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Aandacht voor jezelf



Aandacht voor jezelf
Agenda

1. Communiceer bewust 
2. Duidelijke regels en realistische verwachtingen 
3. Consequent en fair zijn in belonen en corrigeren 
4. Omgaan met je eigen stress



Aandacht voor jezelf
Communiceer bewust

• Zet jouw automatische piloot af! 
• Je gaat geen ander resultaat krijgen door hetzelfde te blijven doen 

• Je automatische piloot is niet creatief of probleemoplossend 

• Hoe zet je die uit? => Voel de grond, waar je voetzool druk ervaart, waar je kleren knellen, adem 
bewust in en uit 

• Doelbewust bewegen door de ruimte: met een intentie/doel 
• ≠ bewust bewegen: dat maakt het hopeloos energievretend en onnatuurlijk 

• Communiceer met je ganse lijf (meer dan alleen je stem!) 

• Bewust van je state-of-mind 
• Je mag slechtgezind, moe of gestressed zijn maar wees je daarvan bewust 

• Met een platte band ga ook geen 120 km/u op de autostrade rijden… 

• Van links naar rechts achter cavaletti
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Communiceer bewust

• Hond leren achteruitlopen 
• Je zet je met jullie gezichten naar elkaar 

toe 

• Je stapt vooruit, in zijn persoonlijke 
ruimte. Van zodra hij achteruit gaat, 
markeer je met Flink! en beloon je 

• Gaat hij schuin achteruit? Denk dan dat 
jullie een vrachtwagen zijn die achteruit 
rijdt: jij bent de trekker, hij de oplegger. Je 
probeert om recht achteruit te rijden. 
Draait de oplegger, dan moet de trekker 
bijsturen of de combinatie gaat in schaar.
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Communiceer bewust

• Onzekerheid wordt niet vertrouwd en afgestraft onder stress 

• Hoe wordt je dan zelfzeker in de ogen van je hond? 
• Weet wat je wil van hem 

• Een commando ≠ vraag, er is geen ontkomen aan 

• Wacht met (psychologische druk) tot hij het uitvoert (dan los je je druk) 

• Beloon of onderbreek, zeg wat je wil en beloon dat dan 

• Houdingen
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Communiceer bewust
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Aandacht voor jezelf
Duidelijke regels en realistische verwachtingen

• Duidelijke regels 
• Wat nu niet mag, mag nooit (later dus ook niet) 

• Tenzij dat je het onder commando brengt  
Breng het onder jouw initiatief 

• Realistische verwachtingen 
• Doel van een oefening = hond kunnen belonen 

• Lukt het niet? 
• Maak stapjes kleiner 
• Kies een rustigere omgeving 
• Vergroot zijn motivatie 
• Verhoog of verlaag zijn energieniveau
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Consequent en fair zijn in beloningen en correcties

• Beloningen en correcties 
• Timing: Altijd op het moment dat het gedrag zich stelt! De druk van de correctie valt weg van zodra 

het ongewenste gedrag ophoudt. Beloningen mogen langer duren. 

• Intensiteit: In verhouding tot de prestatie/het wangedrag 
• Correctie: heeft als doel om gedrag te onderbreken, NIET om te straffen! 
• Jackpot: Honden kunnen tellen! Geef verschillende beloningen NA ELKAAR  

 (5 beloningen in 1 keer = 1 beloning!) 

• Of iets een beloning of correctie is, wordt NIET DOOR JOU BEPAALD maar DOOR JE HOND! 

• Plaats van beloning: daar trekt hij naartoe 

• Plaats van correctie: daar gaat hij minder vertoeven 

• Bedoeling is om ze beide minder te moeten toepassen 
• Beloningen bouw je af van zodra je hond een gedrag kan. Schakel over van elke goede uitvoering te 

belonen naar het voor hem onvoorspelbaar te maken wanneer hij zijn beloning zal krijgen. 

• Je blijft altijd, heel zijn leven lang, af en toe belonen voor gewenst gedrag.
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Omgaan met je eigen stress

• Wordt een spons! Lees, leer bij, zoek op, … 
• Visualiseer je ideale situatie heel duidelijk => geeft je duidelijke regels voor zijn 

gedrag 
• Plaatsje 

• Waar heb je invloed op? Context - Jezelf - Wat je beloont/corrigeert 
• Geen invloed meer op je hond => Schietstoel trekken! Maken dat je wegkomt: 

Altijd escape plan hebben 
• Zelfvertrouwen = opeenstapeling van succeservaringen in gelijkaardige 

context 
• Komen bij baasje (indien nog tijd)
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Oefeningen

1. Hond sturen vanachter cavaletti 
2. Achteruit! 
3. Houdingen 
4. Plaatsje 
5. Komen bij baasje


