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Gedrag is niet alleen goed of slecht. 

Probleemgedrag oplossen oké, maar eerst voldoen aan hun 

basale behoeften. 

Er zijn mensen die het moeilijk hebben met correcties omdat er nu 

eenmaal geen standaard correcties bestaan. Eigenlijk bestaan er ook 

geen standaard oplossingen. 

Praktisch alle problemen zijn te voorkomen, minder problemen zijn op te lossen. Gelukkig 

zijn niet alle problemen afkomstig van probleemhonden want daar is het percentage dat 

kan opgelost worden nog kleiner. Wanneer mensen een probleem hebben met hun hond 

zijn ze weleens geneigd daar zwart – wit over te denken.  

Een probleem is een probleem! Maar dat is niet zo wanneer een hond goed gefokt, goed 

ingeprent, verrijkt opgegroeid en goed gesocialiseerd is, maar bij het opgroeien heeft de 

eigenaar te weinig leiding gegeven waardoor de hond zijn verantwoordelijkheid neemt en 

bvb uitvalt naar andere honden. Dat is dan eenvoudig te herstellen mits de eigenaar bereid 

is zijn houding te wijzigen. 

Heel anders wordt het met een hond die niet goed gefokt, niet goed ingeprent en niet 

verrijkt opgegroeid is. De kans is dan groot dat u geen hondenprobleem hebt maar een 

probleemhond. Je kan dan nog wel gaan managen maar ontspannen en leuk wordt het 

nooit. Wanneer er een probleem is, is dat nooit zwart – wit. Elk probleem is uniek! 

Ook moet men een duidelijk onderscheid maken tussen ongewenst gedrag en 

probleemgedrag. Ongewenst gedrag is gedrag dat wij mensen als probleem ervaren maar 

dat voor de hond normaal is, zoals een reu die probeert te ontsnappen wanneer de teef 

van de buurman loops is. 

Nature calls! 

De oerdriften die gevolgd worden als die door ons niet gekanaliseerd worden, jachtdrift 

bijvoorbeeld of uitwerpselen van paarden eten en in vuil rollen. Blaffen of huilen wanneer 

ze alleen gelaten worden, allemaal zaken die wij mensen als probleem ervaren maar die 

voor honden heel normaal zijn en die gelukkig eenvoudig te vermijden zijn. 

Ook hier moeten we onderscheid maken in eenvoudig ongewenst gedrag zoals in vuil 

rollen en uitwerpselen eten van herbivoren. Dat heeft enkel met leiderschap te maken en 

kan door een leider eenvoudig verboden worden. Let op, iemand die geen leider is kan het 

daar dan niet vlug even worden! Leider ben je voor een hond altijd of nooit. Voor een 

leider heeft een hond respect, voor iemand die soms baas is heeft een hond angst. 
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Anders is het bij problemen die ontstaan door niet genoeg afreageren, jachtdrift bvb. Als 

we dat niet kanaliseren dan speelt het vervangend gedrag. Dat is een vorm van 

dwangmatig afreageren en afreageren kunnen we dus beter zelf doen door ballen gooien 

of frisbee. 

Ook met het milieu moet men altijd rekening houden en ik heb het niet over 

natuurvoeding, dat is nogal logisch. Ik wil hier graag een voorval vertellen dat ik enkele 

jaren geleden meemaakte.  

Een kennis van mij woonde in Nederland in de polders van Zeeuws Vlaanderen. Hij 

gebruikte natuurvoeding voor zijn 3 honden en was daar zeer tevreden over, 

niettegenstaande één van zijn honden steeds een beetje problemen had tussen zijn tenen. 

Hij huurde een klein gezellig huisje op een dijk, zeer rustig gelegen. Maar op een dag slecht 

nieuws, zijn huur werd opgezegd omdat de zoon van de eigenaar er kwam wonen. 

Noodgedwongen verhuisde hij en hij kwam in België wonen in de buurt van Wondelgem. 

Onder druk van zijn dierenarts veranderde hij van voeding, naar een gekend merk dat zijn 

dierenarts verkocht en oh wonder. Na enkele weken was het probleem aan de poten van 

de hond opgelost wat mij natuurlijk in de problemen bracht. Ik had immers vele discussies 

gevoerd met zijn dierenarts en de eigenaar bezworen dat natuurvoeding veel beter was 

dan de fast food brokjes die zijn dierenarts verkocht. Maar nu waren de feiten daar, de 

hond was genezen? De tijd ging voorbij, we zagen elkaar af en toe en iets meer dan 2 jaar 

later had mijn kennis geluk want op dezelfde dijk waar hij vroeger woonde en waar zijn 

hart nog steeds was kon hij 200 meter verder dan waar hij vroeger woonde een huisje 

kopen. Wat hij ook terstond deed. 

Maar oh ramp! Toen hij er nog maar enkele weken woonde had zijn hond terug problemen 

aan zijn poten en veel erger dan daarvoor. Hij kon niet meer deelnemen aan wedstrijden 

omdat het gedrag van de hond door de jeuk die deze had geen normaal gedrag toeliet. 

Nochtans gebruikte hij nog steeds de brokjes van de dierenarts waarvan hij dacht dat ze 

het probleem hadden opgelost. Niets was dus minder waar. Door terug over te schakelen 

op natuurvoeding kreeg hij het probleem dat veroorzaakt werd door pesticide en herbicide 

dat daar in de streek gebruikt werd in zoverre onder controle dat het voor de hond 

leefbaar was. 

Ik wou dit voorval kenbaar maken omdat we bij problemen dikwijls te gemakkelijk 

oordelen en niet zelden zwart – wit denken. Het probleem aan de poten had rechtstreeks 

niet met voeding te maken maar door de natuurvoeding was de weerstand van de hond 

maximaal waardoor hij voor het probleem dat van buitenaf veroorzaakt werd toch meer 

bescherming had. 
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