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Een muilkorf is bedoeld om bijten te voorkomen. Uw hond moet wennen aan de muilkorf. 
Maak het dragen ervan daarom zo plezierig mogelijk. Het dragen van de muilkorf moet leuk 
zijn voor de hond en mag niet gekoppeld worden aan angstige momenten. Laat hem de 
muilkorf dus ook dragen op ontspannen momenten zodat deze niet een voorbode wordt voor 
mogelijk onaangename momenten.  Veel dieren- en onlinewinkels verkopen muilkorven. We 
raden die van Bumas aan (http://www.bumas.at) en Baskerville. Zorg wel dat u de juiste 
afmetingen voor uw hond koopt. 
 
Met een goede muilkorf kan een hond niet bijten, maar kan de hond wel goed ademhalen en 
drinken. Ook kan de hond, terwijl hij/zij de muilkorf draagt, beloond worden met kleine 
stukjes voedsel om gewenst gedrag te bekrachtigen. 
 
Lees dit informatieblad grondig door voordat u start met de training. 
 
Benodigdheden: 1-2 personen, muilkorf, smeerbaar voedsel (smeerworst, smeerkaas, 
pindakaas of een Kong Stuff’n Pasta). 
 
Muilkorf aanleren, stappenplan: 
 
Stap 1: 
Smeer de binnenkant van de voorkant van de muilkorf in met smeerbaar voedsel 
(smeerworst, smeerkaas, pindakaas of een Kong Stuff’n Pasta (eetbaar vloeibaar product voor 
honden)). 
 

     
 
Stap 2: 
Laat uw hond er zelf zijn snuit in steken. Prijs uw hond terwijl zijn snuit in de muilkorf is. Aai 
hem niet. Herhaal dit enkele keren. Beweeg de muilkorf nooit richting de hond. Hier kan hij 
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van schrikken waardoor het veel lastiger is om hem er voortaan aan te laten wennen. Trek uw 
hand met muilkorf rustig weg van de hond zodat hij met zijn snuit nog in de muilkorf deze 
volgt en haal de muilkorf vervolgens helemaal weg. Dit moet ongeveer 3-5 seconden duren.  
Je wilt namelijk nooit dat de hond zelf de muilkorf af doet. 
 

 
 
Stap 3: 
Doe de muilkorf dicht, laat hem een paar seconden om en prijs de hond de hemel in. Doe dan de 
muilkorf weer helemaal los. Negeer de hond tijdens een pauze van 10-20 seconden en begin 
opnieuw. Herhaal dit enkele keren. Zo leert de hond dat de muilkorf hem wat oplevert en als hij de 
muilkorf niet om heeft er niets gebeurt en het hem niets interessants oplevert.  
 

 
 
Stap 4: 
Geef uw hond een stukje worst (of een langwerpig dun hondensnoepje) door een opening van de 
muilkorf, terwijl de muilkorf vast zit. Zo leert uw hond dat een muilkorf dragen plezierig is. 
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Stap 5: 
Laat uw hond met de muilkorf om even rondlopen. Doe hem weer af. Herhaal dan vanaf stap 
1. Laat uw hond steeds langer rondlopen met de muilkorf om. 
 

 
 
Algemene adviezen: Bouw elke volgende stap geleidelijk op. Zorg dat u korte oefeningetjes 
maakt van maximaal 20 seconden tijdens een totale trainingssessie van maximaal 5 minuten. 
Zorg dat u minimaal 15 seconden wacht na een oefening van 20 seconden voordat u weer 
verder gaat met de muilkorf. Tijdens deze ‘tussenpauzes’ van 15 seconden negeert u uw hond.  
Zo krijgt de hond de associatie tussen de muilkorf en het gebeuren van leuke dingen en dat 
niet bezig zijn met de muilkorf hem niks oplevert. Meteen na elke trainingssessie van max. 5 
minuten kan je iets leuks doen met de hond zoals een voedingspuzzel. Laat hem daarna met 
rust. 
 
Let heel goed op de lichaamstaal van uw hond.  
 
Op het moment dat de muilkorf goed aangeleerd is, zorg dan dat u ook leuke dingen met de 
hond gaat doen zoals naar het park of dat u de muilkorf even kort aandoet en dan een spelletje 
met hem doet. De muilkorf moet niet een voorspeller zijn van onaangename dingen. 
 
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 
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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. 


