
Een correctie wat is dat nou precies? 

 

Als er over corrigeren van een hond gepraat wordt hoor je tegenwoordig vaak de reactie "nee 

dat moet je niet doen. Dat is een achterhaalde methode!". Maar wat is corrigeren nou precies? 

Kort samengevat is corrigeren niks anders dan wat wij ongewenst gedrag vinden afleren. Het 

heeft dus niks te maken met het pijn doen van je hond om iets af te leren wat nog vaak 

gedacht wordt. 

 

Voorbeeld van corrigeren van je pup. 

Je hebt een pup die steeds op je schoenen kauwt zodra die de kans krijgt. Boos worden als je 

de pup hier op betrapt heeft geen enkele zin aangezien ze hier nog niet aan toe zijn en je er 

uiteindelijk een bange hond aan overhoudt als hij groot is. Wat kun je dan wel doen? Elke 

keer als je pup aan je schoenen begint zeg je rustig nee of foei en bied je de pup iets aan wat 

hij wel mag, zoals een speeltje of bot en beloon je hem voor het hier op kauwen. Op deze 

manier zal het kauwen op de schoenen afnemen. Dit word ook wel een positieve correctie 

genoemd. 

 

Ook bij volwassen honden kan dit prima gebruikt worden. Je laat je hond uit en achter een 

hek waar je langs komt gaan andere honden tekeer en jou hond reageert hier op door terug te 

blaffen. De volgende keer dat je hier langs loopt haal je ruim voordat je er bent een speeltje 

tevoorschijn en loop je hier al spelend met je hond voor bij. Je hond heeft geen aandacht meer 

voor die andere herrie schoppers en is samen met jou bezig. Als je dit vaak genoeg doet heb je 

het speeltje niet meer nodig en heeft je hond geleerd dat die herrie makers niet interessant zijn 

want met jou samen is het leuker. 

 

Zoals je leest kan corrigeren dus een heel erg positieve ervaring zijn zowel voor je hond als 

voor jou. 
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