
Ervaren dierentrainers weten dat je een 

konijn bijna alles kunt leren wat een hond 

kan. Je kunt paarden en schapen trainen, 

maar ook ratten en muizen. 

Heeft u weleens een 

dolfijnenshow gezien? 

Dat zijn ook vissen, 

net als die prachtige diertjes die uw 

aquarium bevolken. Van reptielen of 

kippen werd ooit wel gezegd: ‘Die 

hebben zulke kleine hersenen, die kunnen 

niks’, maar inmiddels weten we dat je 

ook krokodillen en pluimvee wel degelijk 

dingen kunt leren. Hoe? In elk geval nooit 

door een dier te straffen als hij niet doet 

wat u van hem verwacht. Ziet u het voor 

u? Dat de trainer met een zweep achter 

de zeeleeuwen aanrent omdat ze niet 

door de hoepel willen? Hij bereikt veel 

sneller (en op een leukere 

manier) het gewenste 

resultaat door een lekker 

visje als beloning te geven wanneer de 

zeeleeuw door de hoepel zwemt. 

Ga uit van wat een dier kan, en wat hij 

leuk vindt. Als u een muis heeft die graag 

op zijn achterpootjes staat, of een kat die 

vaak op zijn rug ligt, kunt u dat ‘kunstje’ 

belonen en er een commando aan 

koppelen. Dan bouwt u dit gedrag uit.

Huisdieren zijn nóg leuker...
...als je er wat mee doet
Natuurlijk heeft u geen hond omdat hij zo leuk bij de vloerbedekking kleurt, of 

een kat omdat dat zo gezellig staat op de vensterbank. U heeft dieren omdat u 

van dieren houdt. Maar wist u dat u niet alleen van uw hond of kat, maar ook 

van bijvoorbeeld uw konijn, vogel of tamme rat nóg meer gaat houden, als u 

ziet hoe intelligent dat dier is? Het is ontzettend leuk om een dier iets te leren 

en echt: dat kan. Met praktisch elk dier.

Wist u dat…
- Dierendag (4 oktober) 

verwijst naar de feestdag van 

Franciscus van Assisi (1182 

- 1226). Deze heilige stond 

bekend om zijn liefde voor 

dieren.

- U op de site van het 

Landelijk Informatie Centrum 

Gezelschapsdieren  

(www.licg.nl) het antwoord 

vindt op praktisch al uw vragen 

over huisdieren.

- Je een konijn bijna net zoveel 

kunt leren als een hond.

- Er papegaaien zijn die een 

woordenschat hebben van 

vijfhonderd woorden.

Goed gesprek met je hond
Honden kunnen met hun lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen hele verha-

len vertellen. Ze kunnen een brede glimlach op hun gezicht toveren maar ook 

diepbedroefd kijken. Verder heeft een hond de beschikking over een stem 

waarmee hij ons dingen duidelijk kan maken.

Een hond die één of twee keer kort en 

schel blaft, begroet iemand. Hij zegt: 

‘Hallo!’. Als hij datzelfde doet met een  

hoge stem, voelt hij onverwachte pijn. 

Een hond kan u uitdagen om mee te gaan 

spelen door een combinatie te maken van 

grommen en blaffen op middelhoge toon. 

Als hij gromt en zijn tanden laat zien, 

waarschuwt hij dat u beter uit zijn buurt 

kunt blijven, maar een hond die – bijvoor-

beeld tijdens het spelen – gromt zonder 

dat hij zijn tanden laat zien, is gewoon 

geconcentreerd met zijn spel bezig.

Als een hond u een tijdje strak aankijkt, 

bestaat de kans dat hij u aan het uitda-

gen is. Hierbij is de lichaamshouding van 

de hond van belang. Een ‘hoge’ houding 

(kop, staart en ogen worden zo hoog 

mogelijk gehouden) duidt op dominantie. 

Een hond die oogcontact vermijdt, toont 

daarmee juist onderdanigheid. Ook met 

zijn bek kan een hond veel duidelijk 

maken. Een hond die zijn bek een klein 

beetje open heeft en zijn tong over de 

ondertanden heeft hangen, toont u zijn 

vriendelijkste glimlach. Als u een glimlach 

bij uw hond teweeg wilt brengen, ga dan 

eens langs bij de dierenspeciaalzaak. 

Daar vindt u een gegarandeerd een leuk 

speeltje om hem mee te verblijden.

Deze pagina is gemaakt in samenwerking met 
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Werken voor de kost
Regelmatig doen wetenschappers onderzoek naar dierengedrag. Onlangs werd 

aan de Universiteit Utrecht een studie afgerond over het gedrag van papegaai-

en. Daaruit kwam een verrassende conclusie naar voren: pape gaaien willen 

werken voor de kost!

Als hij de keuze heeft tussen elke dag 

simpelweg zijn bakje leeg eten, of zoeken 

naar voer, bijvoorbeeld in speciaal 

papegaaienspeelgoed (‘activity games’, 

verkrijgbaar bij de dierenspeciaalzaak), 

dan kiest de papegaai voor het laatste. 

Ook al is dat moeilijker, duurt het langer 

en moet hij ‘werken’ om zijn buik te 

vullen. Het onderzoek werd uitgevoerd 

onder grijze roodstaartpapegaaien, maar 

dat wil niet zeggen dat de uitkomsten 

niet gelden voor andere vogels. Daarom 

is de moraal van het verhaal: laat een 

vogel denken, zoeken, peuteren en 

knabbelen om zijn dagelijkse portie 

binnen te krijgen. Dan houdt u hem 

gezond en gelukkig.

De dierenspeciaalzaak:
uw dier verdient beslist
een echte specialist.

Gelukkig: kat en hond mogen blijven

De wetenschappers die de positieflijst 

opstelden, keken daarbij naar het gedrag 

dat een dier in de natuur vertoont. De 

vraag of je een dier als huisdier mag 

houden, kon volgens hen alleen met 

‘ja’ worden beantwoord, als je een 

dier in gevangenschap, onder dezelfde 

omstandigheden kunt houden als in 

de vrije natuur. Dus: als een dier het 

gedrag dat hij in de natuur vertoont, in 

gevangenschap niet kan uitvoeren, komt 

hij niet op de positieflijst en wordt hij 

dus op termijn verboden in Nederland. 

Met in het achterhoofd de wetenschap 

dat honden (vroeger wolven) en katten 

(vroeger wilde katten) in de vrije natuur 

honderden vierkante meters territorium 

tot hun beschikking hadden, in roedels 

leefden of zich in leven hielden door 

te jagen, dringt zich al snel de vraag 

op: ‘Kunnen wij hen dat bij ons in de 

huiskamer bieden?’ Het antwoord op 

die vraag is natuurlijk: nee. Daarom zijn 

deze dieren, om politieke redenen dus, 

buiten het onderzoek gehouden. Er zijn 

echter wel andere zoogdieren die straks 

als huisdier verdwijnen. Zo mag de fret 

alleen nog ‘onder randvoorwaarden’ 

gehouden worden, staat de degoe niet 

op de positieflijst en is het straks ook 

einde verhaal voor een behoorlijk aantal 

hamstersoorten. Dat betekent dat deze 

dieren zich in gevangenschap niet meer 

mogen voortplanten, zodat ze op termijn 

verdwijnen als huisdier.

Afgelopen zomer stuurde staatssecretaris Dijksma de ‘positieflijst voor zoog-

dieren’ naar de Tweede Kamer. Op deze lijst, die lang niet zo positief is als 

haar naam doet vermoeden, staan de zoogdieren die we in Nederland nog mo-

gen houden. De kat mag blijven, net als de hond maar dat was op het nippertje.

Degoe

Hinderlijk gedrag
Katten hebben de neiging om aan-

dacht te vragen door zich ‘hinder-

lijk’ te gedragen. Hengelen naar 

de krant die u aan het lezen bent, 

graaien naar uw vingers op het 

toetsenbord, gaan liggen in het 

wasgoed dat u aan het opvouwen 

bent.

Wanneer u de kat beloont door hem 

daadwerkelijk aandacht te geven op het 

moment dat hij zich hinderlijk gedraagt, 

zal hij hetzelfde gedrag gegarandeerd 

blijven vertonen. Natuurlijk moet u uw 

kat wel van tijd tot tijd aandacht geven, 

maar doe dat op een moment dat u 

daar zelf voor kiest en bepaal zelf wan-

neer u ermee stopt.


