
 

Veterinaire Gedragsgeneeskunde 
Informatieblad: Begrenzen van honden op een diervriendelijke manier 

 
Soms is het belangrijk om uw hond van mensen, andere dieren of andere prikkels  in huis te 
kunnen scheiden door een afgeschermde prikkelarme plek te creëren.  
 
Het creëren van een dergelijke plek kan nodig zijn voor de veiligheid of rust van mensen of 
andere dieren, maar ook om de omgeving te beschermen (bv bij honden die op de muur 
krabben of die onzindelijk zijn). 
Ook biedt het agressieve honden de mogelijkheid om toch binnen deze ruimte (zonder 
muilkorf)  los te kunnen lopen en niet de hele tijd in een bench hoeven te zitten. 
  
Ditzelfde geldt voor honden die hyper-enthousiast zijn bij bezoek of te speels en daardoor te 
lomp zijn met bijvoorbeeld kleine kinderen of oudere mensen. Ook kan het creëren van een 
dergelijke plek helpen  bij honden die hyper-reactief, angstig of agressief reageren op bepaalde 
situaties (zoals als er aangebeld wordt, iemand buiten langs een raam loopt, vuurwerk 
afgestoken wordt of als er onweer is enz.). 
 
Er zijn verschillende manieren waarop een hond op een diervriendelijke manier kan worden 
ingesloten.  Het is echter altijd belangrijk om de hond eerst goed te laten wennen en er voor te 
zorgen dat hij het als een positieve situatie ervaart. 
 
Opties: 
1. Traphekken en hekken: Deze  zijn verkrijgbaar bij hardware stores en ook online. Denk 

aan de Hema, Gamma en bol.com Voor inspiratie zie: 
a.  http://www.petco.com/shop/en/petcostore/dog/dog-containment/carlson-pet-

products-extra-tall-expandable-gate-with-small-pet-door.  
b. http://www.petco.com/shop/en/petcostore/dog/dog-containment/precision-pet-

courtyard-kennel-exercise-pen 
c. Voor grote honden (als u bang bent dat uw hond er overheen zou kunnen 

springen) kunt u ook kijken op: http://www.amazon.com/Summer-Infant-Multi-Use-
Walk-Thru-Bronze/dp/B000XT30G4/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1414515762&sr=8-
3&keywords=metal+gate+pet+tall 

 
2. Bench: Zorg bij de aanschaf van een bench dat deze groot genoeg is zodat de hond zich 

volledig kan uitstrekken als hij ligt zonder zijn poten te stoten, hij kan opstaan zonder zijn 
kop te stoten en dat hij er makkelijk in kan ronddraaien.  

3. Aparte kamer: Gebruik een kamer met een deur. Liefst een plek waar hij al vaak met 
plezier naar toe gaat. 

4. Kennels: Afhankelijk van de grootte van de hond en de beschikbare ruimte kunnen kennels 
soms ook binnen gebruikt worden! Liefst afgeschermd met een traphek/hek. Natuurlijk 
kunnen kennels ook buiten gebruikt worden. Alweer, liefst veilig omheind. 

5. Gordijnen, luiken en jaloezie: Dit kan ook handig zijn bij honden die reageren op flitsen van 
vuurwerk/onweer of bij het zien van mensen, honden, verkeer dat voorbij komt. 
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Methoden om de hond aan zijn plek te wennen: 

Wen uw hond om naar zijn nieuwe ruimte/plek te gaan en daar te zijn. Leg een gevulde Kong 
op die plek/ruimte en laat hem 1-2 minuten alleen. Bouw dit langzaam op gedurende een paar 
dagen. Dit kunt u ook meerdere keren per dag oefenen. Begin met hem maar 1-2 minuten 
alleen laten en voeg elke keer 1-2 minuten toe. Als uw hond opgewonden wordt (bv veel hijgt, 
rondloopt, blaft of probeert aan de ruimte/plek te ontsnappen) laat hem dan de volgende keer 
veel korter alleen en bouw de tijd dat hij alleen is voorzichtig op. Zorg dat de plek overdag 
toegankelijk is. Als de hond daar uit zich zelf naar toe gaat, geef hem dan iets lekkers waarop 
hij kan kauwen zoals een kauw speelgoed of een veilig bot (Let op: dit is uiteraard afhankelijk 
van wat hij mag hebben. Sommige honden worden bezitterig of staan op speciale diëten en 
mogen hierdoor bepaalde dingen niet hebben). 
 
Als u weet dat uw hond naar zijn plek gaat gaan dan kunt u een verbaal signaal toevoegen 
zoals “bench”, “kamer of “hek”. Een kort woord met maar één lettergreep is het beste. 
 
Oefen dit op rustige momenten zodat het goed aangeleerd kan worden. Dwing uw hond nooit 
hier naar toe te gaan door bv hem aan zijn halsband te trekken,  te schoppen of duwen. Stuur 
de hond nooit naar zijn nieuwe plek op een boze manier. Wel kunt u het gebruiken voor een 
“time-out” als dit aangeven is in het behandelplan. Zie ook het Infoblad: straf bij honden? 
 
Dit informatieblad is geschreven door Valerie Jonckheer-Sheehy (Dierenarts, Specialist 
Gedragsgeneeskunde Gezelschapsdieren). 

Vrijwaringsbeding  
De gegevens in dit document zijn met zorg opgeschreven, echter de 
auteur(s) neemt/nemen geen verantwoordelijkheid voor onjuistheden. Hier aan kunnen dan 
ook geen rechten worden ontleend.  
De aanbevelingen/informatie zijn van algemene aard. Het is mogelijk dat deze aanbevelingen 
in een individueel geval niet van toepassing zijn. M.b.t. dieren kan het daarom in het belang 
van het individuele dier wenselijk zijn om van het advies af te wijken.   
  
Dit document mag ongewijzigd en in zijn geheel gekopieerd, afgedrukt en verspreid worden 
zonder toestemming van de auteur(s).  Het mag niet worden gewijzigd of veranderd op wat 
voor manier dan ook. 
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