
    
 

 
 
 
 
 
 

De Muilkorf 
De Muilkorf is een waardevol hulpmiddel maar 
vanwege de ‘negatieve’ associatie zien we hem nog 
weinig in ons straatbeeld. Soms is het nodig dat een 
hond een muilkorf draagt. Hier kunnen verschillende 
redenen voor zijn, o.a.: 

 Je hond eet ongewenste zaken van straat. 

 Je gaat naar een land waar een muilkorf 
verplicht is. 

 Je hond is agressief of bijt snel uit angst. 

 Je hebt een muilkorfgebod opgelegd 
gekregen van de gemeente. 

 Preventief bij het loslopen. 

 Soms kunnen er gezondheidsredenen zijn 
om een muilkorf om te doen, denk aan 
honden die zichzelf kapot knagen. 

Door je hond daar waar nodig te muilkorven neem jij 
je verantwoordelijkheid als eigenaar en zorg je voor 
de veiligheid van anderen, maar ook voor die van je 
hond! Ook loop je meer ontspannen met je hond, 
omdat je weet dat hij niet kan bijten of van de straat 
kan eten. Een muilkorf is een hulpmiddel om te 
zorgen voor veiligheid, maar geen oplossing voor 
een gedragsprobleem! Zoek dan hulp om zijn 
gedrag te veranderen door training.  
Wat voor reden je ook hebt, het is belangrijk dat je 
een goed passende muilkorf gebruikt en dat deze 
op een positieve manier wordt aangeleerd. 
 
Soorten muilkorven 

Je hebt het snuitje of de snuitband (ook wel muzzle 
genoemd) het is een koker van stof/gaas die om de 
neus van de hond wordt geschoven waardoor hij 
zijn bek niet meer kan openen en dus ook niet meer 
kan bijten. Het snuitje is alleen geschikt voor korte 
momenten (bijv. dierenartstafel ed.) omdat de hond 
niet kan drinken of hijgen waardoor hij zijn warmte 
niet kwijt kan en ook niet kan overgeven. Gebruik 
het snuitje dus nooit voor een langere periode of om 
met de hond te gaan wandelen of fietsen! Een echte 
en betere muilkorf is een korf van kunststof, leer of 
metaal die om de snuit van de hond gaat en met 
een riempje achter zijn oren wordt vast gemaakt. 
Mensen vinden dit vaak een vervelend gezicht, 
maar het is voor de hond veel prettiger en veiliger 
voor de gezondheid. De hond kan goed ademen, 
hijgen en drinken en je kunt zelfs brokjes door de 
muilkorf geven ter beloning van goed gedrag.  
 
Een goede maat muilkorf 

Kies een muilkorf die geschikt is voor je hond, het is 
belangrijk dat de korf goed past. Als hij te klein is, 
gaat hij knellen en een te grote muilkorf schuift, 
waardoor er beschadigingen aan bijv. ogen kunnen 
optreden. Hij moet ook lang genoeg zijn zodat hij 
niet tegen de neus aanduwt. Let verder goed op of 
er geen harde of snijdende randen aanzitten. 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

      
 
Wennen aan de muilkorf 

Begin met oefenen in de huiskamer, waar weinig 
afleiding is. Pak een flinke voorraad brokjes. Laat de 
muilkorf zien en als de hond eraan snuffelt beloon je 
met je stem (of de clicker) en een brokje. Na een 
paar keer wacht je totdat de hond zijn snuit in de 
muilkorf steekt en dan beloon je met een snoepje. 
Op het laatst kun je een snoepje geven door de 
gaten van de muilkorf heen, eerst in het begin en 
daarna steeds verder naar het uiteinde van de korf 
zodat hij zijn snoet er helemaal in moet steken.   
 
De muilkorf omdoen 

Als de hond zover is dat hij zijn snuit gelijk in de 
muilkorf steekt zodra hij hem ziet, wacht je wat 
langer met het geven van de beloning zodat de 
hond rustig met zijn snuit in de korf blijft zitten. Als 
dit goed gaat, kun je de bandjes achter in de nek 
even vastmaken belonen en weer losmaken voordat 
de hond protesteert! Beloon hem uitbundig met je 
stem en of brok als hij hem omheeft. Oefen met het 
steeds wat langer vast laten van het bandje en 
maak weer los voordat hij protesteert. Als de hond 
gewend is de muilkorf wat langer om te krijgen in de 
huiskamer, oefen dan met aanlijnen en een stukje 
wandelen. Eerst binnen en daarna naar buiten. 
Bouw dit langzaam op totdat de hond de hele 
wandeling ermee loopt. De hond kan binnen enkele 
dagen tot een week de muilkorf leren omdoen en 
dragen. Heeft hij echter slechte ervaringen 
opgedaan in het verleden met het dragen van een 
muilkorf, dan moet dit in kleinere stapjes worden 
opgebouwd en zal het dus langer duren. Laat je 
hond niet alleen als hij een muilkorf omheeft. Hij zou 
ergens achter kunnen blijven haken of hem met zijn 
poten proberen af te doen. Vraag hulp aan je trainer 
bij het wennen aan de muilkorf. 
 
Op de website van het Landelijk Centrum voor 
Gezelschapsdieren (LICG) vind je goede 
aanvullende informatie: 
https://www.licg.nl/honden/muilkorven/ 

 
 

 
  
 
 
 
 

wel goed                                              niet goed 

 

De muilkorf is een mooi hulpmiddel waar de 
hond langzaam aan moet wennen! Het is geen 
oplossing voor gedragsproblemen, maar je laat 
zien dat je als eigenaar verantwoordelijkheid 
pakt voor de veiligheid.

https://www.licg.nl/honden/muilkorven/

