
 

Help mijn hond reageert op , valt uit of vecht met andere honden!  

( dus ook voor honden die hieper worden als ze een andere hond zien) 

 

 

 

Voel je je opgelaten met je uitvallende hond in een gewone groep? Kom je er niet goed verder 

mee bij je huidige training? 

 

In deze groep heeft iedereen dezelfde issues met zijn of haar hond. Er is herkenning, steun en 

begrip voor elkaar. De aanwezige trainers hebben allen ervaring met honden die uitvallen en 

een stevige theoretische basis. Alert geeft al diverse jaren dit soort groepsworkshops. Hierin 

waren we de eerste in Nederland, deze workshop is uitgegroeid zijn tot een gedegen cursus 

met een stevig totaal pakket incl. dierenarts ondersteuning. 

 

De eerste les met hond is een dierenarts aanwezig om de honden specifiek te beoordelen op 

mogelijke pijnklachten. Helaas zijn pijnklachten of de angst voor pijn de nr 1 oorzaak van 

uitvallen. Vandaar dat hier in de intake ook specifiek naar word gevraagd. Het gaat hier om het 

constateren van mogelijke pijnklachten als (mede)oorzaak van het uitvallen. Er word dus geen 

behandeling gegeven! Als je de pijnklacht niet oplost zal je weinig tot geen succes met trainen 

hebben. 

 

De leerprincipes waarop dit met name gestoeld is zijn klassieke conditionering, klassieke en 

operante counter conditionering. Wij hebben Emma Parsons haar click to calm en trainingen 

met agressieve honden als basis genomen en dit uitgebreid met o.a. een medisch stuk. Wij 

hanteren maatwerk en niet één methode waaraan elke hond en baas zich moet onderwerpen. 



 

Het betreft een praktische training die in de dagelijkse praktijk goed toepasbaar is gebleken! 

 

De opbouw van de cursus: 

 

Les 1 theorie zonder hond Het hoe en waarom de hond dit doet. Effectief belonen. 

Stresssignalen, hoeveel stress is normaal, wat is te veel? Spanning laten afvloeien op een 

gezonde manier bij baas en hond. En veiligheid wat is er mogelijk om zoveel mogelijk 

veiligheid te creëren? Een muilkorf uiteraard maar er is meer… bekende en onbekende 

hulpmiddelen komen aan bod. Verschillende tresholds/ trainingsdrempels hoe kan je die 

gebruiken? 

 

Les 2 theorie clicker training. Bij aantoonbare clicker ervaring en opleiding kan je deze les 

overslaan. 

 

Les 3 dierenarts controle wennen aan de situatie, basis gehoorzaamheid, div. vormen van 

belonen ( voer, spel, premack) 

 

les 4 voorspellende signalen eigenaar counter conditioneren. , andere hond zien counter 

conditioneren 

 

Les 5 training uitbreiden, langer in de buurt van andere honden, dichterbij, meerdere honden 

etc. 

 

Les 6 help een situaties die te moeilijk is wat nu? Hoe ga je om met een noodsituatie? Je komt in 

het dagelijkse leven altijd situaties tegen die te moeilijk zijn, waarin trainen niet mogelijk is en 

je alleen maar kan proberen veilig uit de situatie te komen. In les 6 leren we hoe dit te doen. 

 

Les 1 en Les 2 zijn zonder hond en soms met 2 groepen tegelijk. De overige lessen zijn in kleine 

groepen. 

 

Hoe zorgen we dat het veilig is? We begeleiden dit met meerder mensen waarbij ieder een 

specifieke taak heeft, we werken met terug trekplekken waar de hond en eigenaar zich even 

achter kan terug trekken om tot rust te komen. Er zit meer als een week tussen de lessen zodat 

eigenaren en honden het geleerde rustig kunnen oefenen. 



 

En bovenal wij werken aan oplossingen die je dagelijks kan gebruiken. Je hoeft er geen 

specifieke trainingssetting voor op te zetten. 

 

Tijdens de cursus kan je ondersteuning krijgen per mail of video’s in sturen zodat wij met je 

mee kunnen kijken. Wij bieden veel inzet en verwachten dit ook van de eigenaren. 

 

Locatie : Apeldoorn 

Dag: zaterdag avond 

 

Tijd:   18 uur tot ca 22 uur.  

 

Bij de praktijk zijn de oefeningen eerst apart van elkaar.  Ze zijn dus geen 4 uur in touw. De 

honden dienen tussendoor in de auto te kunnen wachten of in een bench met kleed er over.  

Data: 6 juni  , 20 juni, 4 juli , 5 sept, 19 sept , 3 okt  

 

Kosten: 280,- 

 

 

 

 


