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Hoofdstuk 1 - Je ontkomt er niet aan…… 
Iedere pup doorloopt vroeg of laat de zogenoemde bijtperiode. Vooral als de pup erg veel 
bijtgedrag laat zien, kan het een frustrerende periode voor je zijn.  
Op sommige momenten zit je met de handen in het haar en zie je geen oplossing meer. 
Je bent gefrustreerd en reageert emotioneel. Heel herkenbaar allemaal! 
 
Dat is dan ook de reden waarom ik deze hand-out heb gemaakt. 
Het doel is om jouw tips en adviezen te geven over het op een goede manier doorlopen 
van de bijtperiode van jouw pup, zonder frustraties en negatieve emoties. 
 

Waarom bijt jouw pup? 
Als je wilt dat jouw pup niet meer bijt of in elk geval minder bijt, dan is het van belang dat 
je de verschillende redenen kent dat pups bijten. Zodra je weet waarom jouw pup bijt, kun 
je werken aan een passende oplossing. Hierna de zeven redenen dat puppy’s bijten. 
 

 

Verkennen van de wereld 
 

Iedere pup bijt. In jouw handen en voeten, je broekspijpen, de bank, het vloerkleed, tafel- 
en stoelpoten, enzovoort. Dit is normaal en natuurlijk gedrag. Pups verkennen de wereld 
namelijk via hun bek. Je kunt het vergelijken met baby’s. Zij stoppen ook alles in hun 
mond. 
 

 

Spelen 
 

Tijdens de interactie met hun nestgenoten is bijten een onderdeel van het spel. Ze leren 
op deze manier waar hun bijtgrens ligt. 
Wanneer de pup met jou speelt of stoeit, zal hij dit ook met zijn bek doen en dus al bijtend. 
Het is aan jou om het bijtgedrag in goede banen te leiden. 
 

 

Vermoeidheid 
 

Puppy’s (kunnen) gaan bijten wanneer ze oververmoeid of overprikkeld zijn. Je kunt dit 
vergelijken met een kind dat te weinig slaap heeft gehad en zeurderig wordt. 
De pup is moe, maar hij kan zijn rust niet vinden, waardoor hij lastig wordt. Daarom is het 
altijd van groot belang dat je de pup voldoende rust gunt. 
 
Pups hebben gemiddeld achttien uur slaap per dag nodig. Die tijd hebben ze hard nodig 
om te groeien, prikkels te verwerken en om hun energielevel weer op peil te brengen. 
In meer dan 80% van de gevallen verdween het bijtgedrag door meer slaap en rust. 
 

 
Socialiseren houdt in dat je de pup laat wennen aan zijn nieuwe woonomgeving. Geluiden 
van bijvoorbeeld de stofzuiger, de vaatwasser, vallende pannen, maar ook wennen aan 
het verkeer, aan andere dieren, aan de gezinsleden, schreeuwende kinderen, het 
winkelcentrum en ga zo maar door. 
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Socialisatieoefeningen kunnen een grote valkuil zijn en oververmoeidheid veroorzaken. 
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Socialiseren kan een valkuil zijn, omdat nieuwe prikkels opdoen erg veel energie vergt van 
de pup. 
Voor jou stelt het bezoekje aan het park van maar twintig minuten niet veel voor, maar 
voor de pup is het een geheel nieuwe ervaring. Hij heeft nooit eerder van zijn leven een 
park gezien. 
 
Kortom, plan slechts één socialisatieoefening per dag, zodat de pup daarna de mogelijkheid 
heeft om uit te rusten en de nieuwe indrukken te verwerken. 
 
En met één socialisatieoefening wordt bedoeld: een bezoekje aan jouw familie om te 
pronken met jullie nieuwe aanwinst, maar ook een bezoekje aan het winkelcentrum, de 
speeltuin, de boerderij, enzovoort. 
 

 

Concentratietijd 
 

De concentratietijd van een pup is erg kort, waardoor pups snel overvraagd worden, met 
als gevolg een overprikkelde pup. 
Wil je thuis met jouw pup oefenen? Dan is het advies om iedere dag trainingssessies in te 
plannen van maximaal drie minuten per keer. Dit herhaal je tien keer per dag. Denk 
bijvoorbeeld aan de zit-oefening. Op deze manier blijft het leuk. De pup is geconcentreerd 
en wordt niet overvraagd. 
 
Hetzelfde geldt voor spelen. Houd de speelsessies kort. De speelsessies mogen best langer 
duren dan drie minuten, maar ga niet een half uur achtereen druk met de pup spelen. 
Beëindig het spel tijdig en ga met hem naar buiten, zodat hij kan plassen en/of poepen. 
Begeleid hem vervolgens met een kauwkluif naar zijn bench of rustplek. 
 

 

Verveling 
 

Wanneer een puppy zich verveelt, gaat hij op zoek naar vermaak. Hij zoekt de aandacht 
bij jou of bij je gezinsleden. Als hij weet dat hij positieve of negatieve aandacht krijgt 
wanneer hij in jouw handen of voeten bijt, dan is de kans groot dat hij dit de volgende 
keer weer doet. 
Het is niet zo dat de pup áltijd het baasje opzoekt als hij zich verveelt. Het kan ook zijn 
dat hij papier kapotscheurt, in snoeren bijt, de planten kapotmaakt, aan de stoelpoot 
knaagt, enzovoort. 
 

 

Tanden wisselen 
 

Als de pup vier maanden (zestien weken) oud is, begint het proces van tanden wisselen. 
Hierdoor ontstaan irritaties aan het gebit. 
Door te kauwen verzacht of onderdrukt de pup de pijn die hij ervaart. Daarom ontstaat er 
in deze periode een sterkere kauwbehoefte. Door hem een kauwkluif te geven, voorzie je 
in zijn versterkte kauwbehoefte. 
 

 

Communicatie 
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Bijten kan een vorm van communicatie zijn, waarbij de pup aangeeft dat het gedrag van 
een ander moet stoppen. 
Deze vorm van communiceren zie je wanneer honden met elkaar spelen of stoeien. Een 
manier om de grenzen aan te geven, is bijten. Dit betekent overigens niet dat ze keihard 
bijten. Door de manier van bijten weet de andere hond direct dat hij te ver is gegaan, 
zonder gewond te raken door de beet. In de meeste gevallen houdt het gedrag direct op. 
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Hoofdstuk 2 - Jouw pup en kinderen 
 
Je kinderen hebben er dagen, weken of misschien zelfs maanden naar uitgekeken. 
En dan is hij daar eindelijk; die lieve kleine pup. 
 
Je kinderen zijn ontzettend enthousiast en willen iedere seconde met de pup spelen en 
hem aaien. 
 
Na enkele dagen beginnen jouw kinderen te klagen dat de pup constant bijt in hun voeten, 
enkels, broekspijpen of handen. 
 

 
Het is aan jou, de ouder, om de kinderen goed voor te lichten over de opvoeding van een 
puppy. Ze moeten goed beseffen dat een pup niet een nieuw speeltje is. Een puppy is een 
levend dier en daarom is het van groot belang dat ze precies weten hoe ze met de pup 
moeten omgaan. 
 
Je kinderen moeten in ieder geval weten dat de pup nooit gestoord mag worden, wanneer 
hij in zijn bench of rustplek ligt. Dit is zijn veilige plekje en hier kan hij zich altijd 
terugtrekken om te rusten en prikkels te verwerken. 
 

Waarom ben ik de klos 
Puppy's bijten vaker kinderen dan volwassenen. Hier zijn zes redenen voor en hoe dit op 
te lossen? 
 

Communiceren 
 
Kinderen communiceren meer via non-verbale communicatie dan volwassenen. Ze 
spelen met hun handen, duwen de pup met hun handen en aaien de pup met hun 
handen. Dit gebeurt meestal op een snelle en onduidelijke manier. Dit is 

interessant en spannend voor een pup en hij reageert daarop. 
 

Fysiek contact 
 
Kinderen maken sneller fysiek contact met honden dan volwassenen. Kinderen 
zien namelijk minder snel gevaren. 
Terwijl het kind enkel wil knuffelen, denkt de pup: “leuk, spelen!”. Hij begint speels 

te bijten en jouw zoon of dochter rent enthousiast gillend weg. De pup vindt dit helemaal 
te gek. Hij rent erachteraan en probeert jouw kind in zijn broekspijpen te grijpen. 
 

Beloning 
 
Voor puppy's is bijten onderdeel van het spel. Daarom is het ook niet gek dat ze 
(speels) bijten tijdens het spelen. Het probleem bij kinderen is dat zij er onbewust 
veel aandacht aan schenken, waardoor het voor de pup alleen maar leuker wordt. 

Stel, jouw dochter is met de pup aan het spelen en de pup bijt haar speels in haar hand. 
Door de scherpe tandjes van de pup kan dit best gevoelig zijn. Je dochter schrikt, gilt en 
houdt haar handen wapperend boven haar hoofd. De pup is nog steeds in de spelmodus 

Auw, bijten doet pijn !! 
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en springt omhoog om bij de handen van jouw dochter te komen. Uiteindelijk rent jouw 
dochter weg en de pup rent achter haar aan … 
 
Gillen, wapperen met je handen en wegrennen maakt het voor de pup steeds interessanter. 
En puppy’s leren erg snel door positieve motivatiebronnen. De pup onthoudt: als ik bijt, 
gebeuren er leuke en interessante dingen. De volgende keer zal hij dit weer doen in de 
hoop op hetzelfde resultaat. 
 
 

Kinderen zijn onvoorspelbaarder en drukker 
 
Kinderen zijn in het algemeen beweeglijker en drukker dan volwassenen; ze 
rennen, bewegen sneller, schreeuwen, enzovoort. De pup vindt het leuk om overal 
bij betrokken te zijn en de opwinding slaat over op de pup. Hij wordt feller en 

fanatieker, wat dikwijls resulteert in springen, bijten en rennen. Bovendien ervaart hij dat 
kinderen erg leuk reageren wanneer hij ze bijt: ze gaan gillen, rennen of springen. Een 
respons die een speelse pup zeker aanspreekt. 
 

Geen rem! 
 
Kinderen kennen, net als puppy’s, geen rem. Ze gaan door en door. Signalen van 
vermoeidheid bij de pup zien ze over het hoofd, met alle gevolgen van dien. 
 

Kleiner.. 
 
En tenslotte, kinderen zijn kleiner dan volwassenen. Puppy’s kunnen vele malen 
gemakkelijker bij de handen van kinderen komen. Bij volwassenen is dit veel 
moeilijker of zelfs onmogelijk wanneer ze rechtop staan. Daarom is het logisch 

dat een pup vaker in de handen van je kinderen bijt dan in jouw handen. 
 
 

Leren om te gaan met de pup 
Jij bent je nu optimaal aan het voorbereiden op de opvoeding van de pup; je leest immers 
deze hand-out. Maar draag jij de kennis uit dit boek ook over op jouw kinderen? 
 

Niet duwen en trekken 
Voor kinderen zonder enige kennis van honden, is duwen en trekken vaak de enige manier 
om de pup te laten doen wat ze graag willen. 
Een puppy duwen of aan een pup trekken mag niet gebeuren, omdat de pup hierdoor juist 
geënthousiasmeerd wordt om ook feller te reageren. Het gevolg is dat hij gaat bijten, zoals 
hiervoor besproken. Vertel je kind liever hoe hij wél met de pup hoort om te gaan. 
 

Betrek ze bij de opvoeding 
Betrek kinderen bij de opvoeding en training van de pup, zodat ook zij weten 

hoe je hoort om te gaan met de pup en hoe je hem roept of hem laat zitten. 
 
Neem jouw kinderen mee naar de puppycursus, zodat ze zien welke oefeningen je daar 
doet. Bespreek de belangrijkste tips en adviezen uit de les met je kinderen. 
 
Geef kinderen verantwoordelijkheid. Adviseer ze om goed op te letten tijdens de 
puppycursus, want zij gaan de komende dagen samen met jou de oefeningen uit de 
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puppycursus herhalen met de pup. Vertel je kinderen dat je het erg fijn zou vinden als zij 
je helpen met het trainen van de pup. 
 

Geef het goede voorbeeld 
Laat jouw kinderen zien hoe ze een puppy rustig benaderen en aaien, zonder dat de pup 
direct denkt dat het speelkwartier begonnen is. Doe dit de eerste paar keren samen, zodat 
jouw kinderen zien hoe de rustige benadering in zijn werk gaat. 
 

Niet steeds aaien 
Leg jouw kinderen uit dat een pup niet altijd behoefte heeft om geaaid te worden. Net 
zoals jouw zoon of dochter ook niet altijd zin heeft om te knuffelen. 
 
De juiste timing hierin is belangrijk. Net nadat je met de pup eropuit bent geweest is een 
goed moment om rustig bij hem te zitten en hem te aaien en te masseren. 
Wanneer de pup razend enthousiast en klaarwakker is, is hij in de stemming om te spelen. 
Je kunt de knuffelsessie dan beter even overslaan, omdat hij dan eerder geneigd is om te 
gaan bijten. 
 

Bezoek van vriendjes e/o vriendinnetjes 
Komen er vriendjes en vriendinnetjes van jouw kinderen spelen? Als de bel gaat, begeleid 
jij de pup naar zijn bench, bijvoorbeeld met een kauwkluif. 
 
Bij binnenkomst van het bezoek vertel je ze duidelijk (en vriendelijk) dat de pup niet 
gestoord mag worden in zijn bench. Dit is zijn veilige plekje waar hij rustig kan liggen. De 
pup roepen van een afstandje terwijl hij in zijn bench zit, is dus ook niet toegestaan. Vertel 
ze dat de pup in training is; in deze trainingssessie is het de bedoeling dat iedereen hem 
bij binnenkomst volledig negeert. 
 
De pup hoeft natuurlijk niet constant in de bench te blijven, maar bij binnenkomst van 
het bezoek is dit het meest praktisch. Een pup vindt het namelijk razend interessant 
wanneer er allemaal vrolijke kinderen binnenwandelen. 
 
Wil je de pup na enige tijd uit zijn bench halen? Neem hem dan op de arm mee naar buiten 
voor een kleine wandeling. 
Iedereen die het leuk vindt om mee te gaan met de wandeling, is van harte welkom. Op 
deze manier kan iedereen buiten kennismaken met de pup. Dat die ontmoeting van de pup 
met het bezoek buiten plaatsvindt, heeft een voordeel. Veel puppy’s gaan plassen als ze 
erg enthousiast zijn. Als dit buiten gebeurt, is dat natuurlijk geen probleem. Dit biedt ook 
nog een valide argument om bezoekers te adviseren de pup bij binnenkomst te negeren: 
de kans is groot dat hij dan over hun schoenen plast. 
 
Ook is het van groot belang dat je de kinderen leert zich in de nabijheid van de pup rustig 
te bewegen. 
Creëer zones in huis om de hectische momenten letterlijk zonder kleerscheuren door te 
komen. Door het gebruik van paneeltjes voor een puppy-ren kun je prima ruimtes 
afbakenen. Op deze manier kunnen jouw kinderen lekker spelen met hun vriendjes en 
vriendinnetjes zonder dat iemand de pup constant in toom moet houden. 
 

Alternatief bieden 
Puppy’s hebben vlijmscherpe tandjes, waardoor je al snel een wondje hebt. Vooral als je 
een gevoelige huid hebt is het niet verstandig om jouw handen te gebruiken voor een 
stoeipartijtje met de pup. 
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Geen behoefte aan schrammen op jouw hand? Maar wil je wel een actiever/ wilder spel 
spelen met jouw pup? Dan kun je gebruikmaken van een speeltouw. 
Let wel, een speeltouw betekent niet dat de pup als een dolle aan het touw gaat trekken. 
Ook is het niet de bedoeling dat jij veel kracht uitoefent. Het is en blijft een pup en daar 
dienen we rekening mee te houden. 
Bijt de pup in jouw handen terwijl je met het speeltouw bezig bent? Beëindig het spel direct 
door te gaan staan en geef aan dat het spel is afgelopen met het commando klaar. 
 
 

 

  

Conclusie 
Voldoende rust is de rode draad in de oplossing voor bijtende puppy’s. Krijgen ze niet 
voldoende rust en slaap, dan worden ze lastig. 
Ook de concentratietijd is een belangrijk onderdeel van de gemoedstoestand van de pup. 
Ga je te lang door met een oefening, dan raakt hij gefrustreerd en overprikkeld, wat 
resulteert in ongewenst gedrag. 
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Hoofdstuk 3 - Help mijn pup bijt, wat nu?! 
 

Hoe omgaan met een bijtende en springende pup?! 
 
Herkenbaar probleem? 
Het betreft een pup van bijna dertien weken. We doen hersenwerkjes met hem, maar dat 
kan toch ook niet de hele dag? Ritme van het gezin is nu ongeveer: wakker, drinken en 
dan naar buiten voor een rondje. Dan een denkspelletje van ongeveer tien minuten. Even 
samen spelen en dan …? Hij moet zichzelf ook vermaken maar hij heeft nogal de neiging 
zijn aandacht dan te komen halen door middel van bijten en springen. 
 

De leeftijd van de pup 
De pup in dit vraagstuk is dertien weken oud. Laten we vooropstellen dat het bij de leeftijd 
hoort dat hij ondeugend kan zijn. Maak je daar geen zorgen over. Vergelijk dit stadium 
gerust met de "ik ben twee en ik zeg nee"-fase van kinderen. 
 

De duur van de hersenwerkjes 
Na de ochtendronde doet José een denkspelletje met de pup, oftewel een hersenwerkje. 
Erg leuk en goed voor de ontwikkeling en voor het opbouwen van de band tussen jou en 
je hond! 
Ze doen dit ongeveer tien minuten. Dat is best lang! Zoals eerder beschreven hebben 
puppy’s een erg korte concentratietijd, waardoor ze vaak snel overvraagd worden met als 
resultaat een overprikkelde pup. En het gevolg daarvan weten we: ze worden lastig en 
gaan bijten. 
 
Het advies is om de hersenwerkjes te verdelen over de dag. Doe een hersenwerkje van 
maximaal drie minuten per keer in plaats van tien minuten. Zo blijft het leuk en houdt de 
pup de aandacht erbij. Ook ben jij nu diegene die het spel eindigt en niet de pup. 
 

De moeilijkheidsgraad van de hersenwerkjes  
Houd er rekening mee dat het denkspelletje niet te moeilijk is voor de pup, want dan raakt 
hij alleen maar gefrustreerd. 
 

Voldoende rust 
Na alle inspanningen heeft de pup echt behoefte aan rust. Door constant activiteiten te 
blijven ondernemen, nemen de opwinding en onrust alleen maar toe. Zoals eerder 
aangestipt, hebben pups gemiddeld achttien uur slaap per dag nodig en die tijd hebben ze 
hard nodig om te groeien, prikkels te verwerken en om hun energielevel weer op peil te 
brengen. 
 
Als de pup na het wandelen, na een denkspelletje én na samen spelen nog steeds 
aandacht komt vragen door te bijten en te springen, betekent dat zeer waarschijnlijk dat 
hij overprikkeld is. Hij heeft rust nodig. 
 
Maak het leven voor de pup zo voorspelbaar mogelijk. Na iedere activiteit vindt er een 
rustmoment plaats.  
 
Sommige pups vinden het moeilijk om zelf rust te nemen. Vergelijk het met kinderen. 
Kinderen willen ook altijd langer opblijven. Als de pup niet zelf zijn rust pakt, begeleid hem 
dan naar zijn bench, bijvoorbeeld met een kauwkluif; kauwen heeft een rustgevend effect. 
Waarschijnlijk is hij erg moe en valt hij dan ook snel in slaap. 
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Conclusie 
Voldoende rust is de rode draad in de oplossing voor bijtende puppy’s. Krijgen ze niet 
voldoende rust en slaap, dan worden ze lastig. 
 
Ook de concentratietijd is een belangrijk onderdeel van de gemoedstoestand van de pup. 
Ga je te lang door met een oefening, dan raakt hij gefrustreerd en overprikkeld, wat 
resulteert in ongewenst gedrag. 
 
 

Wel of niet naar de bench begeleiden? 
Je pup heeft een reden om te bijten. Het is jouw taak om uit te zoeken waarom hij bijt en 
op basis daarvan te beslissen wat de juiste aanpak is. Enkel naar de bench begeleiden, 
zonder dat je de reden weet van zijn bijtgedrag, is niet altijd de juiste oplossing. 
 

Nog even kort wanneer wel en wanneer niet in de bench. 
 
Puppy’s verkennen de wereld met hun bek: probeer zijn aandacht te verleggen. 
De pup naar de bench begeleiden is niet de oplossing. 
 
Bijten als onderdeel van een spel: onderbreek het spel wanneer de bijtgrens wordt 
overschreden. De pup naar de bench begeleiden is niet de oplossing. 
 
De pup krijgt te weinig slaap en raakt oververmoeid: dit is wel de ultieme reden 
om de pup naar de bench te begeleiden voor een verplichte rustperiode. 
 

 
Te lange trainings- of speelsessies met als gevolg een overprikkelde pup: verkort 
de trainings- en speelsessies. De pup naar de bench begeleiden is niet de 
oplossing. 
 
De pup verveelt zich: de pup naar de bench begeleiden is niet de oplossing. 
Onderneem iets met jouw pup. 
 
Irritaties aan het gebit door de wisseling van zijn tanden: de pup naar de bench 
begeleiden is niet de oplossing voor de irritaties aan het gebit. Geef hem in plaats 
daarvan een kauwkluif; kauwen verzacht of onderdrukt de irritatie. 
 
Bij het spelen of stoeien met andere honden is bijten een vorm van communicatie 
waarin de pup zijn grenzen aangeeft: de begeleiding naar de bench is hier ook 
niet de oplossing. 

 
Kortom, er is maar één situatie waarin begeleiding naar de bench een gepaste oplossing 
is: de pup krijgt te weinig slaap met als gevolg dat hij oververmoeid is. 
 
In andere situaties is er een andere reden dat pups bijten en is begeleiding naar de bench 
niet de oplossing voor het probleem. Zorg er daarom altijd voor dat je weet wat de reden 
van bijten is alvorens je reageert. 
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Hoofdstuk 4 - Pup heeft vaste bijtmomenten 
 

Herkenbaar probleem? 
Een pupje van tien weken oud en normaal gesproken best een rustig hondje, heeft zo haar 
momenten. ‘s Ochtends bijvoorbeeld, bij het ontbijt, dan blijft ze maar in de tenen en 
broekspijpen van de kinderen bijten. Of in de avond, ze was ontzettend moe, maar bleef 
maar klieren. Los je dat op door haar (lief en aardig) in de bench te zetten?  
Dat vindt de pup geen probleem, maar zo leert ze natuurlijk niet dat ze kinderen met rust 
moet laten. Of dat ze gewoon kalm kan worden door zich aan de slaap over te geven. Is 
een bench de oplossing voor nu? Gaat het vanzelf over? Of kan er nog iets anders gedaan 
worden? 
 

Dit is normaal puppygedrag 
Het happen in de tenen en broekspijpen is normaal puppygedrag en hoort bij de leeftijd 
van tien weken. Dit gaat vanzelf weer over, alhoewel het in de pubertijd weer tijdelijk terug 
kan komen. 
Echter, dit betekent niet dat je het bijten moet laten gebeuren. Voorkomen is vele malen 
beter dan genezen. Stel, je merkt dat de pup iedere avond rond de klok van zeven 
vervelend gedrag vertoont. Zorg dan dat je om 18.00 uur met hem gaat wandelen, 
aansluitend even spelen en zet hem uiterlijk om 18.45 uur in zijn bench met wat lekkers 
om op te knabbelen. 
 

Boos of geïrriteerd reageren? Niet doen!! 
Wellicht maak je het zelf een keer mee: puppy’s kunnen soms het bloed onder je nagels 
vandaan halen. Net als kinderen. Toch is het van groot belang dat je emotionele reacties 
voorkomt. Emotioneel reageren heeft geen enkele zin. 
Integendeel zelfs, het werkt averechts. 
 
Door boos of geïrriteerd te worden verhoog je het stressgehalte bij de pup, waardoor hij 
alleen maar meer gaat bijten. Een ander risico is dat hij bang voor je wordt en het laatste 
dat we willen is dat onze eigen pup een angst voor ons ontwikkelt. 
 
Roep bijvoorbeeld jouw partner om hulp, zodat hij/zij het verder kan afhandelen met jullie 
pup en jij even afkoelt, terwijl je je met iets anders bezighoudt. 
 

Anticiperen 
De eerste paar dagen is alles nieuw en ken je de pup nog niet goed. Je probeert zijn 
gedragingen te herkennen, zodat je het bijtgedrag voor kunt zijn. Naarmate de tijd 
verstrijkt, leer je de pup steeds beter kennen. Je begint patronen te zien in zijn gedrag. 
 
Bijvoorbeeld in de situatie van het voorbeeld, waarin de pup bij het ontbijt constant 
in de tenen en broekspijpen van de kinderen bijt, is er een herkenbaar patroon. 
Het is van belang daarop te anticiperen. 
 
Stap Zorg dat je hem ruimschoots voor het ontbijt uitlaat. 
 
 
Stap Geef hem vervolgens in zijn bench zijn ontbijt, bijvoorbeeld in een KONG. 
      Je kunt ook de brokjes in de bench strooien. 
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Je leert de pup na verloop van tijd beter kennen. Als je merkt dat hij moe is of wordt, kun 
je hem naar de bench begeleiden voor een rustmoment. 
Hiermee voorkom je dat het mis gaat. Naarmate hij ouder wordt, zal hij steeds 
gemakkelijker zelf zijn rust nemen. 
 

Gebruik een puppy-ren 
Probeer de pup eraan te wennen dat hij afstand houdt op de momenten dat het gezin eet. 
Dit is voor later ook prettig, bijvoorbeeld wanneer je visite gezellig mee-eet. Ten eerste 
voorkom je hiermee dat jouw hond bedelt aan tafel, mits je hem natuurlijk niet iets toegooit 
of direct nadat jullie gegeten hebben de etensrestjes voorschotelt. Ten tweede, niet alle 
mensen zijn hondenliefhebbers. Je bezoek zal je ermee complimenteren dat je hond zo 
goed luistert, mooi afstand bewaart en niet bedelt. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend! 
 
Voor een puppy is alles nieuw. Hij moet nog leren dat hij afstand dient te bewaren tijdens 
etenstijd. Je kunt hiervoor gebruikmaken van de bench of van een puppyren.  
 
Kinderen bewegen vaak als ze aan tafel zitten en dit maakt het voor de pup wel een heel 
leuk spelletje om achter die bewegende voeten aan te gaan. Stilzitten is voor kinderen 
vaak geen optie en daarom kun je er het beste voor kiezen de pup weg te halen uit die 
situatie. 
 

Samenvattend 
 
Het is normaal dat een puppy van tien weken oud bijt.  
 
 
Boos of geïrriteerd reageren is uit den boze. 
 
 
 
Voorkom bijtgedrag door te anticiperen. 
 
 
Zorg dat de pup afstand bewaart tijdens etenstijd met behulp van een puppy-ren 
of bench. 

 
 

Pup is vervelend in huis 
 

1.  Herkenbaar probleem? 
De pup zit tegenwoordig vaker in de bench dan erbuiten. Hij doet het hartstikke goed, 
maar in huis is hij vreselijk vervelend. 
Constant in mij en mijn schoenen bijten. Uiteindelijk dan maar weer in de bench. Wil de 
pup niet de hele dag opsluiten. Iemand raad? Hij is nu veertien weken. 
 
Allereerst, je moet niet vergeten dat een pup gemiddeld achttien uur slaap per dag nodig 
heeft om te groeien, alle prikkels te verwerken en zijn energielevel weer op peil te brengen. 
Wees gerust, het is normaal dat een pup veel slaapt. 
 
Dit betekent niet dat de pup constant in de bench moet liggen. Met de nadruk op constant. 
Een pup van veertien weken is erg onderzoekend en leergierig. Probeer actief met hem 

1 

2 

3 

4 



Over puppy’s bijtgedrag! 
 

 info@dogs4suc6.nl      –        Kynologisch instructeur Dieneke Hollmann         –      www.dogs4suc6.nl 14 

aan de slag te gaan vóórdat hij vervelend wordt. Ook hier weer, voorkomen is beter dan 
genezen. 
 
Haal je hem uit de bench na zijn middagdutje? Loop dan direct met hem naar buiten, zodat 
hij daar zijn behoefte kan doen. Daarna ga je bijvoorbeeld in de tuin aan de slag met een 
spelletje. 
Je roept zijn naam en gooit in zijn zicht een koekje voor hem weg, een meter bij je 
vandaan. Je wacht tot hij het koekje op heeft en weer naar je kijkt. Je roept weer zijn 
naam en gooit opnieuw een meter bij je vandaan, in zijn zicht, een koekje voor je uit en 
wacht wederom tot hij het op heeft. Dit kan je tien koekjes lang herhalen. 
Je hebt nu zijn volledige aandacht. 
 
Nu is het tijd voor een rustiger oefening. 
 
Je doet bijvoorbeeld drie keer de zit-oefening met hem. Vervolgens ga je lekker een 
kwartiertje met hem wandelen. 
Thuisgekomen, doe je samen een hersenwerkje. Je strooit bijvoorbeeld enkele brokjes in 
een bak met allerlei ballen, zodat hij zijn neus moet gebruiken om de brokjes te vinden. 
Nadien sluit je de interactie af door hem iets lekkers te geven om op te knabbelen. Een 
geitenoortje bijvoorbeeld. 
 
Je zult merken dat hij heerlijk voldaan is en minder de neiging heeft om in jou of in jouw 
schoenen te bijten. 
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Hoofdstuk 5 - Wat te doen wanneer een puppy 
bijt? 
 
In het onderdeel Waarom bijt jouw pup, zijn de zeven redenen om te bijten behandeld en 
wat je kunt doen om dit te verhelpen. 
Er is er maar één waarvoor begeleiding naar de bench een geschikte oplossing is om het 
bijtgedrag te verhelpen. De overige zes redenen kennen andere oplossingen, waarin de 
bench niet direct een rol speelt. 
 

Wat je in ieder geval niet moet doen als je pup bijt  
 

Negeren 
Vaak wordt geadviseerd: “negeer de pup wanneer hij bijt”. Maar laten we eerlijk zijn, 
negeren is vrijwel onmogelijk. Puppytandjes zijn vlijmscherp en kunnen erg pijn doen. 
Zodra jouw hand tussen de puppytandjes terecht komt, beweeg je in een reflex. Dit is niet 
negeren en zorgt veelal ook voor een reactie van de pup. Tel daarbij op dat de gemiddelde 
hondeneigenaar bijtgedrag niet kan of wil negeren. 
Kortom, negeren is niet de juiste tactiek wanneer een puppy bijt! 
 

Afleiden en belonen 
Ook wordt regelmatig geadviseerd de pup af te leiden door hem bijvoorbeeld een zit-
commando te geven op de momenten dat hij bijt. Gaat hij zitten, dan beloon je de pup 
door hem positief toe te spreken en hem iets lekkers te geven. 
 
Het grote risico van deze vorm van afleiden en belonen is dat slimme puppy’s precies 
begrijpen dat bijten aandacht oplevert. Als ze bijten, krijgen ze een zitcommando en 
daarna een lekker koekje. Zo wordt het bijten in feite beloond en dat is juist wat we niet 
willen. 
 
De pup leert: 
Bij rustig gedrag krijg ik geen aandacht, maar als ik bijt, krijg ik wél aandacht. 
 
Hetzelfde geldt natuurlijk voor puppy’s die blaffen. Geef je de pup iedere keer het 
commando stil wanneer hij blaft? En beloon je hem vervolgens omdat hij niet meer blaft? 
Dan loop je het risico dat slimme pups een link tussen beide zien en in de gaten krijgen 
dat ze door te blaffen iets lekkers krijgen. 
 
De pup leert: 
Bij rustig gedrag krijg ik geen aandacht, maar als ik blaf, krijg ik wél aandacht. 
 
Bovendien is het mogelijk dat de pup niet luistert naar je commando, omdat hij te druk is 
met bijten of blaffen. Dit levert jou frustraties op. 
 
‘AU’” Roepen 
Een andere manier om een pup af te leiden is door hard “Au!” te roepen. Je stopt met 
bewegen en wacht totdat de pup stopt met bijten. Zodra hij stopt, bied je hem een 
alternatief aan waar hij wel in mag bijten. 
 
Hier geldt hetzelfde als bij het geven van een zit-commando. Slimme pups leggen de link 
tussen beide. Hij is zich ervan bewust dat bijten wordt beloond met bijvoorbeeld een 
kauwkluif. 
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Samenvattend 
Incidenteel kun je écht de hond weleens afleiden met bijvoorbeeld een zitcommando. 
Wanneer hij zit, ontvangt hij een beloning in de vorm van een lekker snoepje of een leuk 
speeltje. Je kunt hem ook direct een speeltje als alternatief aanbieden wanneer hij in jouw 
hand bijt. 
 
Belangrijk is dat je dit niet als standaardtactiek toepast. Doe je dat wel, dan loop je het 
risico dat de pup in de gaten krijgt dat hij een leuk speeltje of lekker snoepje krijgt als hij 
in jouw hand bijt. 
 
Wanneer je afleidingstactieken toepast op jouw pup, dan is jouw timing hierin ontzettend 
belangrijk. 
Het is dus niet de bedoeling dat jij luid “Goed zo!” roept, terwijl hij nog in jouw hand bijt 
en jij het speeltje nog moet pakken. Dan zit je timing er ver naast. Hij leert nu dat het 
bijten in jouw hand hem lovende woordjes oplevert en bovendien een leuk speeltje! 
 
Bied pas het alternatief aan wanneer de pup niet meer bijt. Dus eerst bevriezen, wachten 
tot de pup stopt met bijten en dan pas het alternatief aanbieden. 
Maar ook hier is voorkomen beter dan genezen. 
 
Stel, jouw pup raakt opgewonden wanneer je thuiskomt en gaat je dan altijd bijten. 
Probeer dan eens om hem een alternatief te bieden vóórdat hij bijt. Zodra je binnenkomt, 
reik je hem zijn speeltje aan. Hang bijvoorbeeld bij de voordeur een speeltouw, zodat dit 
binnen handbereik is als je binnenkomt. Je gaat merken dat jouw pup na verloop van tijd 
zelf zijn speeltje gaat pakken bij een begroeting. 
 

Wat wel te doen als je pup bijt? 
Negeren en afleiden zijn dus niet de meest geschikte oplossingen. Maar wat moet je dan 
wel doen als een puppy bijt? 
 

Anticiperen 
Voorkomen is het aller-, allerbeste. Oftewel: anticiperen. 
 
Kijk naar de pup en leer zijn bijtmomenten herkennen. Pups bijten namelijk dikwijls op 
vaste momenten en zodra gedrag voorspelbaar is, kun je het voorkomen.  
Eerder is beschreven hoe anticiperen in zijn werk gaat. 
 

Afleiden 
Eerder is aangegeven dat het niet slim is om de pup standaard af te leiden met een speeltje 
zodra hij bijt, omdat hij zodoende een link legt tussen zijn gedrag en de beloning; hij leert 
te bijten om een speeltje of iets lekkers te krijgen. 
 
Wel kun je de pup zodanig afleiden dat hij niet direct verband legt tussen zijn bijtgedrag 
en jou. 
 
Het meest praktisch is hierbij de hulp in te roepen van een tweede persoon. 
Afleidingstactieken waarmee de tweede persoon kan experimenteren, zijn: 

o De deur dichtslaan. Een nieuwsgierige pup stopt met bijten en neemt een kijkje. 
o Iets aan de andere kant van de kamer op de grond laten vallen. 
o Plotseling de muziek aanzetten. 
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o Lekker gek doen; springen en dansen, zodat de pup naar die persoon loopt. 
Op deze manier ontwikkelt de pup geen angst voor jou of voor de tweede persoon, omdat 
de acties geen emoties bevatten richting de pup. 
 

Onttrek je aan de situatie 
Een andere optie is om van de situatie weg te lopen. Loop bijvoorbeeld de kamer uit, zodat 
de pup je niet meer kan zien. Hierbij is het wel van belang dat iemand anders in de kamer 
aanwezig is om een oogje in het zeil te houden, zodat de pup geen spullen kapotmaakt. 
 
 

Tenslotte 
Belonen, belonen en belonen. 
Veel mensen focussen zich té veel op negatieve situaties, waardoor de positieve momenten 
in het niet vallen. 
Dit gebeurt niet alleen bij de opvoeding van puppy’s, maar ook in andere situaties. Vaak 
vallen de negatieve karaktereigenschappen of gedragingen meer op dan de positieve en 
worden die eerder aangewezen. 
 
Kortom, focus je niet enkel op negatief gedrag, maar beloon jouw pup wanneer hij lekker 
rustig ligt, door hem iets lekker te geven. 
 

Conclusie 
Voor de duidelijkheid: incidenteel kun je de pup écht weleens een bijtspeeltje of een zit-
commando geven om hem te laten stoppen met bijten, maar hanteer dit niet als 
standaardtactiek. 
 
De beste manier om ervoor te zorgen dat het bijtgedrag geen gewoonte wordt, is 
anticiperen op het gedrag van de pup. 
 
Maak er een studie van om de gedragingen van jouw pup te leren herkennen, zodat je 
precies weet wanneer jij actie dient te ondernemen om het negatieve bijtgedrag van de 
pup voor te zijn. Dit kost in het begin veel tijd en energie, maar hier ga je straks veel 
profijt van hebben. 
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Hoofdstuk 6 - Puppy sloopt alles in zijn bench, 
wat nu?! 
 

Herkenbaar probleem? 
Hopeloos word je ervan. Geen deken of kussen blijft heel. Maar om hem op de koude grond 
van de bench te laten slapen vind ik ook weer niks. Heeft iemand tips? 
Dat een pup de deken of het kussen sloopt in de bench, kan verschillende redenen hebben. 
 

Sommige pups willen geen kussen 
 

Allereerst, sommige pups vinden het fijn om op de metalen of kunststofbodem 
van de bench te liggen. Een deken of hondenkussen vinden ze niet prettig. Het is 
te warm. Zorg ervoor dat het hondenkussen of -dekentje verplaatsbaar is en niet 

is vastgemaakt aan de onderkant van de bench. Indien hij het dekentje wil verplaatsen, 
moet dat mogelijk zijn. 

Hij zoekt iets 
 

Gebeurt het vaker dat de pup zijn kussen kapotmaakt in de bench of is dit één 
keer voorgevallen? Het kan zo zijn dat er iets op de bodem van de bench ligt wat 
de pup graag weg wil hebben of wat hij aan het zoeken is. Misschien ligt er nog 

een achterbleven brokje. Wanneer dit vaker voorkomt, is het zeer onwaarschijnlijk dat er 
iedere keer nog een brokje onder zijn kussen ligt. Oftewel, het sloopgedrag heeft dan een 
andere reden. 
 

Creëer een voldaan gevoel 
 

Welke activiteiten onderneem je samen met jouw pup alvorens je hem alleen laat 
in zijn bench? Wordt hij voldaan achtergelaten in de bench?  
 

 

Puppy alleen laten 
 

Hoeveel tijd en energie is er besteed aan het alleen leren zijn? Wellicht raakt je 
pup overstuur, omdat hij alleen thuis wordt gelaten en gaat hij daardoor slopen. 
 

 

Benchtraining 
 

Hetzelfde geldt voor benchtraining. Hoeveel tijd is er besteed aan een goede 
benchtraining? 
Is het verblijf in de bench op de juiste manier aangeleerd? Zoekt de pup de bench 

regelmatig zelf op? Ziet hij de bench als zijn eigen veilige plekje om uit te rusten en te 
slapen? 
Dit zijn belangrijke vragen en de antwoorden wijzen je de weg naar de reden van zijn 
sloopgedrag. 
Kom je erachter dat de pup zich niet prettig voelt in de bench, dan moet aan dat probleem 
gewerkt worden en niet aan het feit dat hij alles kapot bijt in zijn bench. Het sloopgedrag 
is namelijk het gevolg en niet de oorzaak van het probleem. 
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Hoofdstuk 7 - Puppy bijt in handen of voeten van 
volwassenen 
 
 

Moet ik mijn hand of voet stilhouden als de pup erin bijt? 
Sommige mensen adviseren om je hand muisstil te houden wanneer de pup erin bijt. Op 
deze manier creëer je een saaie ervaring voor de pup, want er gebeurt immers niets. Trek 
je jouw hand weg en ga je er ook nog bij bewegen, dan is het voor de pup al een stuk 
interessanter en zal hij het in de toekomst sneller weer doen. 
 
Echter, er is wel een kanttekening te maken bij dit advies. Een puppy heeft namelijk 
vlijmscherpe tandjes, waardoor het haast onmogelijk is om je hand muisstil te houden 
wanneer hij erin bijt. 
 
Kortom, het is een leuk advies, wanneer je geen gevoel in jouw handen hebt of wanneer 
het jou niet uitmaakt dat jouw handen vol krassen en wondjes zitten. Voor het gros onder 
ons is het niet realistisch om je handen stil te houden wanneer de pup erin bijt. Hetzelfde 
geldt voor voeten. 
 

Het commando los 
Het is erg handig wanneer een pup bekend is met het commando los. Vooral met het 
touwspel is dit commando erg praktisch wanneer hij het touw los dient te laten. Maar ook 
wanneer de pup bezig is met een kauwkluif of wanneer hij een stok in zijn bek heeft en jij 
de stok wilt afpakken.  
  

Is het verstandig om het los-commando te oefenen wanneer de pup in je 
handen bijt? 
Het aanleren van het commando los in combinatie met bijten is niet geheel zonder risico’s, 
vertellen de hondenexperts. Als de pup goed reageert op het commando, krijgt hij een 
lekker koekje als beloning. Slimme pups leggen een link tussen bijten, het commando los 
en een beloning. Zoals eerder beschreven, leer je de pup op deze manier dat bijten in jouw 
hand resulteert in een beloning. Het is daarom niet aan te raden om het commando los te 
oefenen in combinatie met het bijten in de handen of voeten. Het is verstandiger om het 
los-commando te oefenen met een speeltje waarin hij wel mag bijten, zoals een trektouw. 
 
Je begint het spel door het ene uiteinde van het touw aan jouw pup te geven en het andere 
uiteinde zelf vast te houden. Je beweegt het speels heen en weer, zodat de pup wat 
enthousiaster wordt. Na ongeveer tien seconden houd je een brokje bij zijn neus en de 
kans is groot dat hij het touw loslaat om het brokje te pakken. Precies op het moment dat 
hij het touw loslaat zeg jij “Los!” en geef je hem het brokje. Herhaal dit tien keer per 
speelsessie en oefen het iedere dag of om de dag. Op deze manier koppelt de pup het 
woordje los aan het loslaten van het touw. Zodra jouw pup begrijpt dat het woordje los 
een commando is om het trektouw los te laten, kun je dit toepassen, voordat je het brokje 
voor zijn neus houdt. 
 
Let op, puppytandjes zijn erg breekbaar. Laat het spel daarom rustig verlopen. Laat het 
trekwerk voornamelijk van jouw puppy komen. Ga zelf niet hard trekken aan het touw en 
slinger de pup niet in de rondte. 
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Puppy bijt in de handen of voeten van kinderen 
Eerder is beschreven waarom puppy’s vaker kinderen bijten dan volwassenen en wat je 
daaraan kunt doen. 
 
Allereerst, het is goed om te weten wat er gebeurde, voordat de pup jouw zoon of dochter 
beet. 
Waren ze aan het spelen? Zo ja, welk spel was het? Speelde jouw kind wel op de juiste 
manier met de pup? 
Leer kinderen om geen competitieve, maar juist coöperatieve spelletjes met de hond te 
doen. Laat jouw kind dus geen trekspel met de pup doen, maar juist een zoekspelletje, 
waarbij jouw zoon of dochter de pup helpt zijn brokjes te zoeken die in de woonkamer 
verspreid liggen. 
 

Puppy bijt in handen 
Leg je kinderen uit dat wanneer de pup toch bijt, ze rechtop gaan staan, hun handen 
kruislings onder hun oksels stoppen en mama of papa roepen. 
 

Puppy bijt in voeten 
Vaak worden kinderen gebeten in hun voeten wanneer zij van de trap af komen. Zet 
bovenaan de trap een bakje met een paar hondenkoekjes. Leer de kinderen om daar altijd 
wat lekkers uit te pakken als ze naar beneden komen. Eenmaal beneden, geven ze de hond 
het zit-commando met gesloten hand op de buik. Als de pup gaat zitten, zeggen ze “Goed 
zo!” en gooien ze het lekkers voor zich uit. 
 

Rustig blijven  
Hoe moeilijk het soms ook kan zijn, vertel kinderen ook dat het beter is om rustig te 
blijven. Springen, rennen, schreeuwen en met de handen heen en weer bewegen 
stimuleert de pup en hij zal daardoor alleen maar enthousiaster en feller reageren. 
 

Reden achterhalen 
Bedenk wat de reden zou kunnen zijn dat de pup beet. Als jij weet wat de reden is, kun je 
hier adequaat op reageren. Kwam het doordat hij rustig de handen van jouw kind aan het 
ontdekken was? Kwam het door het spel, irritaties aan het gebit, verveling, vermoeidheid, 
was de pup overprikkeld of was het een manier van communiceren? 
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Hoofdstuk 8 - Wat te doen als een puppy in 
stoelpoten bijt? 
 
Je wilt dat de pup direct stopt met bijten, want het is immers niet de bedoeling dat hij de 
stoel kapotmaakt. 
 
Wat je kunt doen, is een geluidje maken om de pup af te leiden. Dit kun je doen met jouw 
stem, maar ook met het geritsel van een plastic zak, in je handen klappen, kookpannen 
tegen elkaar slaan, op de grond laten vallen van een tijdschrift, enzovoort. 
 
Is het je gelukt om de pup af te leiden? Roep hem bij je en bied hem een alternatief aan 
waar hij wel in mag bijten. Zorg er wel voor dat dit alternatief een stuk interessanter, 
lekkerder of leuker is dan de stoelpoot. 
 

Sloopgedrag voorkomen 
Voorkomen is beter dan genezen. Zorg dat je altijd een oogje in het zeil houdt. Laat jouw 
pup niet langer dan één minuut alleen in de woonkamer wanneer je hem nog niet volledig 
vertrouwt met de spullen in huis. Indien je langer dan één minuut weg bent uit de 
woonkamer, is het advies om hem naar zijn bench te begeleiden. Op deze manier voorkom 
je negatief gedrag en wordt het geen gewoonte. 
 

Detective spelen 
Ondanks je oplettendheid betrap je de pup erop dat hij aan de stoelpoot knaagt. Het is nu 
van belang dat je achterhaalt waarom jouw puppy bijt in de stoelpoot of ander meubilair. 
Is hij aan het verkennen en ontdekken? Verveelt hij zich? Wil hij spelen? Heeft hij last van 
zijn gebit? Is hij oververmoeid? Of overprikkeld? Wat de reden ook is, het is zaak dat je 
op basis daarvan bepaalt hoe je reageert op het bijtgedrag van de pup. Als je de reden 
weet, kun je dit bijtgedrag in het vervolg eenvoudiger voorkomen, omdat je weet waar je 
op moet letten. 
 
 
 
 

  



Over puppy’s bijtgedrag! 
 

 info@dogs4suc6.nl      –        Kynologisch instructeur Dieneke Hollmann         –      www.dogs4suc6.nl 22 

Hoofdstuk 9 - Puppy binnenshuis aanlijnen 
 
In sommige situaties is het handig om in huis net wat meer controle over de pup te hebben. 
Je kunt er dan voor kiezen om de pup binnenshuis aan te lijnen en zo meer rust te creëren. 
 
Let wel, het is niet de bedoeling dat anderen de pup roepen, uitdagen of met hem gaan 
spelen wanneer hij is aangelijnd. Die prikkels activeren de pup, maar door de lijn wordt hij 
belemmerd, waardoor er extra spanning en onrust ontstaat. 
 

Trainingssessies 
Je kunt natuurlijk ook binnenshuis met de pup trainen. Je kunt de pup op deze manier 
laten wennen aan de halsband en de lijn. Voor de meeste pups is dit de eerste periode 
namelijk erg onwennig. 
 
Begin met oefeningen, zoals wandelen aan de lijn. Ga voor hem staan en loop achteruit 
met een aantal brokjes in je hand. Stimuleer de pup om je achterna te lopen. Zodra de 
pup jouw kant op wandelt, geef je hem wat brokjes en loop je weer verder naar achteren. 
Zo leert de pup om jouw richting op te lopen. 
 
Buiten heb je veel meer afleiding dan binnen. Daarom is het slim om deze oefening 
dagelijks enkele minuutjes binnenshuis te oefenen, zodat je de volledige aandacht van de 
pup hebt. 
Gebruik geen rollijn, want met een rollijn heeft de pup nauwelijks grenzen. Verder zorgt 
een rollijn voor ingewikkelde situaties, bijvoorbeeld wanneer de pup om de tafelpoot heen 
loopt en de lijn vervolgens vast komt te zitten. Maak gebruik van een simpele lijn van één 
meter. 
 
Let wel, de pup aanlijnen bij uitdagende situaties is geen oplossing voor het bijtgedrag. 
Het is enkel symptoombestrijding. Je zult nog steeds moeten zoeken naar de juiste 
oplossing voor het bijtgedrag van de pup. 
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Hoofdstuk 10 - Wanneer is de grens bereikt? 
 
Iedere pup heeft een bijtfase en jouw pup dus ook. Het varieert per pup hoe lang deze 
fase duurt en hoe heftig deze fase is.  
 
Naarmate de pup ouder wordt, zou het bijtgedrag moeten afnemen met de tips en adviezen 
die in deze hand-out beschreven staan. 
Maar toch lukt dat in sommige situaties gewoonweg niet. De frustraties en emoties lopen 
iedere dag verder op. Dit kan te maken hebben met het verleden van de pup, maar ook 
met jouw persoonlijke situatie. 
 

Wanneer wordt het té gek en kun je het niet meer af met de tips 
in dit boek en moet er écht een gedragsdeskundige bij komen? 

Wanneer is die grens bereikt? En hoe herken je deze grens? 
 
Wanneer je merkt dat het bijtgedrag alleen maar toeneemt en jij steeds meer gefrustreerd 
raakt, is het tijd om hulp in te schakelen. 
 
Als de oplossingen die dit boek aanreikt, niet helpen in jouw situatie, dan bekijk ik graag 
samen met je hoe je jouw probleem het beste kunt aanvliegen. 
 

Hoe het NIET moet 
 

Op zijn rug leggen 
Veel mensen kijken naar César Millán op de televisie. Eén van zijn tactieken is om de hond 
op zijn rug te leggen met als doel dat de hond zich overgeeft aan hem, als autoritair 
persoon. Hij probeert hier de dominante te zijn, de Alfahond. En dit doet hij door zijn kracht 
te gebruiken. Hij forceert de hond om op zijn rug te gaan liggen. 
 

Risico’s  
Je laat zien dat jij de sterkere bent door hem geforceerd te laten liggen. Daardoor verhoog 
je de spanning tussen jou en de pup. In plaats van respect te verdienen, dwing je het op 
deze manier af. Hij ontwikkelt een angst voor je en dat is precies wat je niet wilt. Dit is 
geen goede basis voor een vriendschap tussen jou en de pup. 
 
Daarnaast verhoog je het bijtrisico door de opgelopen spanning. Een puppy kan niet veel 
aanrichten bij volwassenen, maar vergeet niet dat puppy’s ouder worden. 
Wanneer een lieve rottweilerpup verandert in een volwassen rottweiler, is hij niet meer zo 
schattig als hij begint te bijten. 
 
Kortom, werk aan wederzijds respect en vertrouwen en de pup zal graag doen wat je van 
hem vraagt uit respect en niet uit angst. 
 

Streng toespreken 
In plaats van de pup te leren wat hij niet mag, is het beter om de focus te houden op wat 
hij wél mag. Een puppy streng toespreken zorgt alleen maar voor onnodige onzekerheid 
en spanning bij de pup. 
Een veelvoorkomende situatie is dat de pup luistert naar de man in huis. Een man heeft 
over het algemeen een zwaardere stem en als hij brult, zal iedereen in huis dat horen. De 
pup is flink onder de indruk en zal dit ongewenste gedrag niet meer vertonen in de 
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nabijheid van de heer des huizes. De pup zal dit gedrag wel gaan vertonen bij de zwakkeren 
binnen het gezin, meestal de kinderen. 
 
Probeer daarom altijd te anticiperen. Bestudeer de pup goed, zodat je weet wanneer hij 
wat doet. Stel, je merkt dat wanneer jullie ’s avonds op de bank zitten, de pup regelmatig 
even langs komt om aandacht te vragen en soms dan ook in jullie sokken of broekspijpen 
bijt. Leg dan in vervolg, uit het zicht en bereik van de pup, een hondenspeeltje in de buurt 
van jullie bankstel. Zodra je ziet dat de pup zich verveelt roep je hem bij je en ga je even 
met hem spelen. Op deze ben jij diegene die om aandacht vraagt en niet andersom. 
 
Kortom, voorkom het gedrag dat je niet wilt zien en beloon het gedrag dat je wel wilt zien. 
 

Puppy bij zijn nekvel vastpakken 
Ook dit is één van de tactieken die is voortgekomen uit de studie van L. David Mech uit 
1970. Mensen die deze tactiek hanteren, bootsen met de hand een hondenbek na. Wanneer 
de pup iets doet wat niet mag, pakken ze hem bij zijn nekvel om zo duidelijk te maken dat 
hij dit niet moet doen. Op deze manier willen ze aantonen dat ze de dominante zijn en de 
regels bepalen. Maar het zelfvertrouwen van de pup en vooral het vertrouwen in jullie 
relatie wordt hiermee geschaad. 
 
In jouw leidersrol hoor jij een voorbeeldfunctie te hebben. Wil jij de pup leren dat het 
toepassen van fysieke kracht de manier is om doelen te verwezenlijken? Lijkt mij niet! 
 
We begrijpen allemaal dat de frustraties en emoties hoog kunnen oplopen; bij het 
opvoeden van puppy’s. 
De échte leiders onderscheiden zich van de wannabee-leiders. Échte leiders blijven rustig 
en gefocust. 
Wanneer je moeite hebt om jouw emoties in bedwang te houden in een bepaalde situatie, 
schakel dan de hulp in van je partner, zodat jij even kunt afkoelen. (Dit adviseren ze 
tegenwoordig ook bij de opvoeding van baby’s.) 
 

‘Foei!' 
Iedere dag wandel ik met mijn honden in het bos en dikwijls kom ik mountainbikers tegen. 
De allereerste keer dat mijn jongste hond ze zag, wou hij ernaartoe. 
 
Precies op het moment dat hij de mountainbikers zag, deed ik de kom-hieroefening. 
Zodra hij bij mij kwam, gaf ik hem een lekker snoepje en wachtten we totdat de 
mountainbikers gepasseerd waren. Dit heb ik zo vaak mogelijk en maand na maand 
gedaan. Inmiddels is mijn hond 2,5 jaar. Onlangs liep ik met hem in het bos en zag hij een 
groepje mountainbikers. Zonder dat ik iets zei, draaide hij zich om, liep mijn kant op en 
keek mij vragend aan: ‘krijg ik nu weer iets lekkers?’. 
 
Moraal van dit verhaal is dat ik mijn hond zo geconditioneerd heb dat hij iets lekkers krijgt 
op moment dat hij mountainbikers ziet. Ik heb al die tijd benadrukt wat ik wél wilde zien: 
bij mij komen wanneer er mountainbikers aankomen. 
 
Je hond rent naar de mountainbikers toe en je roept ‘Foei!’. Of de hond wilt iets lekkers 
van tafel pakken en je roept “Nee!”. 
Door ‘Foei!’ of ‘Nee!’ te roepen, focus jij je op wat je niet wilt zien. Je gaat de strijd aan 
met jouw pup en dat is juist niet wat je wilt. Dit versterkt niet jullie vertrouwensband en 
ook niet het zelfvertrouwen van de pup. 
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Het gebruik van een plantenspuit 
Stel, de pup bijt regelmatig in de tafelpoot en jij krijgt het niet voor elkaar om hem hiermee 
te laten stoppen.  
 
Sommige mensen adviseren dan om een plantenspuit te gebruiken op het moment dat de 
pup negatief gedrag vertoont. Je bespuit de pup met de plantenspuit met als doel dat hij 
schrikt en zodoende een negatieve associatie ontwikkelt met het bijten aan bijvoorbeeld 
de stoelpoot. 
 
Het is goed mogelijk dat deze tactiek helpt. Je pup schrikt en ontwikkelt daardoor een 
negatieve associatie met bijten in de tafelpoot. Echter, dit is een aversieve 
trainingsmethode, waarbij je een straf koppelt aan het probleemgedrag. Oftewel, je bent 
het gedrag van de pup aan het corrigeren in plaats van wenselijk gedrag te stimuleren. 
 
Het gevaar is dat de pup onzeker of angstig wordt en dit is absoluut niet wat je wilt. Jouw 
doel is om jouw pup te transformeren naar een stabiele en zelfverzekerde volwassen hond. 
Om dit doel te realiseren dien jij je te focussen op het gedrag dat je wel wilt zien en niet 
op wat je niet wilt zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


