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FLOW
languages

vertaling | copywriting | ondertiteling
tolkdiensten | taaltrainingen

www.flowlanguages.nl | 0416 650320

Hondenbezitters opgelet.!! 
Heeft u wel eens gedacht aan een hondendagverblijf? 
Uw hond geniet van een leuk dagje uit en is s ’avonds lekker moe en voldaan. 

 Goede omgang, met andere honden door middel van een professionele
socialisatie in een natuurlijke roedel.

 Betere prijs/kwaliteit verhouding met een veilige situatie vanwege
omheind privé bos met verwarmde binnenruimte.

 Beste service, uw hond hoeft niet meer alleen thuis te zijn en krijgt de
verzorging die hij specifiek nodig heeft.

Hondendagverblijf 

De beste Service voor uw hond. 
Geen vaste dagen, geen voorwaardes, Service met de hoofdletter S. 

Voor een complete dag slechts 13,- 

Info: 

Zie www.dogservice.nl 

of www.facebook.com/DogServiceDenBosch 

Email naar: info@dogservice.nl 

of bel/App: 06-54325478 

Statenkwartier 38
5235 KK 's-Hertogenbosch

Henk Michelbrink
Sparringpartner

info@sparringpartner-ondernemers.nl

sparringpartner-ondernemers.nl
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ALARMLIJN:  073 - 644 58 57  (24-uurs service)

Alarmopvolging

Winkel- & mobiele 
surveillance

Objectbeveiliging

Beveiliging van evenementen

Receptiediensten & 
special deliveries

Collectieve beveiligings-
projecten

Hondenbewaking

FSS Security
Tuinstraat 8a, 5241 AA  Rosmalen

www.fssbv.nl
T 073 - 644 02 73  / E info@fssbv.nl
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Dierbare lezers
Binnen elke organisatie veranderen wel eens 
dingen. Zo ook binnen de organisatie van 
de Dierbaar. Hier gaat een wisseling van de 
redactie plaatsvinden. Wij stellen ons graag 
even voor, maar voor wij dat doen geven we het 
woord nog een keer aan Bernadette en Arine.

Aan ons het laatste - eerste woord, aangezien wij 
als redactie bij de Dierbaar stoppen. Gelukkig 
dragen wij het stokje over aan Wendy en Hanka, 
zodat jullie in de toekomst lekker kunnen blijven 
lezen. Dat wil niet zeggen dat wij er geen plezier 
in hadden. Integendeel; wij hebben juist heel veel 
gelachen en pret gehad bij het maken van beide 
edities. En dit gunnen wij Wendy en Hanka natuur-
lijk ook van harte! Doordat wij nog maar weinig op 
het Dierentehuis aanwezig waren (vanwege geen 
contractverlenging en coronabeperkingen), werd 
het lastig om de benodigde inspiratie te halen uit 
de dagelijkse praktijk.

Er ligt nu een nieuwe Dierbaar voor u van de hand 
van de kersverse redactie. Reis mee door alle 
vrolijke verhalen en geniet. In de afgelopen tijd 
zijn er namelijk weer veel grappige en hartver-
warmende verhalen ontstaan. Kortom; wij wensen 
jullie veel leesplezier, de dieren veel liefde en 
Wendy en Hanka veel lol met het estafettestokje.

Dierbare groet,
Arine Severijn en Bernadette Dufort 

Als eerste willen wij 
natuurlijk Arine en 
Bernadette van harte 
bedanken voor het 
uitbrengen van twee 
prachtige Dierbaar 
edities. Wij nemen met 
liefde het (estafette)
stokje van hen over. 

Wij zijn Wendy van 
der Togt en Hanka Sol, 
respectievelijk al 10 en 
8 jaar werkzaam bij het 
Dierentehuis. Wendy 
vormt (samen met Laura 
Quist) het beheer en 
Hanka werkt al dierver-
zorgster. Bij het samen-
stellen van deze Dierbaar 
hebben wij heel wat 
mooie, grappige en 
leerzame bijdrages 
mogen lezen, die we 
met veel genoegen voor 
u samenbrengen tot een 
mooie nieuwe Dierbaar. 
Hopelijk valt deze editie 
in de smaak! 

Wendy en Hanka
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Het is een raar en vreemd jaar geweest, een heel jaar met corona maatregelen. Eerst 
de spanning van wat gaat er op ons afkomen, hoe zal het virus zich gaan gedragen, 
kunnen we openblijven en ons team gezond houden. Daarna, hoe gaan we met al deze 
maatregelen onze praktijk draaien, hoe houden we het veilig voor de patiënten, de 
klanten, maar ook voor ons team op de praktijk. Hoe kunnen we als dierenarts veilig 
werken, met oog voor welzijn van dier en baas. En hoe houden we onszelf en onze 
gezinnen gezond.

Dat het ook nog eens veel drukker zou worden op de praktijk doordat iedereen die 
thuis zit ineens veel meer oog heeft voor wat er met hun dieren aan de hand is, 
doordat er veel meer gewandeld wordt en veel meer dieren aangeschaft zouden 
worden was niet het eerste waar we rekening mee hielden. Mensen wandelen meer 
en honden komen meer met elkaar in contact. Dan gebeurt er wel eens wat. We 
hebben wat meer vechtwonden moeten hechten afgelopen jaar. Meer mensen merken 
en beseffen hoe heerlijk het is om contact te hebben met een huisdier. Er wordt meer 
tijd met de dieren samen gespendeerd. Nu we minder sociaal contact met vrienden 
en familie kunnen hebben wordt het huisdier nog belangrijker. 
De avondklok is ook zoiets. Met het maken van de avondafspraken moeten we er 
rekening mee houden dat de eigenaren en wijzelf ook weer op tijd thuis kunnen 
zijn. En moeten we er ’s avonds of ’s nachts op uit, dan is een verklaring noodzake-
lijk. Soms hoop je vurig dat je gecontroleerd wordt en mag uitleggen dat je buiten 
bent omdat je net een spoedoperatie hebt gedaan. Maar een controle heb ik nog 
niet gehad. Gelukkig hebben we wel altijd de medische spoedzorg kunnen en mogen 
leveren ondanks de strenge maatregelen. 
Wat corona tijd ook met zich meebrengt is de enorme vraag naar (jonge) dieren. 
Dieren in het Dierentehuis worden vlotter geplaatst en de doorstroming loopt goed. 
Maar ook de aanvoer via andere kanalen beleeft een enorme groei. De pups en kittens 
zijn niet aan te slepen op marktplaats en de prijzen zijn soms op het absurde af. Staan 
al deze nieuwe eigenaren voldoende stil bij de consequenties van het bezitten van 
een huisdier? Wat gaat er gebeuren als het thuiswerken weer minder wordt? 
Ook op het asiel werd het anders. Eerst dicht, toen alleen op afspraak en toen weer 

dicht. Achter de schermen gaat de zorg wel door. Hoe doe je dat 
als je erg afhankelijk bent van vrijwilligers, blijven die komen, hoe 
houd je het veilig op de werkvloer? Een hele uitdaging en petje af 
voor de bikkels van Dierentehuis ’s-Hertogenbosch. Wij hebben het 
programma van castratie en sterilisatie van de kittens van vorig jaar 
‘gewoon’ kunnen doen en de medische zorg aan de aangeboden en 
opgenomen dieren is niet in het geding geweest. We gaan vol energie 
beginnen aan het volgende kitten seizoen. Voor deze dieren zal het 
vinden van een baas waarschijnlijk weinig problemen opleveren!

Janneke Schoot-Loeve

Dierenarts zijn in coronatijd
De coronatijd is voor ons allemaal een tijd van aanpassen, rekeninghouden met 
maatregelen en zorgen dat iedereen veilig en gezond blijft. Dit geldt niet alleen 
voor ons op het Dierentehuis, maar ook voor onze vaste dierenarts Janneke. 
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Lucky Bastards in het Dierentehuis

Eind 2020 is het Dierentehuis in samenwerking met stichting Dima & Co een pilot 
gestart ten behoeve van kansarme honden uit Rusland. Inmiddels is de pilot 
uitgegroeid tot een kleinschalig project en heeft het de naam Lucky Bastards 
gekregen. Maar wie is stichting Dima & Co en wat zijn ‘Lucky Bastards’ eigenlijk? 

Stichting Dima & Co 
De stichting is in 2013 opgericht en hield zich toentertijd bezig met het opzetten en 
organiseren van een bijzonder bezoekhonden project; voormalige asielhonden (gese-
lecteerd op geschiktheid hiervoor), gingen met hun baasjes op bezoek bij mensen in 
verzorgingshuizen, weeshuizen en hospices in- en rondom Moskou. 
Het doel sloeg twee vliegen in één klap; 
1) eenzame mensen vreugde brengen. 
2) zwerfhonden, veelal bastaarden, een beter imago geven in Rusland. Dit zodat men 
inziet dat ook deze groep honden ideale kameraden kunnen zijn, als ze zelfs vreugde 
kunnen brengen bij bijv. ouderen. 
Dit project is uiteindelijk uitgegroeid tot een zelfstandige, Russische stichting en 
sindsdien heeft stichting Dima & Co het project los kunnen laten. 

Op dit moment houdt stichting Dima & Co zich bezig met het opzetten van projecten 
in Rusland die gericht zijn op het optimaliseren van dierenwelzijn in opvangcentra 
en op straat, met projecten ten behoeve van adoptiebevordering in het land zelf, en 
projecten voor medische zorg.

Lucky Bastards
Direct vertaald vanuit het Engels betekent Lucky Bastards ‘geluksvogels’. Maar als 
je het vrij letterlijk interpreteert dan is het ‘bastaarden met geluk’. Dus het is een 
ontzettend toepasselijke naam voor dit project; het gros van de honden in opvang-
centra in Rusland (of elders in het buitenland) zijn bastaarden – onherleidbare krui-
singen. In Rusland alleen al heb je er hier niet honderden maar duizenden van. Het 
percentage wat uiteindelijk geadopteerd wordt in land van herkomst is dan ook 
bijzonder laag... zo ongeveer 5%. Velen spenderen jaren, zo niet heel hun leven in 
één van de vele dierenopvangcentra die 
het land kent. 

Is er dan iets mis met de honden in 
het asiel? Nee, vaak helemaal niet! 
Het merendeel is juist sociaal en goed 
plaatsbaar in een familie. Natuurlijk 
heb je uitzonderingen, sommige honden 
maak je helemaal niet gelukkig met een 
adoptie. Deze zijn ontzettend bang of 
zelfs verwilderd. 
De Lucky Bastards die naar Nederland 
komen zijn door onze stichting in 
samenwerking met lokale partners 
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erop uitgekozen dat ze naar verwachting goed kunnen aarden in onze maatschappij. 
Vanzelfsprekend is de geschiedenis van de desbetreffende hond vrijwel onbekend en 
heeft iedere hond zijn eigen rugzakje, de één wat groter dan de ander. Maar dat is 
het fijne aan dit project; het team van het Dierentehuis neemt de tijd om de honden 
te leren kennen, en gaat vervolgens op zoek naar de beste match voor iedere hond.

De 1e Lucky Bastards in het Dierentehuis
Dat waren Geena & Gosha in december 2020, later gevolgd door Patch, Filya en Kora 
in februari jl. Vier van de vijf heeft inmiddels een huis gevonden, enkel Kora is op 
moment van schrijven moment nog zoekende. Maar ook voor haar loopt er ergens in 
Nederland de ideale match rond, hopelijk heeft deze haar inmiddels gevonden. Zo 
niet, wie weet ben jij wel de match voor haar!

Is honden naar Nederland halen dé oplossing voor het zwerfhondenprobleem? Nee, 
helaas niet. Daarom is stichting Dima & Co ook bezig met het opzetten van projecten 
in Rusland zelf, zodat uiteindelijk het adoptiepercentage niet 5% meer is, maar dich-
terbij de 100% ligt.

Meer informatie over onze stichting kunt u hier vinden: http://dimaandco.org 

“Do your little bit of good where you are; it’s those little bits of good put together 
that overwhelm the world” ~ Desmond Tutu 

Veel liefs, 
Yentl Hofwijks namens stichting Dima & Co 
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Kattenpaviljoen

Ook deze Dierbaar weer een leuke bijdrage van vaste kattenverzorger Erik van 
der Putten. Deze keer vertelt hij alles over de ontwikkeling van de kat. Toch inte-
ressant om eens te weten wat de verschillende levensfasen zijn van die lieve kat 
of dat kattinnetje op je schoot. 

In deze editie van Dierbaar ga ik vertellen over de verschillende ontwikkelingsfases 
van katten, van kitten tot volwassen kat.
We onderscheiden hier 6 verschillende ontwikkelingsfases.

1. Neonatale periode
2. Sensitieve periode (ook wel eerste socialisatie periode genoemd)
3. Secundaire socialisatie (ook wel tweede socialisatie periode genoemd)
4. Pubertijd
5. Sociaal volwassen
6. Fysiek volwassen

Neonatale periode
Deze ontwikkelingsperiode begint 
zodra een kitten geboren wordt en 
duurt twee weken. Gedurende deze 
twee weken zijn kittens volledig 
afhankelijk van de verzorging van 
hun moeder. De moederpoes geeft 
haar kittens tijdens deze periode 
veel melk die de kittens kunnen 
vinden door met hun meteen al 
volledig ontwikkelde reukvermogen 
de tepels van hun moeder te vinden. 
De andere zintuigen zijn in deze 
periode nog niet volledig ontwik-
keld. Na ongeveer 10 dagen gaan 
de oogjes van de kittens open en 
kunnen ze voor de eerste keer een 
klein beetje zien. Aan het einde van 
de neonatale periode gaan ook hun 
oren open.

Sensitieve periode
Deze ontwikkelingsperiode wordt ook wel eerste socialisatie periode genoemd en 
begint aan het einde van week twee en duurt tot en met week zeven. Dit is voor 
katten de meest belangrijke periode om nieuwe dingen te leren. Want alles dat katten 
in deze periode leren gaan ze als normaal ervaren voor de rest van hun leven, inclusief 
hoe ze met prikkels om moeten gaan. In deze periode staat het kittenbrein heel erg 
open voor het opnemen, leren en inprenten van nieuwe informatie. Het is gedurende 



8  Dierbaar - Zomer 2021

deze periode dan ook zeer belangrijk dat kittens met zoveel mogelijk dingen die ze 
in hun verdere leven tegenkomen in aanraking gaan komen. Wel is het belangrijk dat 
kittens dit op een neutrale of positieve manier ervaren, want alles dat ze in deze 
periode als negatief ervaren blijven ze voor de rest van hun leven eng vinden. Dus 
leert een kitten in deze periode dat bijvoorbeeld honden of mensen eng zijn, dan 
blijft deze dit voor de rest van zijn of haar leven eng vinden en wordt het erg lastig 
dit te veranderen.
Alles dat kittens in deze periode niet leren (zoals het omgaan met dagelijkse dingen 
als onverwachte geluiden, geuren, reismandjes, dierenartsbezoeken etc.) is veel 
lastiger om in een latere levensfase nog aan te leren. Zelfs als ze het wel in een 
latere fase leren, wordt het niet hetzelfde ervaren als wanneer ze het van jongs af 
aan meekrijgen. Dan is het voor de kat dus niet meer genormaliseerd gedrag.

Secundaire socialisatie
Deze ontwikkelingsperiode wordt ook wel de tweede socialisatie periode genoemd 
en duurt van week 8 tot en met week 16. Deze periode staat in het teken van het 
leren hoe het beestje een kat moet zijn. Zo leren kittens gedurende deze tijd door 
middel van sociaal spel (dat zijn piek bereikt in week 9) hoe ze met andere katten 
moeten communiceren door o.a. lichaamstaal, ze leren hun nagels intrekken en wat 
wel en geen pijn doet tijdens het stoeien. Hun moeder speelt hier de belangrijkste 
rol in, maar van hun broertjes en zusjes leren ze hierin ook heel erg veel. Daarnaast 
leert de moederpoes de kittens in deze periode ook om met hun emoties om te gaan. 
Frustratie is daar een belangrijk element van. Door de kittens in deze periode steeds 
vaker van de tepel af te houden leren ze met deze emotie omgaan. Als kittens niet 
wordt geleerd met frustratie om te gaan dan kan frustratie zich in hun latere leven om 
gaan zetten in agressie. Deze lessen kunnen katten niet meer aanleren in een latere 
periode van hun leven. Na deze periode zouden kittens op zijn vroegst zelfstandig 
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kunnen overleven in de natuur zonder de hulp van hun moeder. In de praktijk gebeurt 
dit in de natuur echter alleen als er voedselschaarste is.

Pubertijd
Deze ontwikkelingsperiode begint rond de 6 maanden en kan wel duren totdat de 
kat 18 maanden is. In deze fase kunnen katten net als mensen in de pubertijd wat 
rebels worden. Ook worden katten in hun pubertijd vruchtbaar. Poezen die nog niet 
gecastreerd zijn kunnen tussen de 6 en 12 maanden hun eerste krolsheid verwachten. 
Dit geldt echter niet voor elk ras. Sommige rassen, zoals de Burmees, kunnen vanaf 3 
maanden al krols worden terwijl het bij Perzen tussen de 1 en 2 jaar kan duren voor 
hun eerste krolsheid begint. Door de krolsheid gaan poezen hard miauwen om zo 
katers te lokken. Ook rollen ze over de grond om zo hun geur af te zetten. Sommige 
poezen eten minder of bijna niet tijdens hun krolsheid. Ook kunnen poezen gaan 
sproeien om zo hun territorium af te zetten tijdens hun krolsheid. Dit kan ook in 
huis gebeuren, bijvoorbeeld over de kleding van hun baasje. Katers bereiken hun 
vruchtbaarheid tussen de 6 en 12 maanden, maar ook hier zitten er verschillen in per 
ras. Bij ongecastreerde katers zie je tijdens de pubertijd dat ze hun territorium af 
gaan zetten door te beginnen met sproeien. Dit kan ook in huis gebeuren. In de regel 
vechten deze katers ook vaker met andere katers waardoor ze gewond kunnen raken. 
Het is daarom aan te raden om een kat of poes voor hun pubertijd begint te laten 
castreren.

Sociaal volwassen
Katten zijn sociaal volwassen vanaf 18 maanden. De pubertijd is dan over en vanaf dit 
moment gaan katten dan ook op een volwassen manier met andere katten om. Ook 
zijn ze op deze leeftijd emotioneel volwassen. Mocht een kat tijdens zijn Secundaire 
socialisatie niet geleerd hebben met zijn of haar emoties om te gaan (door afwezig-
heid van de  moeder) dan kan het zijn dat een kat daar vanaf deze leeftijd last van 
begint te krijgen en daardoor ongewenst gedrag gaat vertonen. De emotionele emmer 
kan dan over gaan lopen waardoor een kat niet langer meer met frustraties om kan 
gaan en dus meer stress of agressie kan gaan vertonen. Een kat kan in dit geval veel 
hebben aan kattengedragstherapie mits natuurlijk eerst een medische oorzaak uitge-
sloten is voor dit gedrag.

Fysiek volwassen
Je zou het misschien niet zeggen maar onze kattenvriendjes zijn fysiek pas volledig 
volgroeid wanneer ze 3 jaar oud zijn. Tot die tijd zijn ze fysiek nog in ontwikkeling. 
Natuurlijk groeien ze na het einde van de pubertijd niet meer zo hard als daarvoor.

Tot slot
Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over de ontwikkelingsfases van katten dan 
dat ik in deze column kwijt kan. Er zijn letterlijk boeken over te schrijven. Ik heb 
me hier echter beperkt tot een deel van de gedragsontwikkeling en een deel van de 
fysieke ontwikkeling binnen de ontwikkelingsfases die ik hierboven heb beschreven. 
Ook heb ik nog niks verteld over ouder wordende katten. Hierover wellicht meer in 
een toekomstige Dierbaar.

Erik van der Putten, Kattenpaviljoen 
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Succesverhaal Bosse en Bolle
Bosse en Bolle (nu Bodhi) spelen de hoofdrollen in dit succesverhaal. Deze twee 
zielige pechvogels die hier onder de vechtwonden binnenkwamen en tot dan toe 
heel weinig plezier in hun leven kenden, zijn eerst bij ons met veel liefde en 
geduld weer opgelapt en hebben toen twee gouden mandjes gevonden.

Bodhi afgeschreven en mishandeld……….maar in werkelijkheid een parel!

Even voorstellen ik ben een 61 jarige man en heb twee jaar geleden mijn laatste 
hond helaas moeten laten inslapen wegens ziekte. Ik heb twee jaar lang getwijfeld 
om weer een hond aan te schaffen maar het gemis van een ‘maatje’ werd mij op het 
laatst te veel (alleen wandelen en er op uit trekken).

Altijd was ik online aan het surfen naar een ras wat bij 
mij paste, naarmate ik ouder word kom ik er achter 
dat ik niet meer dezelfde kracht heb als vroeger. Dus 
dit houdt in GEEN grote hond. Maar een kleine hond 
is voor mij niet uitdagend genoeg, geen optie dus. 
Op een dag kwam ik Bodhi tegen op internet. Om 
heel eerlijk te zijn was mijn eerste gedachte jakkes 
al weer een ‘bully’. Maar uit nieuwsgierigheid toch 
maar de bijgevoegde video in de advertentie afge-
speeld. Wat een leuke hond is dat!! Ik moest zelf even 
omschakelen; nooit een bully-achtige hond gehad 
in het verleden. Video wel honderd keer gezien 
voordat ik het aandurfde om te reageren op Bodhi. 
Een hele verantwoording na twee jaar alleen te zijn. 
Toch gereageerd en een afspraak was snel gemaakt 
bij de dames van info@dierentehuisdenbosch.nl. 
De week erna zijn wij, mijn nichtje, mijn zus en ik 
vanuit het hoge noorden naar Den Bosch gereden, 
tweeënhalf uur rijden. Onze reis ging gelukkig goed 
en bij aankomst werden wij hartelijk ontvangen door 
de dames van het Dierentehuis. Na een kop koffie 
en uitleg hoe de adoptie werkte konden wij Bodhi 
ontmoeten; eindelijk het was zover!! Ik heb eerst 
rustig aan gedaan, maar ik ontkwam er niet aan 
of er was gelijk een klik tussen ons. Zoiets kan je 
niet acteren, BOEM dit is hem. Ik kreeg even een 
minuut of tien de gelegenheid om alleen te zijn met 
Bodhi, zodat Wendy (een van Bodhi’s begeleidsters) 
het papierwerk gereed kon maken voor de adoptie. 
Toen ik alleen met Bodhi was, heb ik hem gevraagd 
‘ga je mee naar huis ?’ ik werd gelijk overladen met 
kusjes op mijn hand en gezicht. Voor het eerst van 
mijn leven heb ik een hondenkop zo dicht bij mijn 
gezicht gehad. En ik heb dertig jaar ervaring met 
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grote sterke honden (Tosa Inu, Boerboel, Ridgeback). Ik was verkocht! Deze hond gaat 
mee! Adoptiepapieren getekend, chip gelijk op mijn naam gezet, met wat hondenvoer 
voor de komende dagen om te mengen met zijn uiteindelijke hondenvoer Cavom adult, 
en Bodhi mocht mee. Voordat ik verder ga: Bodhi is een American Bully van ongeveer 
vijf jaar die in het verleden op zijn zachtst gezegd zeer slecht (mis)behandeld werd. 
Je zal je wel afvragen wat bezielt je om zo’n hond aan te schaffen ? Het is vragen om 
problemen. Hij trekt aan de lijn, kan agressief zijn en moet met muilkorf uitgelaten 
worden. Allemaal negatief maar goedbedoelde waarschuwingen. Maar ik moest hem 
een goed huisje geven waar die lekker zich zelf kan zijn. En dan die KLIK: onvergete-
lijk. Op weg naar huis van Den Bosch naar het hoge noorden dan ook helemaal geen 
problemen. Bodhi zat naast mijn nichtje op de achterbank en na eventjes gekroeld te 
hebben ging hij met zijn kop op mijn nichtje haar schoot slapen. Op de tweede dag bij 
mij thuis kwam hij bij me op de bank relaxen na een lange wandeling en hij ging zich 
steeds meer thuis voelen, gelukkig wel!

Bodhi blijft!! Geen discussie mogelijk, wat een 
heerlijke hond. Ik heb hem nu een maand, dikke 
maatjes zijn wij en hij kan omgaan met iedereen. 
Alleen hele kleine kinderen zijn wat onvoorspelbaar 
voor hem maar dat kan ik begrijpen. Leeftijd vanaf 
6/7 jaar is geen probleem, daar knuffelt en speelt 
hij heel voorzichtig mee. Uiteraard moet Bodhi 
hier en daar wat gecorrigeerd worden, maar dat is 
logisch. Hij weet nu wat ik leuk vind en vice versa. 
Waar ik zeer content over ben is dat Bodhi eerst 
waarschuwt door middel van een korte, maar diepe 
grom, waar je nekharen van overeind gaan staan als 
hij iets niet leuk vindt.

Een voorbeeld daarvan was toen ik hem onhandig, 
en niet goed wetende hoe het werkte, een muilkorf 
om probeerde te doen. Het duurde Bodhi allemaal 
iets te lang dat gefriemel met die bandjes. Grrrr 
was het even en dat was alles. Later heb ik hem de 
muilkorf zonder problemen om kunnen doen.

Ik zie een hond die alleen wat liefde nodig heeft en 
absoluut geen strenge aanpak. Bodhi is het allemaal 
waard en liefde dat krijgt hij bij mij! Hij zal ‘groeien’ 
en een goed leven krijgen.

Hierbij wil ik het Dierentehuis Den Bosch en speciaal 
Wendy bedanken voor het opvangen en begeleiden 
van Bodhi, goed werk, een dikke duim!

Een dikke knuffel van Bodhi en hartelijke groeten 
van de TROTSE eigenaar van Bodhi.
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Bosse

Wij zagen jouw foto en informatie over jou 
voorbij komen op internet op de site van Dieren-
tehuis ’s-Hertogenbosch. Ik was meteen verliefd 
op je koppie, elke dag moest ik even kijken naar 
die foto, je bleef in onze gedachten…
Na 2 à 3 weken stond er een filmpje van jou op 
en dat gaf meteen de doorslag. Ik heb gelijk een 
mailtje gestuurd met ons verhaal en hoe onze 
familie is.
Een paar dagen later werd ik gebeld en mochten 
we op afspraak komen om jou te ontmoeten (ik 
sprong letterlijk een gat in de lucht)…maar jeetje wat duurden die dagen lang, wij 
zaten vol spanning te wachten tot het eindelijk zondag zou zijn. Mijn zoontje van 10 
telde letterlijk de dagen.

En toen was het eindelijk zo ver, en ja hoor, de klik die ik voelde op jouw foto, die klik 
was er ook meteen in het echt!
Wat ben jij een prachtbeest en lief!

Wij moesten weer gaan en mijn hart brak dat ik jou moest achterlaten, maar wel 
met in mijn achterhoofd: jij komt echt wel bij ons wonen en wat zullen wij jou een 
liefdevol thuis geven!
Wij kregen een telefoontje dat wij jou op mochten halen (yesssss), 2 weken op proef. 
Elke dag zagen wij jou veranderen, jij begon ons meer te vertrouwen, je werd grappig, 
ondeugend en eindelijk kwam je ook naar ons toe om te knuffelen.
Nu zijn we 8 weken verder en het lijkt net dat je al veel langer hier bij ons woont. 
Je wordt ontzettend verwend door iedereen, je gaat met ons overal mee op visite 
bij familieleden en iedereen vindt jou superlief 
en je gedraagt je voorbeeldig (dat komt door 
bazinnetje, die zit achter je vodden aan). Jij 
bent beste maatje geworden van onze 10 jarige 
zoon, je weet al ongeveer hoe laat hij thuiskomt 
van school want dan kijk je al uit het raam en 
kwispelt en wacht geduldig.

Elke dag genieten wij van jou Bosse en elke dag 
geef jij ons zoveel liefde en wij aan jou!
Wij zijn zo dankbaar voor het Dierentehuis 
’s-Hertogenbosch, voor de goede zorg en 
communicatie en dat ze ons een kans hebben 
gegeven om Bosse over te nemen. Het zou dus 
ook een teleurstelling zijn voor elke dierenvriend 
als deze goede instelling verloren zou gaan!

Groetjes, de nieuwe eigenaren van Bosse
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Aan het woord:  
Gedragstherapeut  
Marieke van der Burgt

Marieke van der Burgt is als gedragstherapeut voor honden, katten en konijnen 
aangesloten bij Tinley. Regelmatig schakelen wij haar hulp in bij het testen van 
honden om zo met de juiste aanpak en training de perfecte baas te vinden. Graag 
deelt zij haar kennis over de dieren met de lezers van de Dierbaar. Deze keer 
deelt zij wat tips over onzindelijkheid bij katten.

Onzindelijkheid bij katten
In de top drie van gedragsproblemen bij katten staat onzindelijkheid: plassen of 
poepen buiten de kattenbak. Het komt dus erg veel voor, tot frustratie van menig 
eigenaar. Wanneer een kat buiten de bak plast, is het belangrijk om te achterhalen 
of er inderdaad sprake is van onzindelijkheid of dat de kat territoriaal markeergedrag 
vertoont. Bij onzindelijkheid worden er vaak grote hoeveelheden urine op horizontale 
oppervlakken gedeponeerd. De meeste katten maken hierna graafbewegingen rondom 
de plasplek. Bij markeergedrag wordt er meestal een klein beetje urine gesproeid 
tegen verticale oppervlakken. De kat staat hierbij en loost kleine beetjes urine in een 
staande houding. Vaak is hierbij een trillende staart zichtbaar. We zien in de praktijk 
ook weleens gedrag dat haaks staat op bovenstaande algemeenheden, bijvoorbeeld 
katten die staand urineren of juist zittend markeren. Een kattengedragstherapeut 
kan een goede diagnose stellen ondanks deze tegenstrijdige gedragingen. Het komt 
regelmatig voor dat er een lichamelijk probleem ten grondslag ligt aan onzindelijk-
heid. Blaasontsteking en blaasgruis zijn bekende oorzaken. Ga dus altijd eerst naar 
de dierenarts om de urine van uw kat te laten nakijken. Als lichamelijke problemen 
zijn uitgesloten, dan komt het gedragsmatige aspect aan bod. Het is belangrijk om u 
te realiseren dat katten ook onzindelijk kunnen blijven nadat medische oorzaken zijn 
opgelost. Dit komt omdat er dan sprake is van aangeleerd gewoontegedrag.

Tip 1: Plaats voldoende kattenbakken 
Als algemene regel geldt dat als er meerdere katten in huis zijn er net zoveel katten-
bakken als katten moeten zijn, plus één extra kattenbak. U kunt de bakken het 
beste over het huis verspreiden en op diverse rustige locaties plaatsen die de hele 
dag toegankelijk zijn. Overweeg om van een aantal bakken de kap te verwijderen. 
Sommige katten voelen zich veiliger wanneer ze overzicht hebben op de omgeving 
tijdens het plassen. Bovendien geeft een open kattenbak een kat meer ruimte om te 
draaien en te graven.
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Tip 2: Zorg voor een schoon toilet
Een slecht kattenbakmanagement is vaak een aanleiding voor onzindelijkheid. Er zijn 
tal van aspecten die voor een kat onaangenaam kunnen zijn, zoals onprettig grit, een 
te dunne laag grit of een plastic zak onder in de kattenbak. Het komt regelmatig voor 
dat kattenbakken te weinig worden schoongemaakt, waardoor de kat zijn ontlasting 
niet ondergraaft omdat hij zo snel mogelijk de bak wil verlaten. Schep de katten-
bakken dagelijks schoon en reinig de bakken minimaal 1 keer per week. 

Tip 3: Niet straffen
Ziet u dat uw kat onzindelijk is? Straf hem dan niet. Schreeuwen, iets naar uw kat 
gooien, hem natspuiten of de kat met dwang op de kattenbak zetten is zinloos. De 
kat zal hierdoor namelijk niet beseffen dat hij in de bak had moeten plassen. Katten 
kunnen door de straf wel stress gaan ervaren en daarnaast kan straf de relatie met 
u en uw kat verslechteren. Komt u er niet uit? Schakel dan een ervaren en gediplo-
meerde gedragstherapeut in. 

Marieke van der Burgt, Gedragstherapeut

Helden van ons Dierentehuis
Ons Dierentehuis draait voor een 
groot deel op de inzet van onze 
lieve vrijwilligers. 
Elke dag weer zetten zij zich 
belangeloos in om al onze vierpo-
tige bewoners te verzorgen en het 
Dierentehuis draaiende te houden. 
Ieder doet dat op zijn eigen manier. 
De één zorgt ervoor dat aan het 
eind van de ochtend alle dieren een 
mooi schoon verblijf hebben, de 
ander helpt op kantoor. Sommigen 
zetten zich in als pleeggezin en 
weer anderen komen kilometers 
maken met het uitlaten van de 
honden. Wij waarderen dit enorm 
en daarom lijkt het ons leuk om elke 
Dierbaar eens stil te staan bij deze 
“helden” van ons Dierentehuis. 
Deze keer geven wij graag het 
woord aan Cobi Beulink. 
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Mijn liefde voor katten is met de paplepel ingegoten. Mijn moeder was gek op katten 
en we hadden altijd katten in huis. Toen ik eenmaal getrouwd was kwamen er honden 
in huis. Dat had ik al die jaren gemist. Het bleef niet bij honden en katten maar 
cavia’s, konijnen, hamsters, vissen en vogels waren altijd in ons huis te vinden. In 
de tijd dat we in Suriname woonden hadden we ook drie aapjes. Die waren door hun 
moeder in de steek gelaten. Nu heb ik nog maar 2 katten, de laatste (9e) hond is een 
paar jaar geleden ingeslapen.
In 2000 had ik een kruising greyhound/whippet uit het asiel geadopteerd. Degene 
die de nacontrole deed was zelf kitten pleegmoeder. Ze woonde vlak bij mij en bij 
haar thuis heb ik kennis gemaakt met de intensieve zorg voor de allerkleinste kittens. 
Omdat ik niet buitenshuis werkte vond ze mij geschikt voor het opvangen van de hele 
kleintjes. Daar moet je wel de hele dag voor thuis zijn want die moeten om de 2 uur 
de fles krijgen. Dat is best heftig vooral als je meerdere nestjes tegelijk hebt. Als je 
met de laatsten klaar bent kun je al bijna weer beginnen met de eersten. En dan ’s 
nachts…….de wekker loopt om 3 uur af. Snel alle kleintjes de fles geven en vlug het 
bed weer in. Om 6 uur is de volgende ronde.   

In april was ik 20 jaar pleegmoeder van moederloze kittens. Kittens die ergens 
gevonden werden en nog niet zelf konden eten. Nooit gedacht dat ik het 20 jaar vol 
zou houden. Gedurende die tijd heb ik 1350 kittens hier thuis opgevangen. Dat wil 
niet zeggen dat ik ze alle 1350 grootgebracht heb. Sommigen waren bij binnenkomst 
al zo ondervoed of onderkoeld dat ze weinig kans op overleven hadden. Er waren er 
ook bij die overleden aan hele nare ziektes of ingeslapen moesten worden in verband 
met ernstige afwijkingen. Er zijn ook nestjes die, zodra ze zelf goed konden eten, 
verhuisd zijn naar andere pleeggezinnen. Ze hebben wel 
allemaal bij mij de fles gekregen: eerst om de twee uur en 
als ze wat groter waren om de drie uur. Hoeveel mensen zou 
ik hier over de vloer hebben gehad die een kitten wilden 
adopteren? Soms kwamen ze met het hele gezin en dan ook 
soms nog meerdere keren! Ik heb het altijd leuk gevonden 
maar druk is het wel. Er zijn ook leuke dingen die je altijd 
bijblijven. Zoals het jochie waarvan de ouders hem van 
te voren hadden verteld dat ik verschillende nestjes had. 
Bij binnenkomst had hij totaal geen belangstelling voor de 
kittens. Hij keek alleen maar vragend naar de muren en het 
plafond. Waar waren toch in hemelsnaam die nestjes?
Twintig jaar is lang maar ik vind het nog steeds leuk! Het 
is zwaar werk en elk jaar ben je weer op zoek naar dingen 
die het werk wat makkelijker maken. Tenslotte word je ook 
elk jaar een jaartje ouder. Gelukkig heb je de eerste paar 
maanden van het jaar de tijd om tot rust te komen. Dan zijn 
er meestal geen kittens. Dan is er tijd voor klusjes in huis 
en het klaarmaken van de tuin. Maar in de loop van maart 
heeft wat mij betreft de rust alweer lang genoeg geduurd. 
Dan denk ik: “Waar blijven toch die kittens? De nestjes 
hangen al klaar…….”😊.

Cobi Beulink 
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Ons Dierentehuis in Corona tijd
In de vorige Dierbaar vertelden we over ons wel en wee tijdens de Corona-
pandemie. Helaas beheerst corona nog steeds een groot deel van ons leven, zo 
ook op het Dierentehuis. 
 
Het afgelopen jaar heeft van iedereen veel aanpassingsvermogen geëist, zo ook voor 
ons op het Dierentehuis.
Waar het eerst leek dat het allemaal niet zo lang ging duren bleek dat we, om veilig 
door te kunnen werken, toch behoorlijk wat aanpassingen moesten doorvoeren. Zo 
werden er overal spatschermen opgehangen, waarbij een doorzichtig plastic tafel-
laken een handige goedkope oplossing was, niet onbelangrijk bij een beperkt budget.

Zoals jullie in de vorige editie konden lezen werd het aantal vrijwilligers noodge-
dwongen ingeperkt, want anders was de 1,5 meter bij het schoonmaken niet te 
handhaven. De stagiaires konden tijdelijk niet meer komen, heel jammer natuurlijk 
aangezien de stages bij ons een belangrijk deel van de opleiding zijn. Ook ons perso-
neelsbestand werd niet gespaard, 2 vaste medewerkers en 2 vrijwilligers hebben 
Corona gehad. Dat vroeg om nog wat extra aanpassingsvermogen van iedereen.

De verzorging van onze beestjes ging uiteraard gewoon door, hoewel ze 
zeker aan de mondkapjes moesten wennen. We merkten wel dat er minder 
afstandsdieren kwamen en het pensiongedeelte viel natuurlijk helemaal 
stil aangezien mensen niet meer op vakantie gingen. Voor noodgevallen 
werd vanzelfsprekend wel een uitzondering gemaakt.

Opmerkelijk was dat, in de eerste maand, we heel veel telefoontjes kregen over 
vermiste katten. Aangezien mensen thuis waren stonden er blijkbaar meer ramen 
open en zagen de viervoetige pluizebollen hun kans schoon. Nog meer telefoontjes 
gingen over vrijwilligerswerk, iedereen wilde wel komen helpen met uitlaten en 
knuffelen, of eventueel voor korte tijd één van onze honden of katten in huis nemen. 
Hoe hartverwarmend dit ook was, moesten we vanwege de strenge Corona maatre-
gelen hier helaas nee verkopen. Ook bij het tijdelijk onderbrengen van een hond of 
kat in een pleeggezin komt namelijk heel veel kijken, zeker als het voor korte duur is, 
dan hebben vooral stressgevoelige beestjes er geen baat bij.

Niet alleen boden mensen zich aan als vrijwilliger, er werd ook hulp geboden in de 
vorm van donaties. Zo kwamen er niet alleen manden, kussens en diervoeding binnen 
maar was er bijvoorbeeld ook een statiegeld box actie en ontvingen we gulle donaties 
na een oproep op Facebook.

Naast alle uitdagingen van het afgelopen jaar was het ook 
fantastisch om te zien hoe iedereen zich is blijven inzetten 
voor het welzijn van onze beestjes en daar zijn we dan ook 
super dankbaar voor! 
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Voor & Na
Sabine ziet de schoonheid in ieder dier. Ook de afgelopen tijd heeft Sabine er 
weer voor gezorgd, dat menig hond zijn zelfvertrouwen en schoonheid weer 
wat terugvond. Kijk toch eens hoe vieze hoopjes ellende transformeren in ware 
schoonheden onder de bekwame handen van Sabine. 

Pluutje: Pluutje is  een lieve oudere reu. Zo goed als blind en een beetje doof. Hij 
kwam binnen, omdat hij alleen in huis zat. (Zijn eigenaar lag in het ziekenhuis.) Vol 
klitten en vies. Diezelfde dag heb ik hem getrimd. Wat een verschil en wat deed hij 
het super goed, ondanks de vreemde omgeving, het niet weten wat hem overkomt en 
die verschrikkelijke klitten. Zo’n dankbaar & heerlijk mannetje.

Chewy & Bacca: Chewy & Bacca kwamen binnen als zwervertjes. Ze liepen los in 
de buurt van het asiel. Daar hebben we hen dezelfde avond kunnen vangen. Chewy 
was een onzeker dametje dat af en toe liet merken dat ze het spannend vond. Bacca 
was een vrolijke meid die iedereen leuk vond. Chewy & Bacca zijn allebei geplukt. 
Bij Chewy ziet het  verschil er niet zo groot uit, maar er kwam veel vanaf. Bij Bacca 
is het verschil duidelijk te zien. Beide dames zijn opgeknapt en hebben ondertussen 
een liefdevol huisje!
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Armando: Van Armando & Paloma (zijn 
moeder) werd afstand gedaan. 2 leuke 
chihuahua’s. Armando is een heerlijk koppig 
en dapper ventje. Paloma een onzeker 
dametje. Armando had een hele dikke vacht 
met veel onderwol. Hij is heerlijk gewassen 
en met een krachtige föhn droog gemaakt. 
De föhn blaast al het wol er uit en hierdoor 
krijgt hij dus een dunner en luchtiger 
vachtje. Zijn nagels waren ingegroeid en 
lang. Deze zijn ook meteen geknipt. 

Tante Til: Tante Til is als zwerver binnen-
gekomen. Haar lichaampje was al kort 
geschoren toen ze binnen kwam. Alleen haar 
hoofdje moest nog gedaan worden. Ze heeft 
een lekker wasbeurtje gehad en daarna is 
haar hoofdje korter geknipt. 

Broeka: Tonta & Broeka (Moeder & Dochter) 
kwamen als afstandshonden bij ons in het 
asiel. Tonta was oud en had een grote tumor. 
Voor haar hebben we een keus gemaakt 
dat euthanasie beter was. De tumor was te 
groot en je merkte aan alles dat ze pijn had. 
Broeka bleef alleen over maar ze deed het 
super goed. Ze had veel klitten en deze heb 
ik weggehaald. Ook heb ik haar meteen wat 
netter gemaakt. Ze is gewassen en geföhnd 
en haar nageltjes zijn geknipt. 

Sabine Meulendijks
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Donatieknipcoupon

IBAN:NL72RABO 0121 9136 94

U kunt het Dierentehuis en haar werkzaamheden ondersteunen door middel van een donatie. 
Kijk daarvoor op www.dierentehuisdenbosch.nl/steunons/doneren. 
Met een paar klikken maakt u duidelijk hoe veel en hoe vaak u wilt doneren.

Maar u kunt natuurlijk ook deze coupon gebruiken.  Knip of scheur hem uit en stuur hem in een 
envelop naar onderstaand adres.  Of gebruik de QR link onderaan de pagina.

Alvast hartelijk bedankt!
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Waar is Ylan? 
Je hebt vast weleens gehoord van het zoekspelletje ‘waar is Wally?’ Uren turen 
om dat vreemde mannetje met zijn gestreepte truitje te vinden. Wij komen nu 
met een nieuwe variant. Waar is Ylan? Kunt u deze grappige, maar o zo eigen-
wijze hond vinden?

Hallo! Ik ben Ylan. Ik ben geboren op 15 feb 2015 in Hongarije. Een jong stel vond 
mij zo schattig dat ze mij naar Nederland haalden. Ik heb een paar weekjes bij hen 
gewoond maar we konden niet aan elkaar wennen. Ze vonden me veel te druk en 
dominant. Bovendien had ik het meteen in de gaten als ze mij alleen wilden laten. 
Dat vond ik erg moeilijk!!!

Ze hebben me toen naar het Dierentehuis gebracht. Ik had het daar erg naar mijn zin!! 
Iedereen speelde en wandelde met mij… tot het tijd was om terug naar mijn kennel te 
gaan. Zodra ik dat in de gaten kreeg ging ik erg mijn best doen om niet opgesloten te 
worden. Ik was hier heel erg goed in!!! Sommige vrijwilligers wilden liever niet meer 
met mij wandelen daardoor. Er was één persoon waar ik het altijd leuk mee had. Wij 
liepen vaak de plas rond en hadden een vast plekje op een bankje in de buurt. Die 
persoon was Erik.

Na een poosje, vlak voor de herfstvakantie mocht ik bij Erik en Ron komen wonen. 
JOEPIE!! Wat een feest. We hebben in het begin wel echt aan elkaar moeten wennen 
hoor. Zo wilden ze mij 's nachts in een bench leggen… nou echt niet. Gelukkig mocht 
ik al snel gezellig mee naar boven! Dat was veel beter….

We wonen nu al meer dan 5 jaar samen… Ik hou het hier nog wel een tijdje vol!!!! Erik 
en Ron wonen namelijk vlakbij de zandverstuiving. Er zijn veel velden en bossen in de 
buurt. Ik mag vaak rondrennen in de bossen en ik verstop me dan graag. Erik en Ron 
moeten me dan gaan zoeken… Ik ben hier erg goed in. Kan jij mij vinden???



Dierbaar - Zomer 2021  21



22  Dierbaar - Zomer 2021

Nieuw in ons Dierentehuis:
DAGOPVANG!!
Sinds een paar jaar hebben wij in het Dierentehuis een pensionopvang. Dat loopt 
erg goed en wij hebben hier een grote groep trouwe logés. Elke keer weer is het 
leuk om te zien hoe blij onze gasten zijn om hier te komen en hoe leuk wij het 
vinden om ze te ontvangen.

Maar waarom alleen opvang bieden voor honden waarvan hun baasje op vakantie 
gaat? Waarom bieden we deze service niet op dagelijkse basis?
Nou vanaf nu doen wij dat dus wel.

Wij bieden een gezellige dagbesteding voor uw trouwe viervoeter terwijl u aan het 
werk of een dagje weg bent.
Lekker ravotten op een veld met andere honden, wandelen langs de Oosterplas en 
verzorging krijgen van geschoolde medewerkers en enthousiaste vrijwilligers.
Ruime binnenkennels met vloerverwarming en de gehele dag toegang tot het veld, 
maar ook kleinere kennels voor de hond die af en toe even een momentje voor zichzelf 
wil hebben.
De dagopvang is van maandag t/m vrijdag van 7:30 uur tot 18 :00 uur, maar in overleg 
is in het weekend ook mogelijk.

De kosten hiervoor komen op 12,50 € per dag. Moet uw hond onverwachts toch een 
nachtje blijven logeren dan kan dit uiteraard ook. Wij berekenen dan pensionkosten 
voor die dag en nacht van 17,50 €.
Dus wilt u dat uw hond het fijn heeft terwijl u werkt of even weg bent, breng hem/
haar dan naar onze dagopvang.

Wij staan altijd klaar om uw hond te verwelkomen!!!
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Bedankjes

DONATIE VAN PETS PLACE XL SCHIJNDEL 
EN PETS PLACE BOERENBOND DEN 
BOSCH

Dankzij Pets Place XL Schijndel en Pets Place 
Boerenbond Den Bosch hebben we de voer- 
en snoepvoorraad voor onze dieren weer flink 
kunnen aanvullen: zie eens hoe vol onze wacht-
kamer is dankzij de donatie! Zelfs Stitch weet 
niet waar te beginnen met zoveel keuze  .

Bedankt voor deze grote donatie: onze dieren genieten er enorm van.
                                                                                                          

DONATIE HONDEN- EN KATTENMANDEN
Kijk hier eens twee trotse honden liggen  ! Dat is niet 
zo gek, want ze liggen op prachtige manden die in 
november 2020 zijn gedoneerd door Studio Proud. Onze 
honden en katten slapen sindsdien prinsheerlijk op deze 
zachte en warme ligplekjes.
 

Gulle gift van onze facebookvolgers en inwoners van Den Bosch
Na een oproep op onze site en facebookpagina om financiële hulp voor een operatie 
voor hond Noa kwamen de donaties binnen stromen.

Het is hartverwarmend om te zien hoe iedereen met 
een dierenhart meeleefde met deze lieverd.
Door de gulle giften kon Noa al snel geopereerd 
worden en verlost worden van dat vervelende gezwel 
in zijn bek.
De operatie was een groot succes en Noa kan al snel 
weer heerlijk achter zijn balletje aan rennen.
En om het verhaal nog een beter einde te geven...
Noa en zijn beste maatje Smoker zijn ondertussen 
geadopteerd en genieten nu heerlijk van hun leventje 
in een gouden mandje.

Emballagebonnen van de Plus Mulders & Mulders
Wij mochten dankzij de donaties van emballagebonnen van de lieve klanten van de 
Plus een prachtig bedrag van maar liefst 320 euro in ontvangst nemen.
Wij zijn daar superblij mee, ontzettend bedankt ook namens alle dieren van Dieren-
tehuis Den Bosch



vestiging Den Bosch: tel. (073) 6278000
vestiging Udenhout: tel. (013) 5229280
e-mail: info@abrex.nl
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Draaideur Stagiaires
Net als dit blad is ook de draaideur stagiaire een terugkerend 
fenomeen in het Dierentehuis. Deze keer vertelt Joëlle ons waarom 
zij met regelmaat terug keert.

Joëlle vertelt:
Toen ik voor de eerste keer het Dierentehuis binnenstapte, was dat voor 
mijn stagegesprek in 2018. Het gesprek ging goed, er hing een gezellige 
sfeer en eigenlijk zag ik mezelf daar al helemaal rondlopen. Toch had 
ik nog een lichte twijfel, de reistijd met het openbaar vervoer bedroeg 
namelijk 2,5 uur voor mij. Uiteindelijk heb ik besloten om ervoor te gaan 
en daar heb ik tot op de dag van vandaag geen moment spijt van gehad!

Deze stage was heel anders dan alle voorgaande stages die ik heb gehad. Je wordt 
hier namelijk meegenomen in het hele proces. Het is niet alleen maar kattenbakken 
schoonmaken en honden uitlaten maar je leert er ook hoe je medicatie toe moet 
dienen bij hond en kat, de verschillende trainingen die aan de honden worden gegeven, 
baliewerkzaamheden, je krijgt de taak om vrijwilligers/stagiairs in te werken, je mag 
meekijken met de dierenarts en je ziet het hele proces tussen afstands- en zwerf-
dieren opvangen maar ook de plaatsingsprocedure van een dier. Wanneer je initiatief 
toont, krijg je daar ontzettend veel voor terug. Omdat je zoveel met de dieren mag 
werken, bouw je een sterke band op met de honden en katten. Buiten alle werkzaam-
heden die je mag doen, beland je echt in een warm bad en kan je bij iedereen terecht 
om je vragen te stellen of gewoon om een praatje te maken.

Omdat mijn eerste stage bij het Dierentehuis zo goed was bevallen, besloot ik een jaar 
later om ook mijn eindexamenstage bij het Dierentehuis te doen. Het was even wennen 
omdat er een aantal nieuwe gezichten waren, maar al vrij snel voelde het weer als 
vanouds. Aangezien dit mijn examenstage was, moest ik een examen afleggen. Nu is dit 
niet echt voor mij weggelegd aangezien ik altijd ontzettend zenuwachtig ben tijdens 
examens en ik me druk maak om de kleinste dingen. Maar door alle medewerkers van 
het Dierentehuis word je voorafgaand aan het examen zo goed mogelijk begeleid en op 
je gemak gesteld, waardoor zelfs ik met iets meer zelfvertrouwen het examen in ging. 
Toen mijn examen erop zat, was ik erg opgelucht. Helaas betekende dit ook dat mijn 
stage erop zat en ik weer afscheid moest nemen van de plek waar ik het liefste was.

Een aantal dagen later werd ik gebeld door Wendy, mijn stagebegeleider. Of ik interesse 
had in vakantiewerk bij het hondenpension wat aangesloten zit bij het Dierentehuis. 
Hier hoefde ik niet heel lang over na te denken want het liefst stond ik dezelfde dag 
nog op de werkvloer. Helaas moest ik nog even wachten; het was tenslotte nog geen 
zomervakantie. De volgeboekte zomervakantie vloog voorbij en alle pensionhondjes 
gingen weer lekker naar huis. Dit betekende ook dat mijn vakantiewerk erop zat en ik 
voor de derde keer afscheid moest nemen van het Dierentehuis. Omdat ik het altijd 
zo fijn vond om bij het Dierentehuis te zijn, heb ik mezelf na een tijdje aangemeld als 
vrijwilligster. Sinds kort maak ik ook filmpjes van de (moeilijk plaatsbare) honden zodat 
zij wat meer in de spotlight komen. 

vestiging Den Bosch: tel. (073) 6278000
vestiging Udenhout: tel. (013) 5229280
e-mail: info@abrex.nl
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Ik hoef denk ik niet meer uit te leggen hoe erg ik het naar mijn zin heb (gehad) bij 
het Dierentehuis. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een stageadres, dan zou ik zeker 
contact opnemen met het Dierentehuis en ik weet zeker dat je daar geen spijt van 
gaat krijgen. Let wel op dat de kans bestaat dat je daar niet meer weg te slaan bent. 
Hopelijk zie ik je daar!

Joëlle Rommers

 G K O M E U N P A P D L J A A D R S
 V E I E O L A S L N O R F E O N P F
 D W D K N P I E U W O L E N T O W E
 I N S R L E E T R R E R A N E A T E
 S O A E A G O E E S I T O D D A I R
 M T P L G G D Z K T E N Z C I P G L
 G E A E S N S I I U N O A J M J A U
 L A Z G O U T T R E R A A M A E R C
 G I R D E T R S H G S I T E E S D K
 N D D I E H K IJ L E D N I Z N O E Y
 A N R N B A S T A A R D E E C N G B
 V O S K O L K D N O V A T T O E R A
 P H E A H T E P P I H W P U T I E S
 O F J N S O O G I L L E Z E G I E T
 G R T S S T E T W I N T I G U R K A
 A E S A P L A V R I E N D E N T R R
 D W E R V A K A N T I E W E R K A D
 S Z N M S R E G I L L I W IJ R V M S

Aapjes
Avondklok
Bastaard
Corona
Dagopvang
DimaenCo
Donateurs
Fleskittens 
Gedragstherapeut
Gezellig
Kansarm 
Kittenseizoen
LuckyBastards
Markeergedrag
Moskou
Nestje
Onderwol
Onzindelijkheid
Paplepel
Pleeggezin
Rusland
Sfeer 
Spoedzorg
Stage
Suriname
TanteTil
Twintig
Vakantiewerk
Vrienden
Vrijwilligers
Whippet
Zwerfhond

_ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _
_ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !

Stuur uw oplossing vóór 01 augustus 2021 naar  
info@dierentehuisdenbosch.nl.  

Vermeld daarbij uw contact gegevens en of u een hond en/of kat als 
huisdier heeft. Onder de juiste inzendingen verloten we  

een mooie prijs voor uw huisdier(en)!

Woordzoeker

Oplossing:
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Uitgelicht:
Stichting Amivedi
Stichting Amivedi bestaat dit jaar al 88 jaar en is een vrijwilligersorganisatie 
met ANBI-status die landelijk actief is. Wij registreren vermiste en gevonden huis-
dieren kosteloos in een database, met als doel deze huisdieren te herenigen met 
hun eigenaar. Door de inzet van bijna 140 vrijwilligers en meer dan 100 meld-
punten verspreidt over heel Nederland werden in 2020 ruim 44.000 huisdieren 
herenigd met hun eigenaar. 

Geschiedenis
Amivedi is opgericht op 14 september 1933 door drie rijke Indische dames in Den 
Haag. Zij trokken zich het lot van de vele zwervende en verwaarloosde dieren aan. 
De letters A.M.I.V.E.D.I. stonden aanvankelijk voor  AMor (liefde) et Iustitia (recht) 
VErzorging van DIeren. Onze doelstelling is nu alleen het registreren en matchen van 
vermiste en gevonden huisdieren. 

Onze meldpuntvrijwilligers
De meldpunten worden meestal bemand door één vaste vrijwilliger, die daardoor 
goed overzicht heeft van alle meldingen in de regio. 

Meldpunt Den Bosch is het vierde grootste meldpunt van de elf meldpunten in Noord-
Brabant. 
In 2020 werden in Den Bosch 1.139 huisdieren aangemeld, waarvan 890 katten, en 163 
honden. Van de vermiste katten werd 72% opgelost en van de vermiste honden was 
dat 88%. 
 
Na een melding kijken onze vrijwilligers eerst of er al een melding is die mogelijk over 
hetzelfde dier gaat. Zo niet, dan houden zij in de gaten of er een melding over dit dier 
binnenkomt. Een duidelijk signalement, bij voorkeur met foto, maakt de herkenbaar-
heid groter.  
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De meldpunten proberen goede contacten te onderhouden met o.a. de politie, 
dierenartsen, 
-ambulances en -asielen in de regio. Onze vrijwilligers hebben nog een aantal tips: 

• Laat je dier chippen én meld een vermist huisdier altijd z.s.m. bij Amivedi. Hoe 
eerder gemeld, hoe groter de kans dat het dier wordt teruggevonden. Controleer 
op www.chipnummer.nl of de chip ook echt geregistreerd staat en of alle gegevens 
nog kloppen. Blijf zelf ook actief meekijken naar de meldingen die bij Amivedi 
binnenkomen.

• Houd nooit zo maar een gevonden dier! Laat het altijd controleren op een chip en 
meld het dier bij Amivedi. Als een dier lang gezworven heeft, kan het er slecht 
verzorgd uitzien. Dit betekent niet dat het dier niet gemist wordt door vaak heel 
ongeruste en verdrietige eigenaar(s). 

• Meld vooral ook een gevonden overleden huisdier. Het is voor een eigenaar beter 
te weten dat zijn huisdier is overleden, dan in onzekerheid blijven verkeren over 
het lot van het dier.

Onze vrijwilligers doen het  vrijwilligerswerk met hart en ziel, maar het blijft wel 
vrijwilligerswerk! U kunt een dier altijd zelf via de website als vermist of gevonden 
opgeven of een boodschap inspreken, dan bellen ze zo snel mogelijk, maar in ieder 
geval binnen 24 uur, terug.

We zoeken nog collega’s dus als u ook dol bent op huisdieren en wat tijd over heeft, 
meldt u dan aan via vrijwilliger@amivedi.com. Onze vacatures zijn te vinden op de 
website onder ”Steun Ons“. 

Is uw huisdier vermist of heeft u een huisdier gevonden? Meld 
dit dan kosteloos bij Amivedi, via de website www.amivedi.
nl of telefonisch bij meldpunt Den Bosch Tel: 088-006468. 
Meldingen kunt u ook vinden op de lokale Amivedi Faceboo-
kpagina: Amivedi Den Bosch.
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Communicatie van kop tot staart 

De kattentaal is een taal apart. 
Zoveel unieke miauwtjes, zoveel 
verschillend gespin. Maar ook het 
blazen en het gebruik van de staart 
zijn een vorm van communicatie. 
Ook is de lichaamstaal van een 
kat zeer divers en uiteenlopend. 
Aan het woord is Isabel, die haar 
opleiding tot kattengedragsthera-
peut bijna heeft afgerond.  
 

Isabel Reyes Ter Heide
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… en ze leefden samen nog
lang en gelukkig 

Vanuit het Dierentehuis zien we natuurlijk vaak de gevolgen van mis-matches 
tussen mens en dier binnenkomen (en gelukkig goede matches weer vertrekken). 
We delen graag onze kennis en ervaring om mis-matches zoveel mogelijk te 
voorkomen.Vrijwilligster Heleen Hordijk heeft de opleiding tot Kynologisch 
Gedragstherapeut gevolgd vanuit een interesse om beter te begrijpen wat er voor 
nodig is om honden met hun baasjes een goed leven te bieden. Haar kennis en 
ervaring zet ze o.a. in als vrijwilliger bij het Dierentehuis. Deze keer: De plaatsing 
van honden met een rugzakje.

In de vorige DIERbaar heb ik het erover gehad op waarom het rastype van een hond 
een van de factoren is waarnaar we kijken bij het matchen van onze honden met een 
nieuwe eigenaar. Als je meer weet over het oorspronkelijke gebruiksdoel van een 
bepaald rastype (en bij een bastaard de vermoedelijke rastypen van de ouderdieren), 
heb je immers ook een idee wat in deze hond nodig heeft en wat hem happy maakt: 
Werken met zijn neus? Lekker kunnen graven? Waken en beschermen van zijn roedel, 
het gezin? Zwemmen? En gaat hij dan heel graag zijn eigen gang of doet ie niets liever 
dan samen werken met zijn mens(en)?

Liefde maakt blind
Hoe sterker de diep verankerde behoeften van een hond matchen met wat u als 
nieuwe baas te bieden heeft en zelf leuk vindt, des te groter de kans dat jullie 
samen een gelukkige toekomst tegemoet gaan. De kleur, grootte of andere uiterlijke 
kenmerken van de hond daarentegen zijn zelden een factor van belang (die van u 
ook niet trouwens). Laat u dus niet te snel verleiden en misleiden door een spontane 
verliefdheid op een bepaald ras of type, was mijn boodschap de vorige keer.

Honden met een rugzakje
Bij honden die in het asiel komen, speelt natuurlijk nog meer mee als we kijken naar 
een goede match. Het zijn namelijk honden ‘met een verleden’. Dat verleden is niet 
altijd even leuk geweest. Die honden dragen daarvan gedragsmatig dan de sporen met 
zich mee, de een wat meer dan de ander. Vaak weten wij niet wat er gebeurd is, maar 

onstuimige Vinnie zachte Spike 
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zien we - door de honden in verschillende situaties te observeren - wel heel goed 
waar een hond gedragsmatig nu nog last van heeft. Doordat we de honden die bij ons 
verblijven goed leren kennen, kunnen we deze kennis ook gebruiken bij het zoeken 
naar een goede match.  Ook bieden we deze honden en hun nieuwe eigenaar desge-
vraagd na plaatsing nog een tijdje begeleiding op maat. Want er is ons natuurlijk heel 
veel aan gelegen dat alle honden een optimale start maken bij hun nieuwe baasjes.

Prinses op het witte paard
Neem nou Spike, een prachtige Zwitserse Herder van nog geen drie jaar oud. Zoals 
bij dit ras gebruikelijk is, een heel gevoelige hond. Spike had in zijn jonge leven al 
veel pech gehad: achtereenvolgens vier verschillende bazen, die er ook nog eens heel 
verschillende manieren van opvoeden en trainingsmethoden op na hielden. Ook was 
hij mishandeld. Naast zijn grote schuwheid naar andere honden en mensen toe, bleek 
Spike enorm bang voor bepaalde geluiden. Hij kon dan helemaal in paniek raken  en 
wist maar één ding: vluchten. Gelukkig bleek Spike bij ons ondanks traumatische 
ervaringen nog in staat om een band aan te gaan met mensen die bij hem de juiste 
snaar wisten te raken en zijn vertrouwen konden winnen. 

We gingen op zoek naar een nieuw baasje: Iemand die meteen een wederzijdse klik 
met Spike had, die bereid was om een aantal keren langs te komen en hem beter te 
leren kennen voordat Spike mee zou gaan naar zijn nieuwe huis, die in een omgeving 
woont die echt prikkel-arm is zodat Spike gedoseerd zou kunnen wennen aan allerlei 
(geluids-)prikkels. Iemand die heel veel thuis is, en die naast ervaring met herderach-
tigen ook heel veel geduld heeft. Met een duidelijke maar ook vriendelijke, steunende 
manier van leiding geven die deze gevoelige en onzekere hond nodig heeft. Een hele 
waslijst aan wensen en eisen dus! Wat waren we blij toen zich na een tijdje daadwer-
kelijk een ‘prinses op het paard’ aandiende voor Spike.  Het was over en weer liefde 
op het eerste gezicht!  
Spike woont inmiddels al weer een aantal maanden bij Paula. Beetje bij beetje kroop 
hij steeds verder uit zijn schulp. Leerde hij dat zijn nieuwe baasje wèl te vertrouwen 
is. Wende hij eraan, door haar begeleid, om met spannende geluiden en mensen om 
te gaan. En komt geleidelijk de vrolijke, speelse, slimme en heel aanhankelijke hond 
die Spike is, steeds verder te voorschijn. Hoe bijzonder ook hier weer om te merken 
dat ook zelfs een hond met echt nare ervaringen zich opnieuw kan hechten en op zijn 
beurt zijn nieuwe eigenaar zoveel liefde geeft. 

Lefgozer Vinnie
Een heel ander rugzakje droeg Vinnie met zich mee toen hij, anderhalf jaar oud, bij 
ons kwam. Vinnie had het grootste deel van zijn jonge leven in een asiel op Bonaire 
doorgebracht. Daar leek hij vooral geleerd te hebben om met flair, een vleug charme 
en assertief gedrag de zaken naar zijn eigen hand te zetten. Bovendien oogde Vinnie 
niet alleen als een Stafford maar bleek hij ook veel van de eigenschappen ervan 
in zich te hebben. Spel ontaardde als snel in spelagressie en hij bleek letterlijk en 
figuurlijk erg vasthoudend als hij zijn zin niet kreeg. Gelukkig huisde er in Vinnie (als 
hij je eenmaal mocht) ook een aanhankelijke aard en bleek hij, mede door zijn jonge 
leeftijd, nog goed leerbaar. We probeerden hem al in het dierentehuis wat meer 
rust en ontspanning te bieden want de hond was continu gespannen als een veer. 
Ook gingen we gehoorzaamheidstraining met hem doen. Voor Vinnie zijn we op zoek 
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gegaan naar iemand die heel stevig in zijn eigen schoenen staat en met een rustige 
energie deze hond consequent kon leren om grenzen te accepteren. Kinderen in het 
eigen huishouden schatten we in als te riskant. En natuurlijk gold ook voor Vinnie 
dat het erg helpt als je nieuwe baas echt een beetje verkikkerd op je is. Kees kwam 
langs en hij viel voor Vinnie. Met zijn ruime ervaring met pittige honden, de nodige 
handigheid in gehoorzaamheidstraining, zijn kalme energie, een rustige thuissituatie 
en de bereidheid om intensief verder te trainen met deze hond hadden wij er meteen 
vertrouwen in dat hier sprake van een heel goede match. 

Vinnie en Kees zijn inmiddels de allerbeste maatjes. Vinnie is tot rust gekomen en 
leert steeds beter om zich te beheersen en anders om te gaan met zijn opwinding. De 
dagelijkse lange wandelingen in rustige bosomgeving helpen hem daarbij. Zijn baas is 
alles voor hem. En Kees? Die heeft nog geen moment betreurd dat hij Vinnie geadop-
teerd heeft. Ook hij heeft er een vriend voor het leven bij gekregen.
Zoals Spike en Vinnie zijn er heel wat meer honden: met een gouden hart èn met een 
zware rugzak. Wat een voldoening en plezier geeft het ons steeds weer, als ook zij 
hun gouden match vinden. Daar doen we het voor!

Heleen Hordijk 

De kantinekat vertelt 
In deze editie van “De kantinekat vertelt”…

… heb ik het over “Lekker snoezen!!!” Hier ben ik weer met mijn bijdrage voor de 
Dierbaar. Ik moet eerlijk bekennen dat ik deze keer niet veel inspiratie had hoor.

Elke keer als ik dacht, ik ga aan mijn verhaaltje werken, dachten mijn ogen iets 
anders. Die dachten meer aan dichtgaan en een lekker dutje doen. Nu snap ik dat 
best, want tja snoezen is ook wel een van mijn favoriete bezigheden. En dat is dan 
ook wel weer te verklaren, buiten dat ik een kat ben (en die houden al erg van slapen) 
heb ik afgelopen februari de respectabele leeftijd van 16 jaar bereikt. Van die 16 jaar 
woon ik alweer 10 jaar hier op mijn mooie Dierentehuis. 10 heerlijke jaren waarin ik 
mijn personeel goed heb opgeleid om mij op mijn wenken te bedienen. 10 heerlijke 
jaren waarin ik alle lekkere slaapplekjes van het Dierentehuis ontdekt heb. Buiten 
in het zonnetje, onder het afdakje, op iemands schoot, in de schone was, maar mijn 
meest favoriete is toch wel mijn hangmatje aan de verwarming in de kantine. Daar 
kan ik mezelf lekker in oprollen, mijn ogen sluiten en stiekem toch mijn mensen in de 
gaten houden of ze toevallig een stukje kaas komen brengen.

En dat brengt me dan op mijn volgende favoriete bezigheid…..
KAAS!! Oh kaas, wat is dat toch heerlijk. Daar kan ik uren over 
vertellen, maar dat is iets voor een volgende keer. Ik voel dat 
mijn ogen aangeven dat het nu weer tijd is voor een klein dutje…
Dus tot de volgende keerzzzzzzz….

Snorrie (geïnterviewd door Wendy van der Togt – Beheer)
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Welkom lieve Joris

Onlangs begon het in mijn hart te kriebelen: wat 
zou het fijn zijn om weer een oudere hond in huis 
te nemen! Maar de honden die als zwerver of als 
afstandsdier in ons tehuis terecht kwamen, waren 
veel te jong voor mij. Ik kan het niet helpen: ik val 
nu eenmaal op oudere reuen.

Op advies van mijn mede beheerder Wendy heb ik Yentl van Stichting Dima & Co 
gevraagd of er ook oudere honden in de asielen van Rusland verblijven. Tegen mijn 
verwachting in kwam Yentl met een positief antwoord terug en stuurde zelfs meteen 
een filmpje van prachtige Norris. Wat een bescheiden, zachtaardige en lieve hond 
wandelde via dat filmpje direct mijn hart in! Wat deed hij in hemelsnaam nog in een 
asiel? Zou hij daar ooit nog uit komen? Hij bleek er al zijn hele leven te zitten en mijn 
hart brak bij het idee dat hij daar misschien zou sterven aangezien de adoptiekansen 
voor bastaardhonden in Rusland minimaal zijn, laat staan voor senior bastaardhonden. 

Mijn hart was verkocht maar mijn verstand moest nog overstag. Er waren legio vragen 
die rondspookten in mijn hoofd, zoals zou de hond wel baat hebben bij een huiselijke 
omgeving na meer dan 10 jaar asiel? Zou hij het vervoer naar Nederland aan kunnen? 
Wie ben ik om zo’n oude hond uit zijn vertrouwde omgeving te halen? Hoe reageert 
hij op katten? Gelukkig kon ik bij veel mensen om me heen terecht met de vragen die 
me bezighielden, inclusief het asiel in Rusland via Yentl. Daarnaast had het asiel ook 
vragen aan mij want de verzorgers daar wilden natuurlijk wel zeker weten dat ‘hun 
Norris’ goed terecht zou komen! Nadat zowel het Russische asiel als ik gerustgesteld 
waren en Norris door mij al was omgedoopt tot Joris, kon Yentls stichting aan de slag 
om het vervoer te regelen. 

Samen met 4 andere honden kwam Joris op 12 april aan. Ondanks de lange reis en alle 
indrukken, stond hij open voor contact en besnuffelde hij me uitgebreid. In de dagen 
erna hebben we elkaar stapje voor stapje leren kennen, heeft Joris kennis gemaakt 
met kat Eric en met het huis wat zijn thuis moest gaan worden. Ik kon dan wel verliefd 
zijn op Joris maar zag hij het ook zitten om bij mij – en niet onbelangrijk - kat Eric 
te wonen? 

Na vijf nachten in het Dierentehuis liet ik hem zater-
dagochtend langere tijd bij mij in huis waar hij al 
gauw zijn veilige plekje vond. Sindsdien hoort Joris 
er helemaal bij en geniet hij elke dag van het huis, 
de grote tuin die eromheen ligt en de wandelingen 
rondom de Oosterplas. Hopelijk voelt hij zich na alle 
veranderingen een Lucky Bastard. Ik voel me dat in 
elk geval wel.

Laura Quist   
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Hond alleen thuis, een drama?
 “Onze hond kan niet alleen thuis blijven!”. 
Een herkenbare hartenkreet voor veel 
hondenbazen. Heel naar voor de hond én 
voor de baasjes. Maar er is goed nieuws: 
Bij verlatings-gerelateerd probleemgedrag 
zoals voortdurend blaffen, piepen of janken, 
slopen of urineren in huis als de hond alleen 
thuis is,  geeft een therapie waarbij het 
alleen-zijn stap-voor-stap wordt opgebouwd 
vaak goede resultaten. Ondersteunend 
kunnen muziek en geuren uw hond helpen om 
te ontspannen.
 

Verlatings-gerelateerd gedrag bij honden komen in Nederland best veel voor. Her 
vormt een serieus welzijnsprobleem voor de hond én een grote zorg voor de eigenaar 
die soms nauwelijks meer de deur uit durft, met klagende buren te maken krijgt of 
bij terugkomst een spoor van schade in huis aantreft. Doordat een groot deel van 
Nederland het afgelopen jaar veel thuis was, zullen veel honden het ‘After Corona’ 
moeilijk krijgen. Het is belangrijk om uw hond daar nu al op voor te bereiden.
Dit artikel geeft antwoord op twee vragen: Hoe herken je ‘verlatingsangst’ bij je hond? 
En hoe kun je jouw hond stap- voor-stap leren om langere tijd alleen te zijn? Zodat je 
‘After Corona’ met een gerust hart weer wat vaker en langer de deur uit kunt.

Hoe herken ik verlatingsproblemen bij mijn hond?
Als definitie van verlatings-gerelateerde gedragsproblemen hanteer ik ‘alle mogelijke 
ongewenste gedragingen van een hond gedurende de periode dat hij gescheiden is van 
zijn eigenaar(s)’ .  De volgende symptomen van verlatingsangst worden vaak genoemd: 
het aanrichten van vernieling, vocalisatie (blaffen, janken, piepen) en/of het huis 
bevuilen met urine of ontlasting. Ook stresssignalen als piepen en trillen kort voor-
afgaand aan het vertrek van de eigenaar(s) en extreem grote uitbundigheid bij het 
weerzien duiden op verlatingsangst of een mildere vorm daarvan.

Hoe moeilijk heeft mijn hond het?
Lang niet altijd is er sprake van echte verlatingsangst, waarbij de hond serieuze 
stress-signalen toont, heel angstig is en zich heel stil houdt of een zo veilig mogelijke 
plek zoekt. Vaker is er sprake van een lichtere verschijningsvorm. De hond heeft 
bijvoorbeeld domweg (nog) niet goed geleerd om alleen te zijn. Of hij vindt het heel 
vervelend om alleen te zijn en laat dit op allerlei manieren merken. Een hond die nog 
niet geleerd heeft om alleen te blijven, zal misschien veel blaffen als u weg bent: hij 
roept zijn baasje(s). Als dat succes heeft, bijvoorbeeld omdat u net terugkomt op een 
moment dat hij blaft, zal hij dit – in zijn ogen succesvolle gedrag – zeker herhalen. En 
als dat dan niet helpt, er nog een schepje bovenop doen met blaffen en janken. Ook 
zijn er honden die boos en gefrustreerd raken: deze zullen mogelijk hun tanden ergens 
in zetten om spanning te ontladen of frustratie te botvieren. Deze ontlading geeft de 
hond op dat moment een prettig gevoel en het gedrag kan zich dus een volgende keer 
herhalen.
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Kan mijn hond het alleen-zijn leren?
Goed begeleide gewenning aan alleen-zijn is niet alleen belangrijk voor jonge honden 
die nog moeten leren om alleen te zijn. Ook volwassen honden met verlatingspro-
blemen zijn hierbij gebaat.
Meerdere onderzoeken wijzen uit dat met name een geleidelijke en consequente 
opbouw in het alleen thuis zijn, succesvol is. De duur van het uiteindelijke alleen-
kunnen-zijn zal wel per hond blijven verschillen. Factoren als de voorgeschiedenis van 
de hond, eventuele trauma’s, de mate van verlatingsangst, de leeftijd van de hond en 
nog een aantal andere factoren hebben invloed op de mate van succes.

Stap-voor stap langer alleen blijven
De kern van deze therapie, in vakjargon Systematische Desensitisatie genaamd, 
bestaat dus uit gewenning aan een steeds langere periode van alleen zijn, opgebouwd 
in kleine stapjes van een paar minuten en beginnend met een periode van enkele 
minuten naar uiteindelijk 30 tot 90 minuten alleen zijn  waarbij de hond in die tijd 
géén verlatingsgerelateerde symptomen vertoont. Het is belangrijk om tijdens het 
uitbouwen van ‘tijd-alleen’ de hond op andere momenten zo min mogelijk alleen te 
laten.  

Een goede opbouw waarbij het stressniveau van de hond nauwlettend in de gaten 
wordt gehouden en de eigenaar terug komt voordat de hond echt angstig of gestresst 
wordt, is essentieel. Het hangt verder van de omstandigheden, het ras, de ernst van 
de verlatingsangst, de ‘therapie-trouw’ van de eigenaar en de individuele hond af, hoe 
ver een hond kan komen. Deskundige begeleiding door een kynologisch gedragsdes-
kundige is - zeker bij het vermoeden van serieuze verlatingsproblemen – verstandig.

Wat kun je ondersteunend nog meer doen? 
Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken komt naar voren dat muziek en bepaalde 
geuren kunnen bijdragen aan stress-vermindering en ontspanning van honden. Deze 
onderzoeken richten zich meestal op honden die in kennels en asiels leven, maar het 
is waarschijnlijk dat ook uw huishond er baat bij heeft als Vivaldi uit de speakers komt, 
of wanneer een kledingstuk van u, besprenkeld met de geur Lavendel of Valeriaan, in 
zijn nabijheid is wanneer u weg bent. Hoewel niet elke hond even sterk reageert op 
bepaalde geuren of bepaalde muziek, is het de moeite waard om hiermee te ‘experi-
menteren’ wanneer uw hond moeilijk ontspant tijdens het alleen zijn.

Lagere hartslag door Reggae en Soft Rock
Dat klassieke muziek honden helpt ontspannen, is al langer bekend. Er zijn zelfs 
speciale composities voor honden en katten ontwikkeld die vooral rond Oud en Nieuw 
in groten getale over de toonbank gaan. Helpt muziek echt, en zo ja wat voor muziek 
dan? Bowman e.a. (2020)   heeft het effect van verschillende muzieksoorten niet 
alleen afgemeten aan waarneembaar gedrag van de honden in kennels – zoals rustig 
blijven liggen en de mate van blaffen – maar ook fysiologische effecten zoals hoeveel-
heid stresshormonen in de urine en de hartslag voor en na de testperiode gemeten. 
Alleen van hard rock en heavy metal was al bekend dat honden er niet van ontspanden 
(In tegendeel!) 
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Uit het onderzoek van Bowman et.al. komt verrassend naar voren dat Reggae en Soft 
Rock het meeste effect hebben op het stressniveau van de honden en Motown, Pop en 
Klassieke muziek iets minder. Belangrijk is wel dat een gewenningseffect voorkomen 
moet worden door te variëren in muziekgenre. 

Voorkomen is beter dan genezen
Tot slot: De Corona-maatregelen worden versoepeld en het moment nadert dat de 
dagelijkse routine van veel honden enorm verandert: Van de hele dag baasjes en 
reuring in huis en extra wandelingen en veel aandacht naar uren of zelfs dagdelen 
zonder menselijk gezelschap.

Hoe helpen we ze daarmee? Dat doen we dus allereerst en vooral door ze de tijd te 
geven om stap-voor-stap (weer) te wennen aan een leger en stiller huis. Een heel 
goede eerste stap kan zijn dat uw hond nu al een deel van de dag niet constant 
dicht bij u kan zijn en u niet overal  kan volgen. In de volgende fase went u uw hond 
er geleidelijk aan om (weer) vaker en langer alleen thuis te zijn dan in Coronatijd 
het geval is. Belangrijk daarbij is het dan om  z.s.m. nieuwe structuur en regelmaat 
aan te brengen,. Want we weten inmiddels ook uit onderzoek dat een verandering 
van routine verlatings-gerelateerd gedrag kan triggeren. Het meest geldt dit voor 
verandering in de aanwezigheid van de eigenaar. Dus hoe sneller er weer een nieuwe 
routine is, hoe beter voor uw hond!

Heleen Hordijk

i Bradshaw J.W.S. et.al. (2002). Aetiology of separation-related behavior in the domestic dogs. 

ii Uit onderzoek van Bochelt en Voigth uit 1982 blijkt dat het verlatingsgerelateerd gedrag geheel 
verdwenen is wanneer de hond niet binnen 30 tot 90 minuten zijn probleemgevend gedrag vertoont.

iii Bowman,A. et.al. (2017). The effect of different genres of music on the stress levels of kennelled dogs’. 
Physiology and Behavior, 171, pp 207-215. 
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De Kleine FranciscusJacomijn Hendrickx

Hondenbezitters opgelet.!! 
Heeft u wel eens gedacht aan een hondendagverblijf? 
Uw hond geniet van een leuk dagje uit en is s ’avonds lekker moe en voldaan. 

 Goede omgang, met andere honden door middel van een professionele
socialisatie in een natuurlijke roedel.

 Betere prijs/kwaliteit verhouding met een veilige situatie vanwege
omheind privé bos met verwarmde binnenruimte.

 Beste service, uw hond hoeft niet meer alleen thuis te zijn en krijgt de
verzorging die hij specifiek nodig heeft.

Hondendagverblijf 

De beste Service voor uw hond. 
Geen vaste dagen, geen voorwaardes, Service met de hoofdletter S. 

Voor een complete dag slechts 13,- 

Info: 

Zie www.dogservice.nl 

of www.facebook.com/DogServiceDenBosch 

Email naar: info@dogservice.nl 

of bel/App: 06-54325478 

Vughterstraat 79 Den Bosch 06-20167714
info@studiozwijsen.nl  www.studiozwijsen.nl
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