Begeleiding van je loslopende hond
Steeds vaker ben ik getuige van een situatie waarbij een loslopende hond het alleen moet oplossen. Hiermee
bedoel ik dat een hond zich in een voor hem/haar spannende situatie bevindt, en zijn/haar geleider de
betreffende situatie al voorbij is. De hond staat er dan dus in feite alleen voor. Een situatie die niet eerlijk is
voor de hond en onwenselijk in onze drukke samenleving.
Spannende situatie
Wat een ‘spannende’ situatie is, is voor iedere hond weer anders. Een ontmoeting met een andere hond kan
spannend zijn om een aantal redenen. Het formaat van de andere hond kan een rol spelen, of de manier
waarop een hond benaderd wordt of het aantal honden bij een ontmoeting. Een ontmoeting tussen enerzijds
één hond en anderzijds meerdere honden, is al snel bedreigend voor de enkeling.
Veel eigenaren vinden dat hun hond zich niet moet aanstellen of vinden dat hun hond het alleen moet
kunnen oplossen. Regelmatig zijn ze zich überhaupt niet bewust van het feit dat hun hond een situatie
spannend vindt. Terwijl met een klein stukje begeleiding van de eigenaar, een spannende situatie voor de
hond een stuk prettiger gemaakt kan worden. Bovendien maak je het jezelf als geleider van de hond ook
makkelijker als jij, bijtijds, het heft in handen neemt en steun en/of een oplossing biedt.
Honden die het alleen moeten oplossen, lossen het op door in een dergelijke situatie te vluchten, te
bevriezen, te blaffen en/of (angst)agressie in te zetten. Een hond die vlucht, leert van dit gedrag. Hij
verwijdert zich immers van de voor hem nare prikkel. Gedrag dat een prettig gevolg heeft, zal vaker
vertoond worden. Dus vluchten in een dergelijke situatie ook. Dit geldt ook voor bevriezen, (overmatig)
blaffen en/of (angst)agressie inzetten. Een hond hoeft bijv. maar één keer (angst)agressie in te zetten om te
leren dat dit gedrag werkt. Juist agressie werkt heel goed om iets bedreigends als hond van je af te houden.
Dat is ook een reden waarom zoveel honden anderen aanblaffen of zelfs van zich af bijten.
Bovengenoemde gedragingen worden logischerwijze als onwenselijk gezien door eigenaren. We willen
immers allemaal een evenwichtige sociale hond die zich in iedere situatie staande weet te houden zonder te
vluchten, (overmatig) te blaffen, te bevriezen en/of (angst)agressie in te zetten. Gevolg hiervan is, is dat
geleiders dit soort gedragingen gaan straffen door te mopperen op of te schreeuwen naar hun hond, of erger
door iets naar hun hond te gooien. Wordt de prikkel die de hond spannend vindt, op deze manier leuker denk
je? Het gedrag dat de hond op dat moment vertoont, zal wellicht stoppen door de handeling van de geleider.
Maar, in een volgende situatie zal de hond net zo reageren. De hond heeft namelijk niet geleerd hoe hij de
situatie beter kan oplossen. Daar kom jij als geleider in beeld. Je kan je hond heel goed helpen om de juiste
oplossingen te kiezen in spannende situaties.
Hoe begeleiden?
Je hond begeleiden kan door samen met je hond op te lopen waarbij jij jezelf tussen jouw en de passerende
hond plaatst. Of door samen de afstand tot de ‘spannende’ prikkel te vergroten door samen in een boog langs
de prikkel te lopen in plaats van samen recht op de prikkel af te lopen. Of als er twee of meer honden op je
hond afgerend komen, blijf dan bij je hond staan. Dit geeft hem steun. Daarnaast krijgt je hond de kans te
ervaren dat hij op deze wijze, met jouw steun dus, de situatie aankan, waardoor je hem leert voor deze
oplossingen te kiezen in lastige situaties.
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Als je hond bevriest en niet verder wil lopen, draai samen om en loop een andere richting uit. Beloon je hond
voor het samen (op)lopen met iets lekkers en beloon hem voor het op jou vertrouwen en steunen. Nogmaals:
gedrag dat een prettig gevolg heeft, zal vaker vertoond worden. Het valt mij vaak op dat geleiders na een
puppy of jonge honden cursus, stoppen met het belonen van gewenst gedrag waardoor (wat wij) gewenst
gedrag (vinden) op den duur achterwege zal blijven en de hond in onze ogen ongewenst gedrag (gewenst in
zijn ogen) gaat vertonen. Gewenst gedrag moet onderhouden worden, een hondenleven lang. Ik vraag mij
vaak af hoeveel mensen nog naar hun werk zouden gaan als ze hier niet maandelijks (financieel) voor beloond
zouden worden..
Spanningssignalen
Een hond zal in een voor hem spannende situatie ook spanningssignalen vertonen. Denk bijv. aan vacht
uitschudden voor of na een ontmoeting met een hond (= spanning afschudden), plotseling op de grond gaan
snuffelen, wegkijken, gapen, bekaflikken, borstelen (= haren bij de schouders en/of staartaanzet staan
omhoog), pootje heffen, plotseling hijgen en/of trillen. Als geleider is het van belang om deze signalen bij je
hond te herkennen. Je weet dan sneller dat je hond een situatie spannend vindt en dat jij aan zet bent om je
hond in deze situatie steun te geven door hem te begeleiden. De Koninklijke Hondenbescherming heeft een
mooi filmpje waarop de verschillende spanningssignalen te zien zijn incl. een duidelijke uitleg daarbij.
Band met je hond
Door je hond in een voor hem spannende situatie meer te begeleiden, leert je hond op jou te vertrouwen. Je
hond leert dat jij de situatie voor hem oplost, in plaats van dat hij dat moet doen. Honden lossen situaties op
met gedrag dat wij niet wenselijk vinden. Vanuit de hond gezien is het gedrag heel logisch, maar het past niet
in een mensenmaatschappij. Door jouw begeleiding, leert je hond niet alleen op jou te steunen, en zich te
gedragen naar menselijke maatstaven, het komt ook jullie band ten goede. Iets wat iedere geleider wil!
Mocht je na het lezen van dit artikel vragen hebben, of twijfel je of jouw hond een bepaalde situatie spannend
vindt of niet, aarzel niet en neem contact op met gedragsdeskundige Karen van Doorn van DogConnection via
het contactformulier http://www.dogconnection.consulting/contact
DogConnection biedt daarnaast diverse diensten aan waaronder ‘meewandelen’. Zie voor meer informatie de
website www.dogconnection.consulting

Dit artikel is in samenwerking met de Koninklijke Hondenbescherming geschreven
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