
Een uitvallende hond in huis;  

hoe los je dat op? 
Een rustige, ontspannen hond op het moment dat er in huis met hem interactie is. 
Visite die zonder blafsalvo's van je hond naar binnen kan komen. 
Zonder dat je bang hoeft te zijn dat hij misschien bijt. 
Het pakketje dat je rustig aan kunt nemen van de postbode, omdat je niet meer bezorgd hoeft te 
zijn dat je hond naar hem blaft (of erger). 
Maar ook een einde aan het grommen, blaffen of misschien zelfs bijten naar jou (of je gezinsleden) 
in huis. 
In deze lezing leer je hoe je dat kunt bereiken met behulp van management, training en 
ondersteuning. 

Ben jij de eigenaar die... 
 tegen de komst van visite opziet vanwege het gedrag van haar hond? 

 bang is dat jouw hond misschien het bezoek bijt? 

 een hond heeft die continu blaft als er onbekende mensen in huis zijn? 

 gek wordt van het geblaf van haar hond naar alles wat voorbij loopt? 

 niet fatsoenlijk een pakketje kan aannemen bij de deur omdat haar hond door het lint gaat? 

 tegen wie haar hond soms gromt en je niet weet wat je daar aan moet doen? 

 

Uitvallen binnenshuis is voor veel eigenaren een probleem. 
Blaffen naar bezoek en visite in huis staat hierbij nummer 1. Sommige eigenaren leven 
daardoor zelfs enigszins geïsoleerd, omdat het onverantwoord is om voor de hond onbekende 
personen te ontvangen. Of het is simpelweg lastig, omdat de hond zoveel blaft dat een gesprek 
voeren een hele onderneming is. 
Als jouw hond blaft naar personen die voorbij lopen of naar mensen die aan de deur staan 
(collectant of pakketbezorger bijvoorbeeld), is hij ook zeker geen uitzondering. 
En dan zijn er nog honden die op een of andere manier agressie vertonen naar de eigenaar (of 
andere gezinsleden). Ze grommen bv. als ze aangeraakt worden. 
Al deze "gevallen" van uitvallen in huis leveren voor de meeste eigenaren (en 
honden) veel stress op. 

 
Daar kun je verandering in brengen: 

 
Ook jij kunt je hond beter leren begrijpen. 
Zodat je weet wat je wel en niet moet doen om het voor je hond én jezelf makkelijker te maken 
om bezoek te ontvangen, een pakketje bezorgd te krijgen of je hond te laten stoppen met grommen 
naar je. 
Dit zijn onderwerpen die tijdens deze lezing aan bod komen. 

Tijdens deze lezing leer je wat je moet doen om een verandering in te zetten... 

Je leert waarom jouw hond doet wat hij doet. 
Je weet wat je moet doen om zijn gedrag te veranderen 
Je weet wat je NIET moet doen, zodat zijn gedrag niet verergert 
Je weet waarmee je de training van je hond kunt ondersteunen 



 
In deze 2,5 uur durende lezing leer je wat de oorzaken zijn van diverse vormen van uitvallen 
van een hond in huis. 
Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan: 
- blaffen/uitvallen naar bezoek 
- blaffen naar personen die voorbij lopen en aan de voordeur komen 
- honden die agressie (bv grommen) naar de eigenaar (en andere gezinsleden) 
Je komt te weten hoe belangrijk het is wat je zelf doet (of niet doet) in deze situaties. Je leert 
waar je beter mee kunt stoppen, maar ook wat je wel kunt doen om de emotie en daarmee het 
gedrag van jouw hond te veranderen. 
Je krijgt uitleg over een aantal oefeningen die je kunt gebruiken om je hond (en daarmee jezelf) 
te helpen. 
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