
Gebruik een tuigje tijdens 
wandelingen!

Wees nauwkeurig met het zoeken naar een tuigje dat goed 
pat. Een tuigje dat de bewegingsvrijheid van uw hond be-
perkt is niet alleen oncomfortabel, maar kan ook allerlei 
fysieke problemen veroorzaken.

Een tuigje dat goed past is comfortabel 
voor de hond en veroorzaakt geen pijn.

Een tuigje dat past geeft de hond volle-
dige vrijheid in beweging in alle spieren en 
gewrichten. Vermijdt tuigjes die kruisen 
op de borst en schouder.

Een tuigje dat past zal niet achter de 
elle bogen schuren.

Hoe vindt u het juiste tuigje?
Honden zijn verschillend. Een tuigje dat de ene hond perfect past, 
hoeft dat bij een andere hond niet te doen.
Er zijn verschillende soorten tuigjes in de handel verkrijgbaar.

Laat een professional het tuigje voor uw hond aanmeten.
Verkoop adressen van goede tuigjes in Nederland en België kunt u 
vinden op www.calmingsigns.nl

Heeft u hulp nodig?
Neem vrijblijvend contact op met Turid Rugaas voor advies en on-
dersteuning. Zij kan u eventueel doorverwijzen naar een gecertifi-
ceerde honden trainer in uw omgeving. www.turid-rugaas.no

Turid Rugaas legt uit hoe een tuigje op de juiste manier gebruikt 
wordt: http://www.youtube.com/watch?v=vPuf_nhUmE0

Turid Rugaas DVD “Help mijn hond trekt”
http://www.youtube.com/watch?v=QsUcD1Ebfzw

Neem contact op met de fabrikant van Haqihana tuigjes in Italië: 
info@haqihana.com - www.haqihana.com

Distributie in België: http://www.happyandrelaxeddogs.com

Bronnen:
-Interview met dierenarts Are Thoresen: Hunden.no
-Interview met dierenarts Hanne Myrnes; NRK Nordland local news 05-08-2011
-Honden met rugproblemen door Anders Hallgren
-”Full choke versus harness - a study of their influence on the dog”student study 
by Tina Benjaminsson, University of agriculture, Sweden, 2010.
-Pauli AM, Bentley E, Diehl KA, Miller PE 2006. “Effects of the Application of 
Neck Pressure by a Collar or Harness on Intraocular Pressure in Dogs”. Journal 
of the American Animal Hospital Association. Vol. 42, 207-211.

Gebruikt u een halsband 
voor uw hond tijdens 

wandelingen

Photo: Therese Norman Andersen - Hege Haland
Copyright foto: Anneka - Csehak Szabolcs, 2013. 
Gebruikt onder licentie van Shutterstock.com

Vertaald uit het Noors door Linda Rugaas

Heidi Carlsson © 2012 - www.gladmedhund.no mod_B3136NL



Wist u dat....

... Een Zweeds onderzoek aantoont dat 63% van alle 
honden in het onderzoek rugproblemen had. 91% van 
deze honden had een eigenaar die aan de halsband rukte, 
of trok aan de lijn.1

... Honden waarbij de eigenaars aan de halsband rukken, 
of trekken aan de lijn, fysieke problemen en pijn in rug en 
nek kunnen krijgen.2

... De persoonlijkheid van de hond kan veranderen en hij 
minder sociaal, en humeurig over kan komen.

... De druk op de oogbol flink wordt verhoogd wanneer 
getrokken wordt aan de lijn met een halsband om, maar 
dat dit niet gebeurd bij het gebruik van een tuigje. Het 
gevaar neemt toe bij honden die geopereerd zijn aan de 
ogen, of oogproblemen hebben.3

... Externe druk op de schildklier fysieke schade kan aan-
richten, dat kan leiden tot Hypothyroïdie, op dezelfde 
wijze dat een autogordel dat kan veroorzaken bij een 
mens tijdens een botsing. Symptomen van Hypothyro-
idie zijn vermoeidheid, chronische stress, gedragsveran-
deringen en veranderingen in het metabolisme.

1 Onderzoek geleidt door honden psycholoog Anders Halgren, in samenwer-
king met een fysiotherapeut en ostheopaat. Lees zijn boek “Dogs with back 
problems”.

2 Wetenschappelijk onderzoek door Are Thoresen

3 Pauli AM, Bentley E, Diehl KAm Miller PE 2006. „Effects of the Application of 
neck pressure by a collar or harness on intraocular pressure in dogs“. Journal 
of American Animal Hospital Association. Vol 42, 207-211.

”Maar mijn hond trekt niet.. .”

Ook als uw hond niet aan de lijn trekt en u rukt zelf niet aan de 
lijn is er maar een kleine aanleiding nodig. Een interessante 
geur, of misschien een andere hond kan genoeg zijn voor uw 
hond om spanning op de lijn te zetten.

Bij honden is de samenstelling van het zachte weefsel van 
de keel hetzelfde als bij de mens. U kunt bij uzelf voelen hoe 
oncomfortabel het is om zelfs maar een beetje druk toe te 
brengen rond het strottenhoofd en richting uw kin.

”Gebruik een tuigje”

Ongemakken die op kunnen treden

-Hoofdpijn
-Spierpijn in nek en rug
-Verminderde mobiliteit
-Problemen met eten en drinken
-Veranderingen in het metabolisme
-Kuchen/hoesten
-Maag- en darmproblemen
-Verandering in hartritme
-Algemene verhoging in stress niveaus
-Oogproblemen

Nek problemen en hoofdpijn. Een van de zenuwen in de 
nek bestuurt de spier die naar beneden loopt naar de borst 
en voorpoten. Als deze spier verhard en stug wordt kan dit 
leiden tot nek problemen en hoofdpijn.

Hoesten, maag en darmproblemen, hoofdpijn, hartslag 
en stress. Een andere zenuw geeft impulsen aan de keel, 
hart, longen, buik, lever, galblaas en alvleesklier. Wanneer 
deze zenuw beklemd raakt kan dit leiden tot irritatie van de 
keel, maag en darmen, een veranderd hartritme, hoofdpijn 
en verhoogde stress niveaus.

Hoofdpijn, slecht humeur en agressie. Aders en slagaders 
worden samen gedrukt en veroorzaken bloedproppen. Dit 
kan hoofdpijn veroorzaken, maar ook met grote zekerheid 
verhoogde stress, dat zich zal uiten in een slecht humeur 
of agressie.

Metabolisme uit balans. De schildklier die het metabolisme 
reguleert kan ook beschadigd raken. Als deze klier aange-
tast wordt, kan dit leiden tot hyperactiviteit en stress, of dat 
de hond extreem vermoeid raakt, uitgeput en zwaarlijvig.

Oogproblemen. Druk op de keel zal ook de druk op de oogbol 
vergroten. Dit kan oogproblemen veroorzaken en in het slecht-
ste geval blindheid. Het gevaar is vooral groot voor honden die 
in een eerder stadium aan de ogen zijn geopereerd, en honden 
die al eerder met oogproblemen te maken hebben gehad.


