
EEN DAGJE “BLAFFEN” (of te wel: lezing over Blafgedrag) 
 
Wij zijn er ook geweest, een hele dag. Gerd Köhler was uitgenodigd als spreker door 
Skandia, de vereniging voor Scandinavische en Russische honden. Zij hebben nogal wat 
rassen die veel geblaf laten horen, zoals de Laika.  
Het leuke van Gerd is dat hij heel veel video’s van blaffende honden heeft, waarbij hij 
bovendien het geblaf fonografisch ontleed laat zien. Zijn verhaal heet: “Das Bellverhalten bei 
Hunden”, maar Gerd spreekt als Duitser goed Nederlands. 
 
Bij de inleiding van zijn verhaal steekt hij meteen van wal: blaffen is een deel van het gedrag 
van de hond en is heel normaal, de ene hond blaft meer dan de andere, en elke hond blaft 
weer anders. Daaraan is elke hond door ons en andere honden te herkennen. Als we het 
blaffen willen analyseren moeten we goed letten op het soort geblaf, kortaf, de toonhoogte, 
de geluidsterkte, het aantal malen achtereen en de pauze tussen elke blaf of tussen een hele 
serie. 
Een hond hoort veel meer dan wij: zijn gehoor is 4x zo goed als het onze. Wij kunnen hoge 
tonen horen tot ongeveer 20.000 Hertz, maar de hond tot 50.000 Hertz. Zo kan het gebeuren 
dat een hond blaft en wij helemaal niet begrijpen waarom. Daar komt bij dat als de hond niet 
luistert naar ons, wij als mensen geneigd zijn om harder te gaan praten (ook mensen 
onderling!). De hond hoort heus wel wat je zegt, en het is veel verstandiger om in zo’n geval 
zachter te gaan praten – je hebt dan meer kans dat hij gehoorzaamt. 
Bovenal is het blaffen van de hond een uiting van zijn emoties en gevoelens: als we de hond 
dit verbieden kunnen we gemakkelijk ernstige emotionele schade aanrichten. 
Voordat Gerd de 5 belangrijkste soorten geblaf gaat vertellen, heeft hij nog een hele sterke 
opmerking: 
“je kan een hond niets afleren, maar wel veel aanleren”.  
 
1.Blaffen door stress of vanuit opwinding. 
Dit soort geblaf kan komen uit zowel positieve als negatieve gevoelens. Positief b.v. doordat 
de hond blij is omdat hij mee uit mag; negatief vanuit onzekerheid. 
Hoe reageert de hond op stressprikkels? De stresshormonen in zijn bloed worden 
onmiddellijk verhoogd. De acute reactie op stress duurt een minuut of tien, maar wat we ons 
niet realiseren is dat het effect nog 2 tot 6 dagen kan voortduren. En wat als een tweede 
stressprikkel optreedt? En een derde en een vierde, enzovoort? De stress bouwt zich op en 
op een gegeven moment komt de explosie bij iets ogenschijnlijk onbenulligs – bijvoorbeeld, 
iemand komt op bezoek. Maar intussen snappen we de reactie van de hond niet. 
Hoe kan je aan de hond zien dat sprake is van stress? 
Hij moet frequent plassen, heeft diarree, moet braken, is onrustig, soms agressief gedrag, 
moet veel gapen, snel oppervlakkig hijgen, rekken en strekken, pootafdrukken (voetzolen zijn 
bezweet), veel dorst, huidaandoeningen, dwangmatig gedrag zoals ijsberen, en soms 
automutilatie (staartbijten bijvoorbeeld).  
Hoe is het geblaf te herkennen? Het zijn hoge tonen, continue aaneen, janken, huilen. 
Wat is er aan te doen?  
Straffen is uit den boze. Analyseren waar stress allemaal vandaan komt, en belangrijk: 
rustiger omgaan met de hond. Als wij rustiger worden en niet gespannen zijn, wordt de hond 
ook rustiger. 
 
2.Aangeleerd, aandachtvragend blaffen. 
Dit geblaf heeft een duidelijk karakter: blaffen “in blokken”. Telkens 2,3 of 4 keer blaffen, 
afgewisseld door pauze. Het is een abrupt geluid. De hond zit rechtop, kop omhoog, 
kwispelend, weinig beweging. De hond blaft omdat hij naar buiten wil gras eten. Of blaft om 
naar buiten te willen plassen (bij zindelijkheidstraining). Dit blaffen wordt beloond: hij mag 
naar buiten (eigenlijk hadden we hem al veel eerder even naar buiten moeten laten gaan). 
Zo wordt dit geblaf geconditioneerd. Dit gedrag niet bestraffen, maar wel veranderen door 
het opgewonden blaffen te negeren en rustig gedrag, stil zijn, te belonen.  



3.Verdedigingsblaffen/waarschuwingsblaffen 
Bestaat uit een lange serie blaffen afgewisseld met een korte pauze. Soms wordt erbij 
gegromd. Het is tegen de bedreiging gericht en de hond probeert weg te jagen. Leidt soms 
tot uitvallen, happen, bijten. 
Treedt op bijvoorbeeld bij twee honden in huis waarbij het eten wordt beschermd en is dan 
tegen de andere hond gericht. Maar ook: iemand aan de deur, de bel gaat, vreemde komt 
binnen. 
Gedrag is makkelijk te couperen door ons: we moeten de leiding overnemen. 
 
4.Angstblaffen 
Bestaat uit piepen, janken huilen en kan blaffen worden met hoge tonen. Het is een identiek 
geluid wat je hoort als een pup in het nest verdwaald is geraakt in de nestbak/mand, en terug 
wil naar de andere puppen en zijn moeder. Er spreekt een ongekende hulpeloosheid uit. 
Gaat vaak samen met onrust, slopen, krabben tegen de muur of deur. 
Aanpak hierbij is in ieder geval zelfvertrouwen van de hond opbouwen. 
Angstblaffen kan ook optreden in een situatie, waarbij er twee honden in huis zijn, waarbij de 
ene sterk dominant is. 
Bijzondere vorm is verlatingsangst. Ontstaat vaak indien het alleen laten van de pup niet 
goed gedoseerd is opgebouwd. Ook: pup/hond wordt in een bench opgesloten. Vaak een 
sterke binding met de baas, waarbij de pup/hond een sterk ondergeschikte positie krijgt 
opgedrongen. Ook hier geldt, leer de hond zelfvertrouwen te krijgen. 
Behandeling van verlatingsangst is moeizaam. Proberen opnieuw afwezigheid op te bouwen, 
heel erg gedoseerd. Soms helpt desensibilisatie en gebruik van Bach-bloesem. Verandering 
van associaties. 
 
5.Het moedeloze blaffen (“Hospitalismus”) 
Wordt ook wel ten onrechte “frustratieblaffen” genoemd, maar dat is wat anders (drammen). 
Moedeloos blaffen kenmerkt zich door uren doorgaand geblaf, gelijkblijvende reeks van 
gelijkmatig geblaf, zonder of met nauwelijks pauze. Is een voortzetting van angstblaffen, 
waarbij de hond in een uitzichtloze situatie is gekomen en het blafgedrag een ‘gewoonte’ is 
geworden. De hond is daarbij aan het ijsberen. 
Zo’n hond moet uit de uitzichtloze situatie gehaald worden en er moet gericht naar een 
leefbare oplossing gezocht worden, om dit gedrag te veranderen. 
 
De dag wordt door Gerd besloten met een pleidooi om de anti blafbanden waarbij citronella 
tegen de snuit wordt gespoten nooit te gebruiken. Ze zijn uit den boze, de citronellalucht is 
veel te sterk voor de hond en kan bovendien oogbeschadigingen geven. Over de anti 
blafband met stroomstootjes wordt niet meer gepraat. 
 
Toch alles met elkaar hebben we een leuke en leerzame dag gehad. 
Sylvia Engelbregt en Bernard Vortman (leden gedragcommissie VIJHN) 
 
 
 
 
 
 
 


