
 

 Niet toegestaan 
 
Bij Hondenschool Dogmania is het niet toegestaan een slipketting of ander dwang- 
of correctiemiddel te gebruiken.  
 
Bij ons leert de hond op een positieve manier met behulp van iets 
lekkers en/of een speeltje (clicker mag ook) met plezier voor de baas te 
werken. Wij hebben als doel dat men een goede band met de hond 

opbouwt, bestaand uit wederzijds respect en vertrouwen. Onze 
trainingen zijn gebaseerd op een positieve en diervriendelijke relatie 
met de hond. Correctiemiddelen en fysieke correcties passen niet binnen deze filosofie en 
daarom is het gebruik hiervan verboden. 
 

Onder correctiemiddel verstaan we onder 
andere: slipketting, prikband, stroomband, 
maar ook de anti-trektuigen die werken op 

basis van pijn of een lijn die kan corrigeren zoals een jachtlijn. 
 
Gebruik hiervan kan: 
- leiden tot emotionele schade: minder goed kunnen leren, beschadiging van het 

vertrouwen in de baas, angst, verstarring, vermijding, vlucht, agressie. Sommige van 
deze gevolgen worden pas na enige tijd duidelijk. 

- lichamelijke schade toebrengen. Van het gebruik van de slipketting is bekend dat o.a. 
de volgende problemen kunnen ontstaan: schade aan het strottenhoofd, schade aan 
de slokdarm, ernstig verrekte nekspieren, nekhernia’s, schade aan nekwervels, 
tijdelijke verlamming van een voorpoot, bewustzijnsverlies, hersenvliesontsteking, 
beschadiging van de schildklier. 

 
Wat mag dan wel? 

Gebruik een goede leren of nylon halsband die niet zomaar los kan schieten. 
Een zogenaamde halfcheck mag wel, zolang deze maar niet op de “slip-stand” 
staat. Ook een tuig kan heel goed werken. 
 

Er zijn hulpmiddelen waar wij wel achter staan. Dit zijn bijvoorbeeld de 
hoofdhalsters (cani-collar, halti, gentle leader), U-lead, halti-harnas. 

         
Er zijn genoeg alternatieven voor problemen. Als eerste is er natuurlijk training. Verder is 
het alternatief voor de halsband afhankelijk van het probleem dat de hond heeft.  
 
Je instructeur kan je helpen bij de keuze voor het juiste hulpmiddel.  
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