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Ontwikkelingstheorie

Speeltuin: De Puberteit
Door Willie van der Veldt

Fysieke ontwikkeling

Fysieke ontwikkeling

Puberteit

Hormonale fase
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Het is maar een spelletje

Puppyrechten

Adolescentie

De Zenuwcel

De adolescentie is de fase in het leven
waarin de jonge hond op basis van zijn
genen en eerdere ervaringen oefent met
zelfstandiger gedrag. De puber raakt
zijn pup privileges kwijt en wordt
onafhankelijker van de gemeenschap
waar hij opgroeide. Hierbij zijn sterke
en plotselinge stemmingswisselingen
niet ongewoon.

Aantal Synapsen

Persoonlijkheid
Dopamine
Uitdaging
play behavior
Verslaving

Compulsief

Persoonlijkheid
Karakter
Temperament
Belonend

Noradrenaline

Vermijdend
Angst
impulsiviteit
Serotonine
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Snoeien doet groeien

n. accumbens

Puberteit - Adolescentie

Insula
n. accumbens

Gebrek aan verbindingen
en frontale cortex
 Hypothalamus: paren, regelstation maar

verbindingen zijn in ontwikkeling

 Amygdala: angsten zonder ervaring
 Insula: rem op kicks en spanning
 Limbisch systeem: gevoelsleven ligt

overhoop, deels onbewuste emoties

 Hippocampus: praktisch blanco,

Pubers zijn de
vernieuwers, de
hemelbestormers

herinneringen alleen opgeslagen als ze
interessant zijn of de context relevant is.
 Frontale cortex de rem (consequentie
bedenken) ontwikkelt als laatste
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Gedragsketen

Oriënteren

Focussen

Besluipen

Najagen

Grijpen

Doden

Daniel Mills

Uit
elkaar
trek
ken

Samen
eten

Versimpeld model van de motor patterns van Coppinger

The variation within a breed is often
much greater than the variation
between breeds, so whilst on average
there may be differences between
breeds, knowing an animal is of a
particular breed is not very
informative because you do not know
where it sits amidst all the variation
that exists within that breed.

Prikkelgevoeligheid

Mate van zelfstandigheid

Accepteer ik
een “NEE”
van mijn
hond?

Persoonlijke zone
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Snelle brandjes

Tolerantie soort-/seksegenoten

Geen overleg

Gevoeligheid beloning

n. accumbens

Wanneer is de brok
belonend?
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De puberteit last of lust?

Hoe wordt ik stoer?

Object-, Locomotie- en
Sociaalspel
 Bij het object spel gaat de hond steeds

meer een object ergens tussen stoppen
om het daarna weer terug te veroveren.
Dit kan eindeloos herhaald worden en
neemt pas af als de hond ruim 1 jaar is.

Käufer, Mechtild, 2013. Canine Play Behavior

Obsessief-Compulsief
Symptoom

Balverslaving

Rondjes rennen
Staartjagen
Licht/schaduw
Schaduw staren
Vliegen vangen
Flank zuigen
Lik granuloom
Bevriezen
Muizensprong
Rage syndroom

Rassen/honden die gevoelig zijn
Werkhonden met te weinig uitdaging
Bull Terriër, D Herder, Aus Cattle dog
Bull Terriër, Klein schedeligen
Border Collie, Klein schedeligen
Cavalier King Charles Spaniël etc.
Dobermann Pincher, honden die te
vroeg van moeder zijn gescheiden
Bull Terriër
Pubers, Husky, Malamute, Tervurense
Herder
Eng Springer en Eng Cocker Spaniël
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Object-, Locomotie- en
Sociaalspel
 Bij het object spel gaat de hond steeds

meer een object ergens tussen stoppen
om het daarna weer terug te veroveren.
Dit kan eindeloos herhaald worden en
neemt pas af als de hond ruim 1 jaar is.
 De gekke 15 minuten kunnen behoorlijk
heftig zijn en de hond is niet tot
nauwelijks bereikbaar.

Käufer, Mechtild, 2013. Canine Play Behavior

Object-, Locomotie- en
Sociaalspel

Eigenheid in
gemeenschappelijkheid

 Bij het object spel gaat de hond steeds

meer een object ergens tussen stoppen
om het daarna weer terug te veroveren.
Dit kan eindeloos herhaald worden en
neemt pas af als de hond ruim 1 jaar is.
 De gekke 15 minuten kunnen behoorlijk
heftig zijn en de hond is niet tot
nauwelijks bereikbaar.
 Spel/gevecht wordt wilder en ruwer,
zoektocht naar de ‘ik’.
Käufer, Mechtild, 2013. Canine Play Behavior

Enorm uithoudingsvermogen

Training
 Angsten kanaliseren
 Opwinding reguleren
 Weerspannigheid kanaliseren
 Eigenaar leren omgaan met zeer

wisselend gedrag van de hond

 Hond- en mensgewenning
 Eigenaar twijfelt aan zijn opvoedkunde

en heeft vele adviseurs
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Impulsieve stadium

Impulsief, afhankelijk, volgzaam

Dank voor uw aandacht

Zelfbeschermende stadium
Zelfredzaamheid, opportunisme

Conformistische stadium

Aanpassing, gelijkheid, wederkerigheid

Zelfbewuste stadium
Eigenheid, tolerantie

Stadia van sociaal-emotionele ontwikkeling door
Michiel Westenberg
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