dat lekkers dat je tijdens je vakantie nut-
tigt. 

Op naar onze volgende vakantie (2018), deze 
is geboekt in het weer prachtige Tsjechië, 
en ook op een knusse fijne mooie camping, 
dit jaar niet met de vouwwagen maar een 
leuk appartement/huisje op een camping 
aan een bos en water, waar Noeska en Dex 
weer heerlijke wandelingen kunnen maken. 
En met genoeg speel mogelijkheden voor 
de kids wat voor ons ook heel belangrijk is.  
Kinderen moeten zich ook opperbest kun-
nen vermaken. Ook een mooie omgeving en 
natuurlijk een barretje voor de Pivo’s, niet te 
vergeten 😊
 

Groeten, 
Fam. van de Sanden
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Houwaert’s organiseert UV examen 
in het voorjaar van 2018

Wat is een UV examen en hoe belangrijk is het? 
Een UV examen staat voor Uithoudings Vermogen examen. Tijdens dit examen wordt gekeken naar 
de fysieke conditionele staat van je hond. De hond dient op een tempo van ongeveer 12 km per 
uur aangelijnd naast u aan de fiets te lopen. Er wordt in een groep gelopen en de beoordeling 
wordt verricht door een officieel door de Raad van Beheer bevoegde of erkende keurmeester. Het 
examen wordt gezien als een africhtingscertificaat. Er zijn twee pauzes en controles tijdens de test. 
1e pauze van 15 minuten na 7 km de 2e  20 minuten na 15 km (dus 8 km na de eerste. Vervolgens 
is er na weer 5 km gelopen te hebben dus na 20 kilometer in totaal een korte pauze.  
Hierna dient er een heel simpele gehoorzaamheidsoefening aan de 
lijn getoond te worden. Honden vanaf 15 maanden mogen 
deelnemen. We gaan voor de liefhebbers en diegene 
die dit wensen een aantal keren gezamenlijk 
trainen.  De data volgen zo snel mogelijk. 

Je dient wel een rashondenlogboek 
te hebben. Dit is aan te vragen bij de 
Raad van beheer op kynologisch ge-
bied in Nederland. Deelname is ook 
mogelijk voor honden zonder stam-
boom. Zij dienen in het bezit van een 
werkboekje te zijn. 

Er kunnen maximaal 20 honden deelnemen. Kijk op de website; www.houdenvanhonden.nl 
Heb je interesse om mee te doen laat dat dan weten. Zeker mensen die een dekreu hebben 
kunnen op de site vermelden dat hun hond dit prestigieuze examen heeft behaald. 
Het getuigt van een goede conditie van uw hond.  Natuurlijk ook mooi voor teven.

De datum wordt nog bekend gemaakt.
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Winterwandeling
2017

Beste vrienden ……… of misschien nog be-
ter(!): Beste hondenliefhebbers,

Betrappen jullie jezelf er ook weleens op? De 
dagelijkse wandelingen met je hond zijn een 
routine geworden! Geen probleem: Dit jaar 
werd er wederom door Kyno Center Tilburg een 
winterwandeling georganiseerd voor eenieder 
die interesse heeft in een gezellig dagje uit met 
andere hondenliefhebbers tezamen met hun 
trouwe viervoeter(s).

Er is deze keer gekozen voor een locatie niet 
ver van de gemeente Tilburg. De wandeling 
werd gehouden op zaterdag 16 december. 
Om 12:00 moesten we ons verzamelen op het 
parkeerterrein van dagrecreatiegebied ’t Zand 
te Alphen (Noord-Brabant). Onze trouwe vriend 
is hier van harte welkom. Samen met je hond 
de mooiste wandelingen maken langs de vele 
wandelpaden die de mooie bossen in dit ge-

bied ons te bieden heeft. Onze viervoeter dien-
de wel aangelijnd te zijn. Eigenlijk wel zo veilig  
voor baas alsook voor je hond tijdens deze  
activiteit. Er waren ongeveer 25 honden en 
vertegenwoordigde meerdere rassen zoals  
Hovawart, Boxer en Boston Terriër.

Weten we het allemaal nog? Code rood, 
afgegeven door het KNMI, in verband met 
zware sneeuwval op maandag 11 december 
van dit jaar! Natuurlijk hebben alle aanwezi-
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gen gedroomd van een winterwandeling in de 
sneeuw. Het leek erop dat dit werkelijk ging 
gebeuren. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. 
In de tweede helft van deze december week 
ging de temperatuur weer omhoog richting 8 
á 10 graden Celsius gepaard met de nodige 
regenbuien. De sneeuw smolt en verdween nu 
werkelijk als “sneeuw voor de zon”. Uiteindelijk 
werd het zaterdag en de honden stonden te 
poppelen om met hun baasje(s) de bossen te 
betreden. De jeugd was ook vertegenwoordigd, 
zij vonden het prachtig om met hun (te korte) 
laarsjes in de vele aanwezige plassen te stam-
pen. Voordat we überhaupt een boom gepas-
seerd hadden, waren sommige voetjes al nat. 
Gelukkig had de familie van Gorp assistentie 
meegenomen en werd Alina goed verzorgt door 
Christel van de Westelaken nadat zij op de par-
keerplaats pardoes in een plas was gevallen. 
De heer van Gorp had daar geen tijd voor, hij 
was drukdoende met fotootjes maken om deze 

vervolgens direct op zijn privé facebook pagina 
te plaatsen. Ondanks alle pijntjes tijdens het 
lopen was “onze Kees” zeer in zijn sas.

Alle honden hebben zich uitstekend gedragen. 
De wandeling werd door iedereen als zeer ont-
spannend en aangenaam bevonden. Aan het 
einde werd besloten om deze activiteit geza-
menlijk af te sluiten in de kantine op de locatie 
van Kyno Center Tilburg welke was omgetoverd 
in kerstsfeer. Er werd tijdens de terugrit door 
een paar enthousiaste mensen voor een paar 
Euro’s inkopen gedaan bij de lokale Lidl. Er 
werd druk nagepraat onder het genot van soep 
en een broodje. Koffie werd beschikbaar ge-
steld door Kees & Kamila. Het werd wederom 
een gezellige wandeling zonder incidenten en 
met een zeer gezellig einde. 

Vriendelijke groeten, 
Jolanda en Kees van der Sar – Rotterdam
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GGGGGRRRRR
Waarom gromt een hond eigenlijk?

Christel van de Westelaken

Niet zo’n moeilijke vraag; omdat hij iets 
niet prettig vindt, om wat voor reden dan 
ook. Maar dat is maar de helft van het ant-
woord. Een hond gromt namelijk vooral om 
het gene wat onprettig is te stoppen en zo 
te voorkomen dat hij ‘zwaardere’ agressie 
moet gebruiken. Om te waarschuwen dus; 
‘tot hier en niet verder’. Een hond kan niet 
vriendelijk vragen of iemand ergens mee 
stopt. Grommen is een vorm van commu-
nicatie.

Grommen bestraffen?
Natuurlijk is het niet fijn als je hond gromt. 
Wat je dan ook vaak ziet is dat mensen hun 
hond straffen. Inderdaad kan dat ‘helpen’ 
om de hond te laten stoppen met grommen, 
wat positief lijkt te zijn. Maar als je nagaat 
wat er eigenlijk gebeurt, is het dan wel zo 
positief?

•  een hond die zich bedreigd of gestrestst 
voelt kan reageren met agressie als je 
hem straft

•  je straft de hond voor het geven van een 
waarschuwend signaal dat ervoor zorgt 
dat je als eigenaar weet dat je maatrege-
len moet nemen

•  je onderdrukt het gedrag zonder iets aan 
de oorzaak, de emotie van de hond te 
doen

•  de kans bestaat dat de hond niet begrijpt 
dat zijn gedrag de reden is dat je boos te-
gen hem doet, maar het verband legt met 
het gene dat ervoor zorgde dat hij begon 
te grommen (‘iedere keer dat ik dat kind 
zie doet mijn baas vervelend tegen mij’).

Stel; je maakt iedere avond een gezellig 
wandelingetje met je partner. Op een gege-
ven moment kom je een persoon tegen die 
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je een beetje eng vindt. Je zegt dit tegen je 
partner, maar die wordt meteen boos op je. 
Dit gebeurt een paar avonden achter elkaar. 
Je hebt dan inmiddels geleerd niets meer te 
zeggen. Maar vind je die persoon nu minder 
eng? Waarschijnlijk niet. Integendeel, waar-
schijnlijk vind je het nog veel minder prettig 
om hem tegen te komen, want je voelt al wel 
aan dat je partner scherp in de gaten houdt 
of je weer iets gaat zeggen. Is de band met je 
partner beter geworden? Nee, want die heeft 
je niet geholpen maar is steeds boos op je 
geworden.

Nu zijn honden natuurlijk geen mensen, 
maar uit wetenschappelijk onderzoek is 
inmiddels al heel vaak gebleken dat ze wel 
degelijk emoties hebben die te vergelijken 
zijn met de emoties die wij mensen hebben. 
En juist omdat honden vooral leren door ver-

banden te leggen en niet zoals wij dingen 
kunnen beredeneren, ontstaat dit soort si-
tuaties snel.

Waarom is grommen dan zo belangrijk?
We horen het allemaal wel eens; iemand 
is betrokken geweest bij een bijtincident 
waarbij de hond ‘zomaar, zonder enige waar-
schuwing’ gebeten heeft. Voor mensen die 
niet zoveel ervaring hebben met het ‘lezen’ 
van honden is grommen meestal het enige 
signaal dat begrepen wordt. Als een hond al 
eerder gewaarschuwd heeft door te grom-
men en hiervoor gestraft is, kan het zijn dat 
hij dat in een volgende situatie die voor hem 
niet prettig is overslaat en inderdaad meteen 
bijt. Situaties waarin een grom misschien het 
verschil had gemaakt tussen flink schrikken 
en een fikse bijtwond.
Honden kunnen niet praten. Tenminste, niet 
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met woorden. Wel hebben ze 
verschillende houdingen en ge-
dragingen waarmee ze elkaar en 
ons kunnen laten zien hoe ze zich 
voelen.

In de agressieladder  zie je de op-
eenvolgende houdingen en het 
gedrag dat een hond kan laten 
zien naarmate de stress of be-
dreiging verder oploopt. Niet ie-
dere hond laat alle stappen zien, 
sommige slaan er één of meer 
over. Grommen past meestal in 
het gele of oranje gebied, en is 
één van de laatste dingen die 
een hond doet voor er écht ge-
vaarlijke situaties ontstaan. Nu 
is het zo dat de ene hond zijn 
leven lang in bepaalde situaties 
vervaarlijk gromt en nooit gaat 
bijten, terwijl een andere hond 
iedere keer dat hij gromt en de 
situatie niet meteen verandert, 
zijn tanden zal gebruiken. Omdat 
je dat van tevoren niet weet en 
dat ook niet altijd hetzelfde hoeft 
te zijn moet je grommen dus altijd serieus 
nemen; als een hond gromt moet er iets ge-
beuren!

Mijn hond gromt; en nu?
Wat je ook aan het doen bent, wat het grom-
men ook veroorzaakt; stop!! Stop wat je 

aan het doen bent en denk na. 
Weet je van je hond dat grom-
men en bijten dicht bij elkaar 
liggen, zorg dan dat de situ-
atie zo snel mogelijk veilig is. 
Dus als je hond naar jou gromt 
neem je meteen rustig afstand, 
als je hond naar een ander 
gromt haal je hem zo snel mo-
gelijk uit de situatie.
Weet je van je hond dat grom-
men nog lang geen bijten is, 
stop dan wat je aan het doen 
bent maar blijf waar je bent. 
Wacht tot je hond weer rustig is 
en ga dan pas weg. Als je hond 
naar een ander gromt haal je 
hem ook hier voor de veiligheid 
rustig weg.

Is dat dan de oplossing?
Nee, integendeel. Je hond gromt 
en bereikt daarmee dat het 
gene wat niet prettig is ver-
dwijnt. Hij wordt dus beloond 
voor het grommen. En gedrag 
dat beloond wordt zal de vol-

gende keer toenemen. Dit doe je dus maar 
één keer om te zorgen dat er geen ongeluk-
ken gebeuren, en vervolgens zorg je dat je 
hond niet meer in dezelfde situatie terecht 
komt.
Makkelijker gezegd dan gedaan; als je hond 
bijvoorbeeld gromt naar de dierenarts kan 
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je er niet voor kiezen om daar nooit meer 
heen te gaan. Wat je wel kunt doen is na-
denken over hoe je dat soort situaties in het 
vervolg dan veilig kunt houden. Bijvoorbeeld 
door, naast te gaan trainen en oefenen, je 
hond te leren een muilkorf te dragen.

Oefenen en trainen
En voor alle situaties geldt; ga oefenen en 
trainen! Ga je hond leren dat de dingen waar 
hij voor/tegen gromt niet eng zijn maar juist 
leuk, of op z’n minst iets leuks opleveren 

(hetzelfde wandelingetje met je partner van 
hierboven, maar nu krijg je iedere keer €5 
euro als je die enge persoon ziet, en als je 
het aanpakt prijst je partner je de hemel in. 
Wedden dat die man een stuk minder eng 
wordt!). Doe dat in kleine stapjes waarbij 
je onder de grens blijft van wat je hond eng, 

onprettig of stressvol vindt. Vraag hierbij de 
hulp van een goede hondentrainer of, zeker 
bij agressie naar mensen, een gedragsthe-
rapeut voor honden. Niet alleen in het be-
lang van de veiligheid, maar zéker ook in het 
belang van je hond. Want als er ongelukken 
gebeuren is je hond altijd de dupe!.

In de media
Op internet kom je veel filmpjes tegen van 
honden die in een situatie worden gebracht 
waardoor ze gaan grommen. Dit grommen 

gebeurt meestal vanuit angst. Omdat het 
grommen niet serieus wordt genomen loopt 
de stress steeds hoger op, of de hond bijt uit-
eindelijk toch een keer van zich af. In beide 
gevallen is de hond de dupe van deze (onbe-
doelde? onbegrepen?) pesterijen.

Nee, ik grom 
echt niet. 
Ik lach gewooon 

graag
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Zo redt je het leven 
van je hond met 
reanimatie

Huisdieren zijn voor de meeste mensen niet 
zomaar dieren: het zijn echt gezinsleden. Of 
je nu een hond, kat, rat of konijn hebt, die-
ren kunnen een mens zoveel steun en liefde 
geven, dat het kan voelen alsof je huisdier je 
kind is. Maar wat als er nu iets gebeurt met 
je hond, waardoor hij komt te overlijden? 
Ontroostbaar zou je zijn. Voorkomen is altijd 
beter dan genezen natuurlijk, dus ga regel-
matig met je huisdier naar de dierenarts, 
voor de nodige inentingen en controles. 
1.  Leer van tevoren hoe je snel de hartslag 

van je huisdier kunt vinden;
2.  Ken je ABC: Airway (luchtweg), Breathing 

(ademhaling), Compression (compressie);
3.  In geval van nood, laat een kennis je naar 

de dierenarts brengen;
4.  BLIJF KALM!

De enige manier waarop je het leven van je 
huisdier kunt redden, is door goed voorbe-

reid te zijn en te weten wat je moet doen. 
Weet van tevoren hoe je de hartslag van je 
dier kunt controleren. Dat kun je nu, terwijl er 
(nog) niks aan de hand is, oefenen. Je huisdier 
merkt er niets van en denkt waarschijnlijk al-
leen maar dat je hem of haar aait.
Als je hond onverhoopt bewusteloos raakt, 
handel dan snel. 

Volg de stappen hieronder:
1.  Leg hem op een platte ondergrond;
2.  Controleer of je hond nog ademt, door 

je hand voor zijn neus en bek te houden. 
Zorg er wel voor dat je de luchttoevoer 
niet bedekt! Je kunt ook je hand op de 
flank van de hond leggen;

3.  Controleer of je hond een hartslag heeft. 
De hartslag is op verschillende plekken op 
het lichaam van de hond te voelen: onder 
de ‘oksel’, bij de pootjes of in de lies;

4.  Maak direct de luchtwegen vrij, als je 
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merkt dat je hond niet meer ademt: trek 
voorzichtig de tong van de hond verder uit 
de bek en kijk in de keel of je een voorwerp 
aantreft wat het ademen belemmert. Ver-
wijder het object. Beweeg met het hoofd 
totdat de nek recht is;

5.  Geef je hond ‘mond-op-snuitbeademing’, 
door zijn bek te sluiten en lucht recht-
streeks in zijn neus te blazen tot de borst 
uitzet. Herhaal dit in een tempo van 12 
tot 15 keer per minuut. Als de borst niet 
uitzet, controleer dan nogmaals of er niet 
iets in de luchtpijp zit;

6.  Leg je hond op zijn rechterzij, met het hart 
omhoog. Lokaliseer het hart aan de on-
derste helft van de borstkas, aan de lin-
kerkant, achter de elleboog van de voor-
ste linker poot. Plaats een hand onder het 
hart om de borst te ondersteunen en het 
andere hand over het hart;

7.  Pas borstkasmassage toe, door zachtjes 
op de borstkas van de hond te drukken. 
Druk de borstkas 2,5 centimeter in bij 
honden van middelmatige grootte. Bij 
grote honden dien je harder te drukken en 
bij kleinere honden zachter. Het beste ef-
fect wordt bereikt wanneer je de borstkas 
rustig indrukt en vlot omhoog laat komen. 
Zo wordt ook het risico van beschadiging 
van de ribben beperkt;

8.  Probeer 80 tot 120 keer per minuut te 
drukken voor grote dieren en 100 tot 150 
voor kleinere. Blijf dit herhalen, tot je een 
hartslag en regelmatige ademhaling voelt 
of de hond beweegt of kreunt. Controleer 
dan weer de ademhaling en hartslag en 
reanimeer overnieuw als dit nodig is.

9.  Laat iemand zo snel mogelijk een dieren-
arts of de dierenambulance bellen of doe 
het zo nodig zelf.
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