
A
ls ik bij deze men-
sen binnenkom, zie
ik onmiddellijk wat
het probleem is.
Hun hond is inder-

daad bang van vreemden. Hij
is in de living en komt wel
even kijken wie zonet 
heeft aangebeld, maar hij
doet dat zodanig dat ik maar
één oog en het puntje van zijn
neus zie. Op de zitbank ligt
een kat. Volledig uitgestrekt,
zich van geen kwaad bewust,
met het volste vertrouwen in
vreemden.
Als we verder gaan naar de
living, waar de hond is, ver-
stopt hij zich onder de tafel.
Dat is spijtig. Ik wil wel nog
eens een mooie eurasiër zien,
want dit ras is in België heel zeld-
zaam. Ik ga met de baas en de bazin
aan tafel zitten en ik vraag hen Vasco
te negeren.
De eigenaars vertellen me dat ze lang
hebben gezocht. In België waren er
geen fokkers, dus zijn ze deze hond in
Frankrijk gaan kopen. De puppy was
toen reeds drie maanden oud. Ze heb-
ben er ook nog het broertje van Vasco
kunnen zien. Die pup was echter erg
schuchter en timide, daarom hebben
ze hem niet gekozen.
Vasco leek op het eerste gezicht een
‘normale’ hond. Nadat hij zich thuis
had aangepast, gingen zijn eigenaars
met hem naar een hondenschool in
de buurt. Daar was hij erg geïnteres-
seerd in wat er op het plein gebeurde.
Hij was vlug afgeleid en vond het ver-

velend om te moeten wachten tussen
de oefeningen door.

TRAUMA VAN IN DE
HONDENSCHOOL
De eigenaars vertellen me dat Vasco
op school zo zijn geliefde personen
had. Sommige lesgevers of lesgeef-
sters vertrouwde hij, van anderen
was hij bang. Zeker van diegenen die
hem ooit op zijn neus hadden getikt
om hem te leren dat hij het voedsel
dat hem werd aangeboden niet mocht
aannemen.
Ik word kwaad als ik dit verhaal hoor.
Ik verontschuldig me wel onmiddel-
lijk bij de eigenaars voor mijn reactie
en leg hen uit dat dit helemaal niet de
juiste trainingsmethode is voor deze
hond. Ik vertel hen dat mijn reactie

30 ‹‹‹Woef 506››› 

MET DE DIERENGEDRAGSTHERAPEUT 
door DANY GROSEMANS

Tel. 0475/97.10.11    Dany@alldog.be
www.dierengedrag.be www.alldog.be

PROBLEEMGEDRAG
(volgens eigenaars)

De hond is heel bang voor vreemde mensen.
Als hij kan, loopt hij weg van vreemden. Als de
achterdeur openstaat, loopt hij de tuin in en ver-
stopt hij zich.
Hij panikeert als hij mensen ziet, ook al zijn het
kinderen.
Hij is zo bang dat hij zich soms uit zijn halsband
losrukt.
Als mensen hem willen strelen, wordt de angst
erger.
Thuis is zijn reactie het heftigst. Vooral in de hal
en in de praktijkruimte.
Van bewegingen in zijn richting schrikt hij fel.
Als er bezoek is dat blijft logeren, zelfs al duurt
dat een paar dagen, blijft hij bang en wil hij naar
buiten.
Als hij in de tuin is gevlucht voor vreemden, laat
hij zich zelfs door zijn eigen bazen slechts met
veel moeite benaderen.

GEGEVENS OVER DE HOND
Naam: Vasco
Ras: eurasiër
Leeftijd: 13 maanden
Geslacht: reu
Hij is in Frankrijk bij een kweker gekocht toen
hij 3 maanden oud was.

GEGEVENS OVER DE FAMILIE
Man en vrouw met 1 volwassen kind. 
De vrouw des huizes heeft een schoonheids-
salon dat ze thuis uitbaat.

MAATREGELEN DIE DE EIGENAARS ZELF
REEDS HEBBEN UITGEPROBEERD

De hond proberen te kalmeren als hij bang is.
Hem proberen voor te stellen aan mensen.
Hem negeren als hij zich angstig gedraagt.
Met de hond naar de hondenschool gaan.

Vasco
Als de dood voor vreemden



De baasjes van Zora riepen mijn hulp in omdat
Zora agressief gedrag vertoonde tegenover
mensen en haar eigen bazen al meerdere
keren had gebeten. Zo had ze bijvoorbeeld de
bazin in haar neus en wang gebeten, zette ze
aan zee haar tanden in wandelaars die haar
wilden strelen enzovoort.
Jammer genoeg hebben de eigenaars Zora
moeten laten inslapen. Nadat ze de moeilijke
beslissing hadden genomen, brachten ze de
fokster van Zora op de hoogte. Diezelfde fok-
ster, die vroeger bij hoog en laag beweerde
dat het agressieve gedrag van Zora geen erfe-
lijke aangelegenheid was en steeds de baas-
jes van Zora met de vinger wees, vertelde nu

dat zij zelf de vader van Zora
twee jaar geleden om dezelfde
reden (onaangekondigde felle
agressie) heeft laten inslapen!
Triest, en het getuigt niet van
professionaliteit dat men de
eigenaars niet op voorhand heeft
verwittigd. Het had hen heel wat
schuldgevoelens en onzekerheid
kunnen besparen.
In een poging andere mensen te
behoeden hebben de eigenaars
van Zora ook nog een brief gestuurd naar de
Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus. Dit is
de vereniging die de stamboom van Zora heeft

uitgetekend. In hun brief stel-
den ze de vraag of het inder-
daad waar is dat men de vader
van Zora heeft laten inslapen,
en hoe het de broertjes en de
zus van Zora is vergaan. Kon-
den ze misschien de naam en
het adres van de eigenaars
krijgen om meer inlichtingen in
te winnen of om deze mensen
te verwittigen?
De eigenaars van Zora kregen

helaas als antwoord dat de Maatschappij Sint-
Hubertus dit soort gegevens niet bekend-
maakt.
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ook beïnvloed is door het feit dat ik
eerder deze week al een gelijkaardig
verhaal heb gehoord van eigenaars
van een briard. Daar was het resul-
taat dat de hond, nadat hij een iden-
tieke aanpak had ondergaan om hem
het weigeren van voedsel op school
aan te leren, agressief gedrag ver-
toonde tegenover iedereen die toena-
dering tot hem zocht. Deze hond viel
nu keurmeesters aan die hem in de
showring wilden keuren.
Ik reageer ook verontwaardigd en
kwaad omdat deze eigenaars met de
beste bedoelingen en in volle vertrou-
wen naar een hondenschool zijn
gegaan om zich daar te laten advise-
ren over de opvoeding van hun
puppy. Als die ‘specialisten’ dan een
methode gebruiken waardoor de
hond een trauma oploopt (waarvan
hij de rest van zijn leven nadelige
gevolgen ondervindt!) en waardoor
de eigenaars thuis problemen hebben
met het gedrag van hun hond, dan
moet ik concluderen dat er toch wel
iets heel grondig mis is met de trai-
ningsmethoden die op sommige hon-
denscholen worden gehanteerd.
Terwijl ik met de eigenaars overloop
welke behandelingsmethoden er
bestaan, komt Vasco nu en dan wel
wat dichter bij mij. Hij is duidelijk toch
nieuwsgierig. Dat is een goed teken. 

Ik maak de eigenaars duidelijk dat de oefening
voedsel weigeren bij deze hond uit den boze is.
Men moet hem aanleren voedsel te accepteren!
Alleen als hij veelvuldig heeft kunnen ervaren dat
hij van vreemden een snoepje mag aannemen,
kan zijn kijk op vreemden verbeteren. Gelukkig
heeft de eigenares, doordat zij aan huis een ei-
gen zaak heeft, genoeg de gelegenheid om de
hond met vreemden in contact te brengen.

De hond binnenshuis steeds voorzien van
een vaste halsband? Dat geeft de mogelijkheid
de hond vast te pakken zonder dat hij daar een
slechte ervaring aan overhoudt.

Men mag hem geen extra aandacht geven als
hij schrikt, en ook niet kwaad reageren als hij
probeert weg te lopen.

De manier waarop men met Vasco omgaat,
moet vooral gebaseerd zijn op het belonen van
goed gedrag. Er moet alleen maar gebruik wor-
den gemaakt van positieve trainingstechnieken.
Door de hond te belonen telkens als hij zich
goed gedraagt, wordt zijn vertrouwen sterker.
Alleen als Vasco zijn bazen 100% vertrouwt, kan

hij beginnen leren andere mensen te vertrou-
wen.
Ik druk de bazen op het hart dat het van groot
belang is dat ze niet mogen toelaten dat vreem-
de mensen Vasco benaderen en zich aan hem
opdringen. Het is de bedoeling dat de hond als
eerste contact legt en dat hij dan van mensen
snoepjes krijgt. Het grote gevaar als mensen
zich aan hem opdringen, is dat hij zich ingeslo-
ten en angstig voelt en dan reageert met agres-
sief gedrag. Bij een angstige hond zoals Vasco
moet zo’n situatie zich maar één keer voordoen
om ervoor te zorgen dat hij zich agressief gaat
gedragen telkens als hij door vreemden wordt
benaderd. Honden leren uit hun ervaringen, en
als Vasco heeft kunnen ondervinden dat zijn bij-
ten ervoor zorgt dat mensen zich terugtrekken,
dan is dat voor hem een beloning en zal hij het
in de toekomst nog meer doen. Ik spreek verder
af met de eigenaars dat ze mij te allen tijde mo-
gen bellen als ze vragen hebben, maar dat ik
ten laatste na één maand van hen wil horen wat
het resultaat is.

Deze hond behoort tot een ras dat van nature geen allemansvriend is. 
Het feit dat hij tot drie maanden bij de kweker heeft verbleven en daar verstoken bleef van con-

tact met vreemde mensen, is een heel groot nadeel.
De aanpak op de hondenschool, waar Vasco op de neus werd getikt om hem te leren dat hij van

vreemden geen voedsel mag aannemen, heeft op hem een diepe indruk nagelaten en heeft hem
wantrouwig gemaakt.
Ik vertel de eigenaars dat ik heel tevreden ben dat ze mij erbij hebben geroepen en dat ze niet heb-
ben gewacht tot het nog erger werd. Vasco reageert gelukkig (nog) niet agressief als hij vreemden
ziet. Ik maak hen ook duidelijk dat het niet uitgesloten is dat dit in de toekomst nog kan verande-
ren. Dikwijls worden honden, vooral reuen, bij het seksueel volwassen worden agressiever tegen-
over vreemde mensen. Vandaar dat het van zeer groot belang is dat ze ervoor zorgen dat de angst
van deze hond voor mensen afneemt. Ze mogen de aanpak van dit probleemgedrag niet uitstellen.
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