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HELP, MIJN HOND EET ONTLASTING 

 
Waar komt dit gedrag vandaan 
 Moederhonden wassen hun pups schoon en eten de ontlasting van hun pups. Dit is perfect 
normaal, anders zou het nest heel vuil worden. Andere honden vertonen dit gedrag soms 
ook, bijvoorbeeld honden die schijnzwanger zijn. Dus ontlasting eten is een gedrag dat 
instinctief is en dat uitgelokt kan worden door sommige situaties. 
 
Waardoor wordt dit gedrag uitgelokt 
- Door honger. Soms zijn de tijdsintervallen tussen de voederbeurten te lang of krijgt de    
  hond niet voldoende eten of is de voeding van onvoldoende kwaliteit. In deze gevallen    
  moet een ander voedingsschema gevolgd worden, of moet er betere kwaliteitsvoeding  
  gegeven worden. 
- Wormen, andere parasieten en sommige ziekten kunnen aanleiding geven tot dit gedrag.  
  Het kan dus nodig zijn dat de ontlasting en de hond door de dierenarts onderzocht wordt. 
- Sommige honden denken dat ze gestraft gaan worden als ze zich in dezelfde ruimte  
  bevinden als de ontlasting. De hond is dan eigenlijk bang en eet dan vlug de ontlasting op.  
  Dit is een van de redenen waarom honden niet gestraft mogen worden bij de  
  zindelijkheidstraining. 
- Verveling 
- Een hond met scheidingsangst kan ook ontlasting gaan eten, maar dan zijn er wel meerdere 
  verschijnselen aanwezig, zoals aanhoudend blaffen, dingen vernielen en dergelijke  
- Een hond met pijn of een hond met een toenemend hongergevoel door een ziekte, zoals 
  bijvoorbeeld suikerziekte kan ontlasting gaan eten. 
- Uw huisdier kan ontlasting lekker vinden, bijvoorbeeld kattenpoep is voor vele honden een  
  lekker hapje, omwille van de goede smaak van het voer van de kat. 
- Soms weten we niet waarom de hond dit gedrag vertoont. 
 
Wat kan u hieraan doen 
 Neem steeds contact op met uw dierenartsenpraktijk. Zij zullen met u bespreken of er 
verder onderzoek nodig is (bijvoorbeeld een ontlastingsonderzoek, een bloedonderzoek, 
röntgenopnamen). 
Indien de onderzoeken negatief zijn, kunt u het volgende proberen: 
- Geef eens een ander merk voeding aan uw huisdier 
- Geef de voeding volgens en ander schema 
- Bezorg uw hond de nodige afleiding als u weggaat (bijvoorbeeld een bot om op te kluiven) 
- In geval van scheidingsangst kan u samen met uw dierenarts en een gedragstherapeut een  
  goede behandeling opstellen. 
- Hou de omgeving rein, verwijder onmiddellijk na het produceren alle stoelgang, zodat er  
  niks van de geur achterblijft. 
- Gedragsadvies: Werk met een beloningsgerichte training. Ga steeds wandelen met de hond  
  aan de riem. Van zodra hij interesse vertoont in stoelgang van zichzelf of een andere hond  
  houdt u de riem zeer kort (NIET aan rukken) en u roept de hond naar u toe, zodra de hond  
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  bij u is geeft u een beloning (En niet eerder!). Herhaal dit steeds 3x achter elkaar. Ga terug  
  naar binnen met de hond. Laat de hond thuis en keer zelf terug om de ontlasting op te   
  ruimen. 
- Eet uw hond enkel zijn eigen ontlasting? Dan kunt u proberen verse ananas te geven bij  
  elke maaltijd; Hierdoor krijgt de ontlasting een vieze smaak. Soms helpt het ook een  
  ijzertablet te geven bij elke maaltijd om de ontlasting een onaangename smaak te geven.  
  De slechte smaak van de ontlasting is soms voldoende om de hond te overtuigen om zijn  
  ontlasting niet meer op te eten. Deze maatregelen moet u natuurlijk slechts tijdelijk  
  toepassen. 


