
Honden kunnen blaffen om heel wat redenen. De meest voorkomende reden is omdat 
ze ongerust zijn. Het is geen goede oplossing het blaffen te proberen stoppen door zelf 
kwaad te zijn. Veel beter is het de hond het woordje ‘Sjuusj’ aan te leren om duidelijk 
dat jij wil dat hij zwijgt. Om hem te leren stoppen met blaffen moet je eerst je hond
leren om te blaffen op bevel. Dit gaat het gemakkelijkst met de lok/beloonmethode 
van mijn Amerikaanse vriend Ian Dunbar.

In 4 fases
1. Zeg het bevel dat je wil aanleren. Bijvoorbeeld
“Blaf eens”.
2. Lok het blaffen uit. Bijvoorbeeld iemand laten 
aanbellen aan de deur, zelf kloppen op tafel,...
3. Wacht tot je hond blaft.
4. Beloon je hond.

Na 6 tot 8 keer deze 4 stappen herhaald te hebben 
zal je hond doorhebben dat het bevel “blaf eens” de
voorbode is dat de deurbel zal rinkelen. Hij zal dan 
beginnen blaffen als je het bevel uitspreekt, en het
zal niet meer nodig zijn dat iemand de bel laat 
rinkelen. Je hond blaft nu op bevel.
Omdat de lok/beloon methode zo snel werkt kan je 
hem ook al dadelijk het woord ‘Sjuusj’ aan leren om
hem te laten zwijgen op bevel.

Weer met dezelfde 4 stappen methode.
1. Zeg het bevel ‘Sjuusj’.
2. Als lokmiddel om hem te doen stoppen met blaffen 
gebruik je een snoepje dat je voor zijn neus heen
en weer beweegt. Je hond kan immers niet tegelijk 
blaffen en snuffelen aan het snoepje.
3. Wacht tot je hond stopt met blaffen.
4. Beloon hem.

Nu komt het er op aan om deze 2 woordjes in te 
studeren. Begin eerst door bij elke trainingssessie de
lengte dat je hond moet zwijgen vooraleer hij zijn 
snoepje krijgt te verlengen. Je kan de lengte van de

Shuussj-tijd bijhouden door te tellen: “Goede
Sjuusj 1’, “Goede Sjuusj 2’, “Goede Sjuusj 3’, enz..

De ‘blaf eens ‘ / ’Sjuus’ trainingsreeks ziet er dan als 
volgt uit:
1. Zeg ‘Blaf eens’.
2. Laat iemand aanbellen of op de deur kloppen.
3. De hond blaft.
4. Prijs de hond voor het blaffen, “Goed zo! Goede 
Blaf!”
1. Zeg “Sjuusj’.
2. Beweeg iets lekkers voor zijn neus.
3. De hond snuffelt en stopt met blaffen.
4. Prijs de hond “Goede Sjuusj. Goooeeede
Sjuusj”. En geef hem dan ook een snoepje.

De volgende stap in het leerproces is de bevelen nu 
ook aan te leren op verschillende plaatsen (keuken,
living, buiten, ..) en in verschillende 
omstandigheden (op een wandeling, in de auto, als 
je ergens op bezoek bent,..). Pas als je hond de 2 
bevelen perfect kent kan je ze ook gaan gebruiken 
op momenten dat hij zelf is beginnen blaffen.

Als hij ergens bang of ongerust van is benoem het 
dan. Zeg bijvoorbeeld “dat is een mijnheer”. Op die
manier laat je merken dat je zelf niet bang bent. 
Geef hem dan pas het bevel om te zwijgen.

Succes,
Dany
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Je hond leren stoppen
met blaffen

 DIERENGEDRAG.BE •  0475 97 10 11

http://www.dierengedrag.be
http://www.dierengedrag.be

