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stelling tot hun eigenaren, wiens meest gehoorde klacht
over een dierenartsenbezoek is wanneer ze langere tijd
moeten wachten (2). Als hulpmiddel om stress te voor-
komen leert dr. Karen Overall eigenaren tevens hun hon-
den diep te laten ademen, wat de hond helpt te ontspannen
en de focus te verleggen naar de ademhaling. Een staps-
gewijze uitleg hierover is beschikbaar in het boek met DVD
Humane Behavioral Care for Dogs: Problem Prevention
and Treatment.

Voor veel honden veroorzaakt de weegprocedure bij de
dierenarts meer stress dan enkel zitten wachten in de
wachtruimte. Het is daarom te adviseren honden te leren
zelf op de weegschaal te gaan en de weegschaal zo te 
positioneren en te ontwerpen dat de hond zelf controle
kan hebben over zijn of haar rol in het weegproces. Een
hulpmiddel dat hierbij gebruikt kan worden is een yoga-
mat, welke je op de weegschaal legt. Eenzelfde yogamat
kan helpen de hond meer grip te geven op de behandel-
tafel of wanneer een hond zich niet comfortabel kan ver-
plaatsen door de kliniek als gevolg van gladde vloeren (3).

Meten is weten
Om te bepalen of uw aanpak een verschil geeft in het stress-
niveau van de hond, is het van belang om dit stressniveau
te kunnen meten. Door dit bij ieder consult te doen, kunt
u zien of er verandering plaatsvindt in het stressniveau
van het dier en indien nodig hier uw handelingen en de
omgeving op aanpassen. Dr. Karen Overall heeft een Clinic
dog stress scale (zie tabel hieronder) ontwikkeld om het
stressniveau bij honden te bepalen. Bij vergelijking van de
bevindingen van meerdere personen die deze invulden
voor dezelfde honden, bleek iedereen de honden ongeveer
hetzelfde in te schalen. Het gemak waarmee deze schaal
gelezen kan worden, maakt deze goed bruikbaar in de 
dierenartsenpraktijk. 

Clinic Dog Stress Scale 1: betreden van de praktijk
Het gedrag van de hond bij het betreden van de praktijk en
de wachtkamer. 
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Wachtruimte (bron: Alerthondentraining.net).

Gebruik weegschaal (bron: Alerthondentraining.net).

Stress level Dog’s behavior/demeanor

0 Extremely friendly, outgoing, solicitous of attention

1 Calm, relaxed, seemingly unmoved

2 Alert, but calm and cooperative

3 Tense, but cooperative, panting slowly, 
not very relaxed but can still be easily led on lead

4 Very tense, anxious, may be shaking or whining,
will not sit or lie down if exposed (may do so 
behind owners’ legs), panting, difficult to 
maneuver on lead

5 Extremely stressed, barking/howling, tries to hide, 
needs to be lifted up or forced to move




