
Het aanleren van
een bijtrem

Die zijn er niet voor niets. Die scherpe tandjes zorgen ervoor dat de
pups langzaam afgespeend worden. Het drinken gaat steeds meer
ongemak geven en de teef zal het minder vaak en lang toe laten.
Ook leren pups hierdoor zachtjes met hun gereedschap om te
gaan. Bij te hard stoeien zal het spel gestaakt worden 

De scherpe tandjes

Puppy's worden tandloos geboren, net zoals wij mensen. En net
zoals bij ons, krijgen honden ook eerst een melk gebit voor het
volwassen gebit door komt.  Eerst komen de hoek en snijtandjes
door en rond de 6e week de kiezen. 

Het hondengebit

Dankzij die scherpe tandjes krijgt de pup een reactie op het bijten. Dit
noemen we een consequentie en die is heel belangrijk. Een consequentie
kan bijvoorbeeld zijn;
Dat als er te hard gebeten wordt, het spel staakt en het leuks op houdt of
weg gaat. Een consequentie doet je pup nooit pijn en wekt geen angst
op. Je pup moet het nog leren en leren zou nooit pijn mogen doen

Bijten is leren

Tijdens het wisselen kan het hoofd van je pup wat gevoelig
zijn. Wees voorzichtig met trekspelletjes en help je pup door
bijvoorbeeld wat bevroren fruit of ijskoude kong aan te bieden.
Dat verlicht te pijn en bevredigd de kauwbehoeften

Let op:

Rond de derde maand beginnen de meeste pups met
het wisselen van de melktandjes. Dat verschil zal je
zeker gaan voelen

Wisselen

Niemand vergeet snel de scherpe, snijdende
tandjes van hun eerste pup. Misschien heb je
zelfs kleine littekens eraan over gehouden. 
Een van de meest gestelde vragen van puppy
eigenaren is dan ook;
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HOE LEER IK  HET BIJTEN AF



Dit niveau is het hoogste level. Je pup bijt heel hard, je
huid beschadigd en kan zelfs bloeden.

Niveau 4

Het level wat daar onder komt is wanneer er hard
gebeten worden zodat je huid indeukt, maar wel heel
blijft,

Niveau 3

Niveau's bepalen  
grenzen stellen

YES! Dit is wat we willen. Bijna geen druk met tanden
op je huid

Niveau 1

Dit level is weer een stukje draaglijker, maar we zijn er
nog niet. Je voelt een stevige druk wanneer je pup huid
vast heeft, maar er ontstaan geen afdrukken

Niveau 2

Grenzen kun je aan je pup uitleggen door het
spel te staken en weg te lopen als er te hard
gebeten wordt. Je kunt dit combineren met het
zeggen van ‘AU’ wanneer je dat wilt.

MAAK EEN INDELING VAN DE HARDHEID VAN HET BIJTEN VAN JE PUPPY DAN KUN JE BEGINNEN MET AFLEREN.



Je gaat alleen reageren op beten van level 4.
Zeg op een normale toon ‘AU’, sta op en loop weg bij je pup. 
Raak je pup niet aan, ga geen verhalen vertellen en maak geen
oogcontact. Het spel/kroelen/aandacht stopt en jij gaat weg. 

Dag 1 t/m 5

Belangrijk: Je reactie op bijten is altijd hetzelfde ongeacht waar je bent in het
proces.
Zorg ervoor dat je overal speelgoed hebt liggen, waar je makkelijk bij kunt. Het
speelgoed mag niet te klein zijn. Je moet samen met je pup makkelijk het speelgoed
vast kunnen hebben zonder dat het puppymondje je hand aanraakt. Een pluche
beest is een betere optie dan een bal.

En nu consequent
aan de slag. 

Tijdens die eerste dagen reageer je op beten van een
lager level door je huid te ruilen voor een speeltje of
kauwstaaf. 

Andere levels

Na die tien dagen merk je dat ook de level 3 beten verminderd zullen zijn
net als die van level 4. 
Nu is het de tijd om ook op de level 2 beten op dezelfde manier te reageren.
Na twee tot drie weken zul je merken dat je pup voornamelijk zonder druk je
handen, armen of voeten zal vastpakken en nog maar heel af en toe
harder.

Dag 10t/m ...

Na die eerste vijf dagen zul je al snel verschil merken. Er zullen veel minder
level 4 beten voorkomen en nu ga je op level 3 beten hetzelfde reageren.
Dus je zegt ‘AU’ en loopt weg. Waak ervoor dat je niet overdreven gaat AU
gaat roepen, boos wordt of gefrustreerd, want dan kun je beter niets zeggen
en gewoon weg lopen. 

Dag 5 t/m 10

BLIJF DIT OEFENEN TOT JE PUP ALLEEN NOG MAAR

ZACHTJES IN JE HANDEN (OF ANDERE LICHAAMSDELEN)

BIJT. GEFELICITEERD!! JE HEBT SUCCESVOL EEN BIJTREM AANGELEERD

ZONDER DWANG OF DRUK



Door de duidelijke consequentie (weglopen bij te hard bijten)
 leer je de pup een bijtrem aan. 
Het is aan te raden om speelgoed binnen handbereik te hebben, zeker wanneer je 
pupje al zachtjes bijt zodat je kunt ruilen of even samen kan spelen met het speeltje. 

Een bijtrem is belangrijk zodat je pup leert hoe hard hij in jou of andere mensen mag 
bijten. Je kunt deze grens van wat jij hard bijten vindt steeds iets lager leggen.

Op die manier leer je hem heel precies zijn mond en tanden te gebruiken en leert 
hij ook dat hij in mensen niet hard kan bijten. 

 
Tegen de tijd dat je pup zijn melkgebit heeft gewisseld zal hij alleen nog maar

zachtjes je handen of armen vastpakken.
 

Hoe lang het duurt is helaas niet in te schatten. De ene pup heeft het trucje zo door
en de ander moet echt het hele leerprocess doorlopen. 

Merk je na een week of twee nog geen verschil, neem dan even contact op dan kijk ik
graag met je mee. 

 

Speciaal voor puppy eigenaren heb ik een blogreeks geschreven met super veel
informatie. Ook op mijn Facebook pagina en Instagram deel ik regelmatig posts
met tips & tricks, helemaal gratis!

Lees mijn blog & volg me op socialmedia

Ik kan me voorstellen dat je meer wilt weten over dit onderwerp. 
Misschien omdat je binnenkort een pup krijgt of wellicht ben je al gestart
met het aanleren van een bijtrem maar heeft het nog niet het gewenste
resultaat. Ik help je graag! 
Schrijf je bijvoorbeeld in voor mijn Puppy begeleidingstraject

Meer weten?

BLIJF DIT OEFENEN TOT JE PUP ALLEEN NOG MAAR

ZACHTJES IN JE HANDEN (OF ANDERE LICHAAMSDELEN)

BIJT. GEFELICITEERD!! JE HEBT SUCCESVOL EEN BIJTREM AANGELEERD

ZONDER DWANG OF DRUK

Het aanleren van een bijtrem is eigenlijk een
soort van                            

Als je hond een duidelijk bijtrem heeft
aangeleerd, zul je merken dat je hond zelfs

wanneer hij schrikt (bijv door pijn)
gedoseerd zal bijten

 

SAFETY SWITCHSAFETY SWITCHSAFETY SWITCH

WIL JE MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?WIL JE MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?WIL JE MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

EN VERDER..EN VERDER..EN VERDER..


