
Wat kun je doen als je pup je kind bijt. 

 Door sandra Oexman 

 
 
Je hebt je puppy opgehaald, zo lief… de eerste week! 
Daarna voelt de pup zich thuis en kruipt steeds meer uit 
zijn schulp. De pup wil steeds meer spelen en gebruikt 
daarbij steeds meer zijn bek met vlijmscherpe tandjes. 
Vonden de kinderen de pup nog lief en schattig, 
worden ze nu bang voor de pup, door zijn bijtgedrag.  
Op mijn hondenschool hoor ik vaak; 
 
“Mijn dochter is bang voor onze pup, want hij bijt in haar benen zodra ze gaat lopen”  
 
 “Bij onze jongste zoon is het helemaal erg, dan springt de pup zomaar ineens op mijn zoon 
en bijt hem dan hard in zijn arm.” 
 
Wanneer ik vraag wat de begeleider dan doet, is het antwoord schokkend. Veel begeleiders 
geven de pup een fysieke correctie, dus een tik op de neus, of even in het nekvelletje pakken 
of in het ergste geval leggen ze de pup even op de rug, want dat hebben ze op t.v. gezien. 
Ik schrik daar enorm van, want waarom zou je een ‘baby’ een fysieke correctie willen geven? 
Waarom zou je je pup voor iets willen straffen, waarvan hij geen idee heeft dat het niet 
mag? 
Waarom zou je een pupje pijn willen doen? Ik snap hier helemaal niets van. 
Wanneer we onze pup fysiek straffen, op welke manier dan ook, dan zijn we bezig om onze 
pup op een negatieve manier te beïnvloeden. Op deze wijze zal de pup minder vertrouwen 
in ons krijgen, kan zelfs bang voor ons worden. De pup zal leren dat onze handen eng zijn en 
zal interactie met handen niet prettig vinden. Daarnaast is de kans dat de pup een keer terug 
bijt zeker aanwezig! 
 
Hoe dan wel…? 
Als eerste is het goed om te weten dat het een fase is, waar elke pup doorheen moet… en 
het gezin dus ook. Om zo goed mogelijk door deze fase heen te komen en de pup te leren 
dat het niet o.k. is om in onze kinderen te bijten volgen hier een aantal tips die hierbij 
kunnen helpen. 
 
 

1. Leer je kinderen hoe ze zich moeten gedragen bij de pup.  
Een pup kan op veel verschillende manieren uitgedaagd worden tot spel. Een rok die 

flappert, een broek die beweegt wanneer we lopen, benen of tenen 
die bewegen, kinderen die hun armen heen en weer bewegen, rennen 
door het huis of gillen. Eigenlijk alles wat beweegt om de pup heen 
kan een aanzet zijn om erop in te gaan en te kijken of er gespeeld kan 
worden, waarbij hij dus weer zijn tanden gebruikt. Beter is het om je 

kind te leren wat hij wel en niet kan en mag met betrekking tot de pup. Maak duidelijke 
huisregels, schrijf ze op en leef ze na! 



2. Wees voorzichtig met knuffelen. 
Over het algemeen zijn kinderen helemaal verliefd op hun nieuwe maatje en willen hem 
constant knuffelen, maar vind je pup dat wel leuk? Wanneer je pup dat niet leuk vindt, is dat 
misschien wel een reden om zijn tanden te gebruiken. Leer de kinderen dus op welke manier 
ze genegenheid kunnen tonen aan de pup. Tijdens de cursus 'Ik snap mijn hond' leert uw 
kind hoe zij het beste met de hond kunnen omgaan. Kijk voor meer informatie op de site; 
www.kwispelcollege.nl 
 

3. Leg overal in huis speeltjes om aan te bieden aan de pup. 
Om te voorkomen dat je pup de kinderen bijt tijdens momenten 
dat er veel opwinding is, zorg voor veel grote speeltjes, die overal 
in het huis verspreid liggen en makkelijk te pakken zijn. Wanneer 
de speeltjes groter zijn dan de pup, dan is het makkelijker voor de 
pup om in het speeltje te bijten en dus niet in je kind. Zo leer je de 
pup direct waarin hij wel  mag bijten.  
 

4. Een codewoord af spreken om de kinderen te helpen. 
Wanneer de opwinding te groot wordt en de kinderen het te eng vinden, of niet meer leuk 
vinden met de pup, spreek dan een codewoord af met de kinderen. Wanneer het 
codewoord geroepen wordt, is het de bedoeling dat de ouder in kwestie direct in actie komt 
om het kind te helpen.  

 
5. Geef de pup een time out. 

Soms blijft de pup maar bijten, zelfs terwijl we netjes stilstaan of negeren… dan wordt het 
tijd voor een ‘time out’. Een time out is GEEN straf, maar een rust periode voor de pup. 
Wanneer je pup maar blijft bijten in de kuiten van je kind, pak de pup dan op (zonder boos te 
worden) en zet hem in de bench, eventueel met wat leuks of lekkers. Het is geen straf, maar 
een tijdje alleen om even tot rust te komen. Dit hoeft echt niet lang, 20-30 seconden is meer 
dan genoeg. Consequent zijn is wel belangrijk! 
 

6. Voorkom aandacht trekken door bijtgedrag van de pup. 
Geef de pup iets te doen ( Kluifje, kong, flostouw, rusttijd, etc) wanneer de kinderen even 
niet met de pup willen spelen en jij even geen tijd hebt voor de pup. Er zijn zeker momenten 
dat de kinderen iets voor zichzelf willen doen en jij even druk bezig bent. Wanneer een pup 
dan aandacht wil, kan het zijn dat hij de kinderen gaat ‘pesten’ door te bijten/ happen om 
aandacht te vragen. Die hij waarschijnlijk krijgt… Negatieve aandacht is ook aandacht.  
 

7. Een pup leert door leerervaringen. 
Elke hond, jong of oud leert o.a. door ervaringen op te doen. Wanneer een pup in een kind 
bijt en aandacht krijgt, leert hij dat het bijten hem iets oplevert. Hij zal het dus vaker 

inzetten. Aan jullie dus de taak om uit te vinden wat je hond motiveert om zo de 
leerprocessen bewust te sturen en/of te beïnvloeden. Op deze wijze kunnen we gewenst 
gedrag stimuleren en eventueel probleemgedrag omzetten in een alternatief gedrag. 



Zoals eerder gezegd is het bijten van de pup een fase die hoort bij het opgroeien van je pup. 
Wel kun je op deze wijze je kinderen zo goed mogelijk helpen om ze hier ongeschonden 
doorheen te laten komen. Uiteindelijk stopt dit gedrag echt. Wanneer ze gewisseld hebben  
(5-6 maanden) dan behoord het bijtgedrag echt tot de verleden tijd. 
 

Soms heeft de pup toch geleerd dat het bijten hem iets oplevert en stopt het niet. Of lukt 
het niet om het bijtgedrag in de juiste banen te leiden. Wanneer je onzeker bent over het 
bijtgedrag van je pup, of er is een bijtincident geweest, neem dan contact op en vraag naar 
een GRATIS telefonisch gesprek. Tijdens dit gesprek gaan we in op de problemen die je 
ondervindt en zal ik proberen met een tip je te helpen. Merk ik echter dat het probleem met 
alleen een tip niet op te lossen is, dan zal ik je een, vrijblijvend, begeleidingsaanbod doen. 
 
Wilt je meer informatie, neem dan een kijkje op de site; www.kwispelcollege.nl of stuur een 
email naar sandra.kwispel@ziggo.nl 
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