Michelle Vrolijk
Nieuwsbrief 5 - juni 2018
De onderwerpen van deze nieuwsbrief zijn:
Mensengedrag versus hondengedrag
Preventie
Spelgedrag bij honden
Opleiding Pijn bij honden 2019
Zomersluiting

MENSENGEDRAG VERSUS HONDENGEDRAG
Een hond is geen harig mens maar er zijn veel overeenkomsten. Het kan daarom interessant
zijn om op internet (ook) te kijken naar informatie over mens&gedrag. Google bijvoorbeeld eens
op:
‘Punishment leads to aggression’
‘Stress and pregnancy’
(Engelse woorden geven vaak meer resultaten, maar je kunt natuurlijk ook op Nederlandse
woorden zoeken.)
De eerste zoekterm spreekt denk ik voor zich. Bij de tweede zoekterm kun je denken aan
bijvoorbeeld eventuele gevolgen van stress bij de moederhond, tijdens de dracht en
(op)voeding:

Een hond die te vroeg moeder wordt

Een hond die te vaak moeder wordt

Een hond (of eigenaar) die (tijdelijk) een hoger stressniveau heeft

Etc.
Dit kan gevolgen hebben op het gebied van gezondheid en gedrag, voor de moederhond maar
ook
voor
de pups!
Zie ook:
https://www.doggo.nl/artikelen/aanschaf-van-eenhond/probleemgedrag-ontstaat-al-baarmoeder/

PREVENTIE
Een mooi stukje door Irene Rol van NML Health, naar aanleiding van een blog door
drs. Richard de Leth https://www.nmlhealth.com/focus-op-gezondheid-en-niet-op-ziekte
Twee tips van mijn kant omrent preventie:
Laat je hond 2x per jaar checken door een goede holistische dierenarts. Dan ben je
eventuele (grotere) problemen voor. Honden zijn immers vaak meesters in het
verdoezelen van pijn, of ze compenseren het waardoor het niet meer zichtbaar is. Het
zit er dan echter nog wel.
Laat ieder nest puppies checken door een goede holisische dierenarts. Dit kun je
eventueel combineren met een titertest.

LEZING: SPELENDE HONDEN OF...?
Op verzoek heb ik 6 extra data geprikt voor bovengenoemde lezing. Ze zitten allemaal vol met
uitzondering van 26 jan 13.00 – 15.15
De volgende onderwerpen worden besproken:
* Wat is spel
* Wat wordt 'pesten' of opdringerig
* Hoe voorkom je dat
* Hoe stop je spel
* Verschillende spelstijlen
* Spel herkennen
* Spelregels
* Hond laten spelen voor/na een training of juist niet?
* Spel hond/mens
* Conclusie & Rondvraag
Doelgroep
Professionals & hondeneigenaren
Puntentoekenning
CKI: 10 punten per lezing
NVGH: 1 punt per lezing
APDT: 10 punten per lezing
Tijden, locatie en prijs
Van 13.00 tot 15.15 uur te Amstelveen
EUR 25,= per persoon
Je kunt je eenvoudig aanmelden door een mail te sturen naar info@michellevrolijk.nl

VERVOLGOPLEIDING PIJN BIJ HONDEN 2019
Ik heb van diverse mensen de vraag ontvangen of ik de vervolgopleiding Pijn bij honden,
oftewel deel 2, voor iedereen toegankelijk kan maken. Omdat deel 2 veel nieuwe
onderwerpen zal bevatten, vind ik dit een goed idee. Ze zijn prima los van elkaar te volgen.
Ik verwacht het programma in juli/augustus dit jaar rond te hebben. De informatie zal dan in
een nieuwsbrief worden vermeld, op mijn website en op facebook.

ZOMERSLUITING
Ik ben van 9 tot en met 22 juli a.s. gesloten. Ik zal tevens een paar weken in augustus gesloten
zijn. Exacte data volgen nog.
Ik wens iedereen een mooie zomer

Met zomerse groet,
Michelle Vrolijk

Je kunt je voor deze nieuwsbrief uitschrijven door een mail te sturen naar info@michellevrolijk.nl o.v.v. ‘Uitschrijven nieuwsbrief’. Ook
eventuele wijzigingen kun je via dit mailadres melden.

