Het gebruik van een anti blaf spray

is géén goed idee
“Oma is onzeker of bang en wil dat graag met haar omgeving delen, dus spuiten we pepperspray in haar ogen…”
Bizar of niet? Lees verder!
Helaas lezen wij af en toe nog verhalen op social media dat mensen een anti blaf spray gebruiken om het blaffen van honden te laten
stoppen.
Dierenwinkels verkopen deze halsbanden als zogenaamde opvoedhalsbanden. Er wordt beweerd dat als je geen band gebruikt en de
hond blijft door blaffen, de hond schade gaat krijgen. Ze vertellen dat het je hond kalmeert, de hond slaapt weer beter etc. Het eerlijke
verhaal is dat de verkopers er geld mee verdienen en daar zijn alle claims mee ontkracht. Het gevoeligste orgaan van de hond is zijn
neus en die wordt hiermee zwaar overprikkeld, vergelijk het maar met pepperspray bij een mens. Dat doe je je vriend toch niet aan?!
Maar hoe dieronvriendelijk is dit? Is de spray hét middel om blaffen te laten stoppen?
Het is dieronvriendelijke en een zogenaamde Quick fix methode. Je hond stopt waarschijnlijk met blaffen en jij wordt daar blij van maar
hoe zit het met het welzijn van jouw hond? Hoe voelt jouw hond zich? Weet je eigenlijk wel waarom jouw hond blaft? Laten we eens
wat dingen onder elkaar zetten; .
Waarom blaft de hond?
Er kunnen verschillende oorzaken zijn dat een hond blaft. Voor mensen is dit vaak irritant maar de hond doet dit niet om jou te pesten.
Blaffen is voor een hond een middel om te communiceren. Jouw hond wil jou iets vertellen maar je gaat dit onderdrukken dmv een
spray.
Probeer de oorzaak te vinden van het geblaf van jouw hond.
Stress?
Angst?
Ben je net verhuisd?
De hond is misschien net geadopteerd en komt in een compleet andere omgeving
Zo kunnen er nog vele onduidelijke andere redenen zijn
1)

Blaffen kan een uiting zijn van vreugde, waaksheid, angst, stress etc.
Wat is de voorgeschiedenis van jouw hond? Is jouw hond geadopteerd? Hoe lang is de hond bij jou? Heeft de hond iets
verschrikkelijks meegemaakt? Wanneer is het blaffen begonnen?

Een ex-zwerf/asiel hondje heeft meer kans een traumatisch verleden te hebben gehad. Is het mishandeld? Heeft het
honger gehad etc. De hond kan een trauma hebben opgelopen. Een trauma verwerken kan bij een hond een paar jaar
duren voor het verwerkt is. En dit levert ook stress op. Als een hond stress heeft kan het niet leren en ook niet luisteren.
Door de spray te gebruiken wordt zijn gedrag onderdrukt, maar de onderliggende emotie, de angst/stress wordt niet
opgelost. De spray is dus symptoombestrijding, maar van binnen voelt de hond zich nog net zo ellendig. Leer de
lichaamstaal van je hond kennen. Onderaan deze flyer staan tips waar je meer info hierover kunt vinden.

2)

Veilige haven:
Een hond heeft een veilige haven nodig. Hij voelde zich daarin bedreigd wilde waarschuwen door te blaffen. Een logische
reactie. De hond kan zich niet meer veilig voelen als hij niet snapt waarom hij af en
toe een puf van de spray in/bij zijn neus krijgt. Hij kan bang worden in zijn eigen
omgeving.

3)

Gevoeligheid neus:
Afhankelijk van het ras van de hond hebben ze tussen de 100 en 300 miljoen geur receptoren op
hun reuk slijmvlies en dat is 30 tot 40 keer meer dan bij ons mensen. Wij mensen moeten het
doen met net 10 tot 20 miljoen geur receptoren. Moet je nagaan hoe verschrikkelijk dit is als een
hond citronella spray bij zijn neus gespoten krijgt. Wat een straf! En wie weet is dit ook nog
schadelijk voor zijn reukorgaan en gezondheid!

4)

Doorstraffen:
De geur blijft ook nog een tijd lang hangen, bedenk dat een hond super goed kan ruiken veel beter dan wij en daardoor,
wordt de hond als het blaffen al lang is gestopt nog steeds gestraft.

5)

Geen link tussen spray en blaffen:
De hond legt misschien geen link tussen spray en blaffen. De aandacht van de hond is op het moment dat hij blaft bij een
bepaalde prikkel waarvan hij bijvoorbeeld angst krijgt. Op het moment dat de hond een correctie krijgt met de spray dan is
de kans groot dat de hond een link gaat leggen met hetgeen hij op dat moment bezig was of zag. Het baasje, de kamer,
de kat, de andere hond, het vloerkleedje, doorgang van de deur etc. De angst voor die prikkel zal dus toenemen. Of de
hond legt een link met de omgeving waarin die verblijft, waardoor die nog onveiliger wordt.

6)

Risico’s van het gebruik van de band:
Een hond die blaft krijgt door de sprayband een dosis ellende toegediend. Honden die stress hebben kunnen niet leren.
Er ontstaat een soort van blokkade in de hersenen dus structureel los je niks op.

7)

De hond heeft niets geleerd!
De hond heeft niets opgestoken van deze straf, hij is niet zekerder, zelfstandiger geworden en het enig wat blijft hangen
is dat als hij zijn best doet om hond te zijn er een akelige prikkel volgt.

Wat kan je dan wel doen?
Zoek een goede gedragskundige die op een positieve manier met honden werkt en die met jou op onderzoek gaat naar wat
de reden is dat jouw hond blaft en hoe je dit kunt oplossen. Je moet geduld hebben en er voor 100% voor gaan maar je zult
zien dat jouw band nog beter wordt met jouw hond. Je hond zal je dankbaar zijn.
Leestips:
Kalmerende en stresssignalen en blafgedrag bij honden – auteur Turid Rugaas
Stress bij honden – auteur Martina Nagel en Clarissa v. Reinhardt
Wat zegt het hondje- het boek voor honden en kinderen – te bestellen bij www.calmingsigns.nl
PuppyWijs – Welzijn van je pup centraal – auteur Petra de Munnik en Marleen Mulder-Aussems
Folder van hondenbescherming over antiblafbanden: https://hondenbescherming.nl/media/cms_page_media/63/Antiblafflyer.pdf
Belang van snuffelen /bezoek is een snuffeltuin: www.snuffeltuinen.jimdo.com

Tekst gemaakt door www.Friends4ever.dog met behulp van dierenvriend Diana
Cartoon van Eppie gemaakt door www.hondenlot.nl

