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                                           Mijn pup bijt: hoe kan ik dit veranderen? 

Dit is meestal de eerste vraag van puppy eigenaren als ze bij mij komen. Met “bijten” wordt bedoeld: bijten in de kleren, de armen 
en de handen, in de gordijnen enz. Mensen denken vaak dat de pup probeert de baas te worden. 

Waarom bijt een pup. 
Mijn eerste vraag is meestal wat ze er aan gedaan hebben. Vaak wordt er als antwoord gegeven dat ze de pup op de rug hebben 
gelegd want dat hebben ze op de tv gezien, of ze pakken de snuit vast, of ze roepen hard “foei”of “nee” of er wordt bij energieke 
honden al veel gelopen. In sommige gevallen leiden eigenaren de pup af. Als ik vraag of corrigeren werkt zeggen ze: eigenlijk niet 
echt. Het lijkt te werken maar het gedrag wordt daarna erger. Zo erg dat sommige pups er bij gaan grommen en blaffen. 

Wat kan je doen aan bijtgedrag.
Een standaard recept is er niet voor.
Wat ik doe is samen met de eigenaar kijken welke activiteiten ze met de pup doen. Hoeveel en hoe vaak wordt er gecorrigeerd, 
wat maakt de pup mee overdag en 's nachts, is de pup gezond. Dan denk ik aan blaasontsteking, maag en darmen of een andere 
vorm van pijn. Wat voor eten krijgt de hond, en welke soorten botten. 

Meestal merk ik dat de pup te weinig rust krijgt. Pups hebben ongeveer 20 uur slaap nodig. Eigenaren geven vaak aan dat de pup 
daar niet aan toe komt. Er wordt immers altijd gezegd dat je de pup zo snel mogelijk moet socialiseren? Dat je hem overal mee 
naar toe moet nemen. 
Als je weet dat een pup zich maar heel kort kan concentreren ( 10 seconden) per moment dan kun je begrijpen dat te veel 
indrukken niet goed voor hem zijn. Zijn hoofd wordt overvol waardoor hij niet goed meer weet wat hij doet. 
Dit heeft dan ook niets te maken met: “hij wil de baas worden”. 

Informatie.
Wil je meer weten over de opvoeding van je pup of wil je meer weten over de nieuwste inzichten over dominantie neem dan 
contact op met Mimi van Baars Gediplomeerd gedragsdeskundige. www.maroef.nl 
Dit artikel mag worden gedeeld.

                   
                      


