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33. Coprofagie. 

Een speld in een hooiberg vinden is niet eenvoudig maar wordt 

onmogelijk als je in de verkeerde hooiberg zoekt. 

Gelukkig gooien speerwerpers in de sport om ter verst en niet naar mekaar 

om te weten wie de beste is maar vervangend gedrag kan ook wel een 

probleem opleveren. 

Een vraag die mij al meerdere malen gesteld is luidt: “Mijn hond eet zijn uitwerpselen op, 

is er iets tekort in zijn voeding?” Waarschijnlijk niet, de kans dat het daaraan ligt is heel 

klein! Het gebeurd zelden dat honden poep eten om tekorten in hun voeding aan te 

vullen. Nutritioneel zijn de zogenaamde light voeders soms verdacht en bij de vitamines 

verdenken wetenschappers vit. K en zijn er proeven gedaan rond vit. B waaruit bleek dat 

een tekort daarvan tot het eten van ontlasting kan leiden.  

 

Honden die dat probleem hebben kunnen dat niet oplossen door het eten van hun eigen 

ontlasting, krijgen geen vers voer en eten meestal ontlasting van honden of katten die vers 

vlees eten of van dieren die teveel vit. B in hun voer hebben. Een andere medische oorzaak 

kan bvb een verminderde werking van de pancreas zijn maar dat is relatief eenvoudig vast 

te stellen en te verhelpen. Er zijn nog andere medische redenen die het eten van ontlasting 

kunnen veroorzaken o.a. het ontbreken van enzymen. Dat is begrijpelijk. Er zijn ook 

mensen die denken aan genetische problemen maar dat heb ik zelf nooit vastgesteld. 

 

Coprofagie, dat is de wetenschappelijke naam van het probleem, het is meestal niet 

medisch maar psychisch en ontstaat praktisch altijd in de werpkist waarin de pup geboren 

werd. Als de werpkist zo ontworpen is dat de pup, op het moment dat hij 3 weken oud is, 

zelfstandig de werpkist kan verlaten en betreden, dan gaat hij zijn uitwerpselen verder en 

verder van de werpkist achterlaten en de teef gaat ze ook niet meer opruimen waardoor 

de pup dit gedrag niet registreert. In de praktijk echter zijn werpkisten gewoonlijk zo 

ontworpen dat pups er niet tijdig uitkunnen en bij gebrek aan voldoende speelgoed voor 

de pup (niet verrijkt genoeg opgroeien) wordt ontlasting zo interessant dat ze ook deze 

gaan onderzoeken. 

 

Zeker wanneer de pup in een kist zit waar hij niet zelfstandig in – en uitkan, of de ruimte 

naast de werpkist is te klein, dan moet de teef wel blijven opruimen. Het pupje registreert 

dat en leert dat dit de manier is om zijn omgeving vrij van uitwerpselen te houden? 

Wanneer een hond niet zindelijk is of niet voldoende uitgelaten wordt en zijn 

uitwerpselen eet thuis op de koer, in een kleine tuin of buitenkennel maar bvb niet op de 

wandeling, dan kan men dit gedrag met behulp van een kamerkennel nog vrij gemakkelijk 

afleren. 
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Wanneer hij het ook op de wandeling doet is het waarschijnlijk al een gewoonte geworden 

en is het een stuk moeilijker om het af te leren. In uitzonderlijke gevallen ligt te weinig 

aandacht en beweging aan het probleem (verveling). Het niet kunnen afreageren van 

bepaalde driften eigenlijk, dikwijls gekoppeld aan gebrek aan leiding waardoor hij op 

zoek is naar iets om te eten (gedreven door instinct dus) en dus niet zozeer omdat hij 

honger heeft. Honden die geen leider hebben bij het uitlaten vallen terug op hun instincten 

en gaan bvb zoeken naar iets eetbaars. Soms zijn dat na een tijd uitwerpselen van honden 

 

Vergeet niet dat zich ontlasten voor de hond een onderdeel is van de voorbereiding op het 

jagen achter een prooi en dat voor de meeste van ons de hond zijn kakske het einde 

betekend van zijn wandeling. Uitgebreide wandelingen kunnen dus zeker helpen, 

tenminste als de hond een beetje onder controle is? Vrij zijn betekend niet “Doe wat je 

wil”. 

 

Ideaal is dat u de probleemhond (of beter gezegd de hond met het ongewenste gedrag) 

apart neemt. Honden kunnen immers hun ontlasting zéér lang ophouden en wanneer 

meerdere honden met elkaar spelen of mekaar aandacht geven maken ze geen tijd om zich 

te ontlasten. Dikwijls doen ze dat dan wel wanneer ze terug thuis zijn en de rust 

weerkeert, waardoor ze de kans hebben om van hun uitwerpselen te eten.  

 

Wanneer honden hun ontlasting opeten worden ze niet bedrogen door de natuur. 

 

Belangrijk om te weten is dat het eten van ontlasting van andere dieren (zoals paarden, 

koeien , mensen) van nature voor de hond normaal gedrag is, maar voor ons uiteraard 

ongewenst. In sommige gevallen kan het dus een vorm van vervangend gedrag zijn. 

We spreken hier over de vorm van coprofagie waar een hond zijn eigen ontlasting eet. 

 

Coprofagie of het eten van uitwerpselen 

Er wordt nogal eens beweerd dat het normaal gedrag is, dat is het dus niet voor honden 

als het over het eten van de eigen uitwerpselen gaat en er moeten grote vraagtekens 

geplaatst worden als het over het eten van uitwerpselen van andere carnivoren gaat. 

Tenzij het een teef is die de eerste drie weken haar eigen jongen proper houdt. 

 

Normaal vind ik dat men altijd de oorzaak moet weten voor men een herstelkuur instelt. 

Als de oorzaak medisch is geldt dat hier ook. Gelukkig is dat zelden zo en is de oorzaak 

meestal psychisch en dan is het achterhalen wat het probleem veroorzaakt nog moeilijker 

dan het oplossen ervan. 

 

Hier kan gecontroleerd uitlaten, een kamerkennel, samen met natuurvoeding de eerste 

stap naar het oplossen van het probleem zijn en Duck Therapie kan extra hulp bieden: 

 Omdat de vertering optimaal is 

 Daardoor is al vrij snel het ideale tijdstip van ontlasten te bepalen 
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 Bij natuurvoeding is dat tijdstip altijd hetzelfde 

 Bij droogvoer hebben meerdere factoren invloed op dat tijdstip 

 Hoeveel en welk soort water de hond na zijn maaltijd gedronken heeft (hard of 

zacht water) 

 Het soort bewaarmiddel dat voor het droogvoer gebruikt werd, hoe oud het voer al 

is of hoe sterk het bewaarmiddel nog werkt en of er alleen als smaakstof verzadigd 

vet wordt gebruikt of ook chemische en synthetische stoffen. 

 

Bewaarmiddelen zijn meestal chemische of synthetische stoffen die niet kunnen denken of 

reageren en dus niet stoppen met bewaren wanneer de hond het voer opeet, wat maakt 

dat het zou kunnen gebeuren dat onderdelen in de ontlasting nog “aantrekkelijk” ruiken. 

Een oud spreekwoord zegt “Men moet de kat niet bij de melk zetten”. 

 

Nu is er ook een vorm van coprofagie waar men ziet dat honden alleen ontlasting van 

andere honden eten en ook hier kan de motivatie verschillende oorzaken hebben. Niet 

zelden is er sprake van een dubbel verband, zijnde de werpkist en vervangend gedrag. De 

juiste oorzaak van het gedrag vinden is ook hier bijna onmogelijk juist omdat er zoveel 

mogelijkheden zijn en de motivatie van het probleem is ontstaan in het verleden. De 

werpkist dus, kort na de geboorte. 

 

Gelukkig is het bestrijden van het probleemgedrag een beetje eenvoudiger wat wil zeggen 

dat men de hond gedurende een periode niet meer vrij kan laten waar ontlasting van 

andere honden kan liggen en men moet leider worden van de hond. 

 

Zaken die ook invloed kunnen hebben zijn: hygiëne, overspronggedrag, stress, frustratie, 

verveling. 

 

Leider zijn van de hond heeft niets met brutaliteit te maken en moet op een positieve 

manier. Een tiran kan nooit leider zijn, een gids wel en uitwerpselen eten is uiteraard ook 

niet positief en heeft hoogst zelden met tekorten in zijn eigen voeding te maken. 

De hond spoort de ontlasting op omdat hij ze als voeding beschouwt en alleen de leider of 

een hogere in rang bepaald of daar van gegeten wordt of niet. Als leider kan je datgene 

wat je hond vindt claimen. Je hoeft het gelukkig niet op te eten! 

 

Denis Steurs 

 

 

 

 

 


