Help! Mijn hond eet poep!
Het eten van ontlasting door honden is een zeer veel voorkomend probleem. Veel dierenartsen
worden dagelijks geconfronteerd met (vaak radeloze) eigenaren die willen weten hoe men dit gedrag
uit kan bannen.

Enkele feiten:
-

Het eten van mest van planteneters (runderen/paarden) is eigenlijk normaal.
Eten van hondenontlasting ziet men vaak bij jonge honden die als pup te weinig prikkels
hebben gehad en/of in een kennel gehuisvest zijn (geweest).
Vaak gaat het om gecastreerde dieren (reu én teef), vanwege de toegenomen eetlust.
De geur van de ontlasting bepaalt of het aantrekkelijk is om op te eten.
Daarom geniet ontlasting van honden die blikvoer eten de voorkeur; hier zitten vaak nog veel
restanten van smaakverbeteraars in!
Een teef die de ontlasting van pups opeet vertoont normaal gedrag!
Eigenaren zijn vaak ten einde raad. Sommigen verzoeken zelfs om euthanasie!

Dit ongewenste gedrag begint vaak tijdens de jeugd en kan een diepgewortelde gewoonte worden
als er niet ingegrepen wordt.

Mogelijke oorzaken:







Het wordt vaak gezien bij dieren die in hun (vroege) jeugd te weinig omgevingsprikkels
hebben gehad, en te vaak te lang alleen zijn geweest in de aanwezigheid van ontlasting;
m.a.w. te lang alleen zonder dat hun poep opgeruimd werd.
Dieren met een toegenomen eetlust kunnen zich gemakkelijker aanleren om ontlasting te
eten. Denk hierbij aan castraten (reu en teef), of dieren met bepaalde ziektes die tot meer
eetlust leiden.
Soms het gevolg van een verkeerde zindelijkheidstraining: vooral het met de snuit door de
uitwerpselen halen kan een gewenning aan de smaak van ontlasting veroorzaken.
Het bestraffen van onzindelijkheid kan ook tot het ongewenste gedrag leiden: het dier leert
vrij gemakkelijk dat het de ‘bewijzen’ kan opruimen!
Ondervoeding: net zo goed als sommige eigenaren hun jonge hond veel te hard voeren, zijn
er ook veel die zo bang zijn dat hun hond te zwaar wordt dat ze te weinig voedsel
verstrekken.
Ten slotte kunnen ook bepaalde medicijnen tot verhoogde eetlust leiden, en zodoende tot
poep-eten. Overigens gaat het hierbij meestal om medicijnen die bij jonge dieren beter niet
gegeven kunnen worden, zodat deze oorzaak bij jonge honden zeer zeldzaam is!
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Behandeling:
Uit het onderstaande zal duidelijk worden dat een belangrijk deel van de ‘instrumenten’ die voor de
behandeling van dit uiterst vervelende en onsmakelijke gedrag nodig zijn, geleverd kunnen worden
door uw trainers van de hondenclub: zij kunnen u uitleggen en leren met welke technieken u een
hond het beste kunt corrigeren en belonen.
Enkele behandelings-suggesties zijn:
 Aangelijnd uitlaten, zodat meteen gecorrigeerd kan worden .
 Bekijk (of laat bekijken) of de voeding aan alle eisen voldoet.
 Hongergevoel kan vaak onderdrukt worden door groentes aan het dieet toe te voegen;
beroemd zijn natuurlijk de sperciebonen!
 Bij honden die hun eigen poep opeten helpt een verandering van voer vaak goed; vooral
dieren die blikvoer krijgen en dan overschakelen op minder smakelijke brokken, leren het
vaak goed af. Bij dit soort honden helpt een vaste regelmaat in voeren en uitlaten vaak goed
om te kunnen voorspellen wanneer een hond zijn behoefte gaat doen: daar kun je dan op
anticiperen, en aldus het opeten van de eigen ontlasting voorkómen
 Laat de hond niet onaangelijnd op plaatsen waar veel poep ligt.
 Ruim ontlasting op van plaatsen waar de hond vertoeft.
 Probeer het appèl op de hond te verbeteren met behulp van de juiste trainingsmethode en
met beloning van goed gedrag dmv brokjes.
 Bij honden die niet dwangmatig poep eten (de mildere gevallen dus) kan men het dier wat
meer vrijheid gunnen door ze aan een lange lijn te laten lopen of door ze op commando in de
buurt van de eigenaar te houden. Op momenten dat het dier in de fout dreigt te gaan en een
drolletje wil gaan verorberen, kan dan een afleidingstaktiek gebruikt worden dmv speeltjes
etc. Het staken van het gedrag moet direkt beloond worden!
 Jonge honden kunnen vaak goed met de stem gecorrigeerd worden bij het ongewenste
gedrag. Voorop hierbij staat wel een goede relatie tussen eigenaar en hond! Als het dier het
gedrag staakt moet direkt een uitbundige beloning en een brokje gegeven worden!
 Het actief met de hond bezig zijn, spelen, werken, trainen enz. en de daarbij horende
beloningen, bieden een hond vaak al zoveel afleiding en vermaak dat het ongewenste gedrag
als het ware vanzelf naar de achtergrond verplaatst wordt.
 Ananas door het eten bederft de ‘lekkere smaak’ van de eigen poep!
 Dieren met een dwangmatige vorm van poep-eten zijn vaak alleen onder zeer stricte
begeleiding en met behulp van medicijnen (jazeker: anti-depressiva) van hun gewoonte af te
brengen.
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Preventie:





Zorg voor goed uitgebalanceerde voeding, vooral bij pups.
Houd de ruimtes waar de hond vertoeft vrij van ontlasting, dit geldt speciaal voor pups.
Opruimen die poep dus!
Zorg voor voldoende afleiding en activiteit in de jeugd, en beperk de tijd die doorgebracht
moet worden in de weinig prikkelende omgeving van bench of kennel, waar vaak ook
ontlasting ligt.
Zorg dat het dier z’n baasje volledig vertrouwd, zodat al van jongs af aan getrained kan
worden op het links laten liggen van poep.

Prognose:
In de mildere (en dat zijn de meeste) gevallen: goed.
Ernstigere gevallen vergen veel inzet van de eigenaar, maar leiden dan wel tot resultaat. De kans op
een terugval blijft echter aanwezig!
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