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De Tweede Zit
Aandacht voor jezelf



Management van de context
Agenda

1. ALLE GEDRAG IS CONTEXTGEBONDEN 
2. Kiezen voor succes 

• Bewust de omgeving kiezen waarbinnen je je hond binnenbrengt 
• Sleutelbegrippen: context, deblokkerende prikkel, drempelwaarde 

3. Hoe ervaart jouw hond de wereld? 
• Ruiken, smaken, zien, horen, voelen 
• Hoe er rekening mee houden



Management van de context
Alle gedrag is CONTEXTGEBONDEN!

• Alle gedrag dat een hond stelt, kan niet los gezien worden van de omgeving 
waarbinnen het zich stelt. 

• Hersenen werken contextgebonden  
• Denk aan de keren dat je ’s avonds vanuit de sofa naar de ijskast ging en eens je in de 

keuken was, niet meer wist waarom. 

• Het is niet omdat je hond iets in één omgeving kan, dat hij het overal kan 
• Je traint van prikkelarm naar prikkelrijk 

• Jij en de lijn maken deel uit van de context 
• Honden reageren vaak helemaal anders van de lijn 
• De lijn ontneemt hem de kans om te vluchten (Flight onmogelijk, rest Freeze en Fight)



Management van de context
Kiezen voor succes

• Kies bewust de omgeving waarbinnen je je hond binnenbrengt 
• DOEL = Ongewenst gedrag vermijden 

• Training = 100% van je aandacht, hij mag en zal fouten maken 

• Training ≠ wanneer je met iets of iemand anders bezig bent, een moment dat hij geen fouten mag 
maken 

• Sleutelbegrippen  
• Context = De omgeving 

• Deblokkerende prikkel = Dat wat het gedrag uitlokt, waarop hij reageert 

• Drempelwaarde = Het moment vanaf wanneer het gedrag zich voordoet bij blootstelling aan de 
deblokkerende prikkel (volume, afstand, …) 

• De context prikkelrijker maken en de drempelwaarde gaan pushen = 2 moeilijkheden 
• Doe het één of het ander.



Management van de context
Hoe ervaart jouw hond de wereld

• Ruiken 
• Enige zintuig dat direct binnenkomt in het limbisch systeem van de hersenen 

• Sterke link met emoties en geheugen 

• Meer ontwikkeld bij honden  
• 300 milj. receptoren vs. 6 milj. bij mensen 

• Geur heeft vocht nodig om waargenomen te worden 
• Begroeiing en gras houden geuren vast, de zon doet ze verdwijnen 
• Midden op beton, asfalt of straat zijn minder geuren dan aan de berm 

• Geur blijft hangen aan uitsteeksels en richels 
• Honden markeren hoeken en alles wat boven maaiveld uitsteekt 

• Je hond is MINDER AFGELEID bij MINDER GEUR 
• Wil je aandacht van je hond?  

• Vermijd uitsteeksels en gras 
• Loop wat verder naar het midden van het voetpad of de weg



Management van de context
Hoe ervaart jouw hond de wereld

• Smaken 
• Ander concept van wat lekker is dan mensen 

• Voedzaam/Dat wat ze nodig hebben = eetbaar 

• Hebben wel voorkeuren: hiërarchie in snoepjes! 

• Voelen 
• Voelen pijn en genot, net als mensen 

• Geen (koelende) zweetklieren over ganse lijf (mensen, katten, paarden wel), enkel op onderkant 
poten 

• Opletten voor oververhitting! 

• Courant misverstand: geen zweetklieren over ganse lijf, klopt niet. Ze hebben wel feromoon 
afscheidende zweetklieren over ganse lijf. 

•  Op de huid aangebrachte medicatie voor honden UITSLUITEND voor honden! (Vb. Vlooien- 
en tekenpipetjes voor honden zijn gevaarlijk voor katten) Leverwerking hond ≠ kat



Management van de context
Hoe ervaart jouw hond de wereld

• Zien 
• Honden zien minder kleuren dan wij (2 type kleurreceptoren tegen 3 bij ons): zien 

minder goed verschil tussen rood, geel en groen. Blauw valt beter op tegen de rest van 
de kleuren. 

• Zien beter dan mensen bij schemering 

• Horen 
• Bij focus op prikkel, in richting van prikkel gekeerd 

• Bij focus op externe prikkel, één van de eerste zintuigen waarlangs je niet meer 
binnenkomt 

• Gemaakt om hun prooien te horen:  
• Hoge squeeky tonen horen ze véél beter dan wij (mensen tot 20.000 Hz, honden 47 tot 65.000 Hz) 
• Horen laag volume véél beter dan wij (mensen 0 dB, honden -5 tot -15 dB)



Management van de context
Oefeningen

1. Kijk-oefening 
• Kijken op commando: introductie “Kijk!” 
• Extra’tje: kijken bij binnengaan nieuwe ruimte 

• Geef je hond enkele keren enkele snoepjes wanneer jullie aangelijnd een nieuwe ruimte betreden 
• Wacht na enkele keren eens tot hij uit zichzelf in jouw ogen kijkt wanneer jullie een nieuwe ruimte betreden (je 

stopt net na de drempel en wacht tot hij je aankijkt). Kijkt hij je vragend aan? ==> belonen! 
• Werkt goed bij angstige en onzekere honden 

2. Volgen met afleiding 
• Voeg een kegel toe 
• Voeg geluid van blaffende honden toe 
• Voeg wegrollende bal toe 
• Voeg snoep op de grond toe 

3. Komen bij baasje met afleiding 
• Voeg enkele ballen langs zijn baan toe 
• Voeg enkele minder interessante snoepjes (dan zijn baasje heeft) langs zijn baan toe


