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                                     Zit, Zit, Zit 

 

Heel veel honden heten “zit” 

 

Een tijdje terug zat ik in de wachtkamer van de dierenarts zonder hond te wachten. Het was een komen en gaan van honden. De 

meeste honden waren behoorlijk opgewonden. Sommigen sloten zich af van de buitenwereld en bleven stilstaan. Het eerste wat 

deze honden moesten was: “zit”. Een aantal deden dat keurig maar gingen ook weer opstaan. Daarna kregen ze een “foei” te 

horen en weer een zit. Sommigen eigenaren gebruikten ook een hand op het achterwerk te drukken van de hond.  

 

Wat is er mis met zit.  

 

 De hond kan een verkeerde associatie maken met de omgeving, de hond heeft zelf geen invloed op de gebeurtenis 

doordat hij moet gehoorzamen.  

 Het kan pijn doen in zijn heupen en rug. Ga zelf maar eens tien keer achter elkaar zitten en ervaar hoe dit voelt.  

 Hij kan meer stress ervaren omdat hij in een positie gedwongen wordt waardoor hij meer opgewonden wordt.  

 

We gaan even terug naar de wachtkamer waar de hond moest zitten. De honden waren al opgewonden. Doordat deze honden  

moesten zitten werden ze onrustiger. De honden die al een muurtje om zich heen hadden gebouwd gingen hun muurtje dikker 

maken en reageerden niet meer. Deze honden hebben een verkeerde associatie gelegd met het commando zit en de wachtkamer 

van de dierenarts.  

 

Wat kun je in deze situatie doen.  

                                      

 Je hond laten snuffelen.  

 Een afspraak maken zodat je niet hoeft te wachten.  

 Je hond een hersenwerk laten doen, mits hij voer aan wil nemen.  

 Rustig gaan zitten, niets van je hond verlangen.  

 Is er geen afspraken spreekuur dan de hond in de auto laten als het niet te warm weer is, of op grote veilige afstand 

gaan zitten met je hond.  

 

Nog even over het zit.  

 

 Kan je het je hond nooit laten doen? Zeker wel. Als hij rustig is, geen stress signalen laat zien en als het zin heeft. Het is daarom 

belangrijk dat je de signalen van je hond leert begrijpen. Dit is te vinden in het boekje van de kalmerende signalen van Turid 

Rugaas. Dit was een voorbeeld van de wachtkamer maar hetzelfde geldt voor de stoeprand of als je mensen en honden passeert. 

Vaak missen we de kleine details zoals: tongelen, kop wegdraaien, langzaam lopen, snelle staartzwaai, gaan liggen waardoor de 

hond in veel situaties na een commando nog drukker gaat worden of zichzelf af gaat sluiten met allen nare gevolgen.                                 
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