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Blafgedrag bij honden
Een grote ergernis van mensen is het blaffen van honden. Dat blaffen irritatie opwekt komt door het geluid
dat de hond maakt. Zou het geluid zacht zijn dan was het waarschijnlijk minder erg.
Voor de hond is blaffen communiceren om de ander iets duidelijk te maken dat er iets aan de hand is.
Naarmate de spanning groter wordt zal hij harder blaffen. Vaak reageren wij mensen op blaffen door foei
te roepen. Als dat niet helpt worden we bozer, gevolg is dat de hond harder en vaker gaat blaffen.
Waarom blaft de hond
Honden kunnen blaffen omdat ze dingen, mensen of dieren spannend vinden. Door te blaffen kan het zijn dat
hij de ander op afstand wil houden, maar hij kan ook om andere redenen blaffen. Aan zijn manier van blaffen
kan je horen of het angst, frustratie, opwinding, aandacht of verdediging is. Corrigeren zal niet helpen omdat de
spanning dan oploopt waardoor het blaffen erger wordt. Maar ook negeren is niet altijd een optie omdat je
daarmee de spanning niet weghaalt. Ook hoor ik wel eens andere adviezen die mensen krijgen zoals de hond
op commando leren niet blaffen of wel blaffen. Ook al zou je dat met een commando leren dat hij niet mag
blaffen zijn spanning zal daarmee niet verdwijnen. Eigenlijk zeg je tegen de hond dat hij geen spanning mag
laten zien.

Wat kan je er aan doen?
 Kijken wat voor soort blaf het is
 Waardoor is hij gestrest
 Medisch laten onderzoeken door een fysio of dierenarts om pijn uit te sluiten
 Een blaf dagboekje bijhouden, waarin je per dag opschrijft waarvoor hij blaft en hoe het klinkt
 Stoppen met corrigeren
 De hond uit bepaalde situaties halen
 Boekje blafgedrag van honden van Turid Rugaas lezen
Als de hond overmatig blaft is het sowieso aan te raden om hulp te zoeken bij een gedragstherapeut die
kijkt naar de oorzaken vanuit het welzijn van de hond werkt.
Heb je interesse wat de mogelijkheden zijn? Dan nodig ik je uit voor de gratis snuffelwandeling.
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