
Als de eigenaars met Lana
mijn praktijk binnenkomen,
is het mij meteen duidelijk
dat Lana, alleszins naar men-
sen toe, een open en sociaal

karakter heeft. Ze kwispelt, komt naar
mij toe. Ze beheerst zich, maar is toch
blij. Kortom, een perfecte hond. De
eigenaars vertellen mij dat Lana
‘agressief’ gedrag vertoont tegenover
andere honden. Als ik meer uitleg
vraag, zeggen de mensen mij dat Lana
het liefst gerust wil worden gelaten.
Vroeger wilde ze met alle honden spe-
len, maar de laatste tijd zet ze haar
nek- en rugharen omhoog, gromt ze en
wil ze er niets mee te maken hebben.
Als ik nog meer vragen stel, blijkt dat
Lana dat niet doet bij alle honden. Met
sommige honden speelt ze heel goed.
Maar dat zijn dan vooral honden die ze
wat beter kent en honden die zich
rustig gedragen en zelf weinig opdrin-
gerig zijn. Twee dagen per week is de
bazin van Lana oppas voor nog een
andere golden retriever en daar speelt
Lana heel goed mee. Verder vertellen
de bazen mij dat Lana een rustige
hond is, een ideale huishond die ver-
der geen enkel probleemgedrag ver-
toont. Ze is wel een beetje een ‘timide’
typetje.

NAAR BUITEN
Om meer inzicht te krijgen in het
gedrag van Lana vraag ik de eigenaars
om met Lana buiten te wandelen. Ik
zet één voor één mijn honden buiten
achter de afsluiting en ik observeer
hoe Lana reageert. Het is mij duidelijk

dat ze zelf niet agressief is als de
vreemde honden ver genoeg van haar
verwijderd zijn. Van dichtbij kan ze
zich ook goed gedragen, maar dan
mag de andere hond haar niet bedrei-
gen. Wanneer mijn oudste hond drei-
gend naar haar blaft, dan heeft ze het
even moeilijk om zelf niet te reageren.
Maar verder verstopt ze zich liever bij
de bazen omdat ze het daar veilig
vindt.

MEER UITLEG
Als ik aan beide bazinnen vraag of ze
zich in mijn conclusie (zie kader) kun-
nen vinden, beginnen ze mij vragen te
stellen.
 Ja, alles goed, maar het is toch niet

‘normaal’ dat een hond uitvalt naar
een puppy. Of wel?
 Ja, maar alle mensen naar wiens

hond Lana dreigt of uitvalt, zijn wel
kwaad en zeggen dat Lana ‘gestoord’
is. Is dat dan niet?
 Ja, alles goed en wel, maar de men-

sen verwachten wel dat een golden
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PROBLEEMGEDRAG
Lana zet haar haren omhoog en vertoont dreig-
gedrag als vreemde honden naar haar toe komen
op de wandeling. Als ze los van de leiband is,
dan loopt ze weg van een hond die haar bena-
dert. Als die hond dan niet stopt met haar te
achtervolgen, bijt ze.
Tegenover puppy’s vertoont ze het dreiggedrag
nog het meest. Ze kan geen puppy’s verdragen.
Ze dreigt, gromt, trekt haar lip omhoog enz. 
Ze houdt dan haar oren plat, maar haar staart
blijft kwispelen.
Het gedrag wordt erger. Zelfs honden waarmee
ze vroeger wel kon spelen, verdraagt ze nu niet
meer.
Ze is onlangs aangevallen geweest door een
yorkshire. Zij heeft toen niets gedaan, niet gebe-
ten. Sindsdien is het nog verergerd.
Haar dreiggedrag tegenover honden is begonnen
sinds ze aangevallen geweest is door een dogo-
argentinopup. Dit gebeurde ongeveer een jaar
geleden.

GEGEVENS OVER DE HOND
Naam: Lana
Ras: golden retriever
Leeftijd: 3 jaar
Geslacht: vrouwelijk
Zij woont bij de familie sinds ze een puppy van
10 weken oud was.

GEGEVENS OVER DE FAMILIE
De bazin is een jonge vrouw. Zij woont samen
met haar moeder. Het is ook de moeder die
geregeld met Lana wandelt.

MAATREGELEN DIE DE EIGENAARS ZELF
REEDS UITGEPROBEERD HEBBEN

Ze zijn reeds meer dan 2,5 jaar bezig met les-
sen te volgen in een hondenschool.

Lana 
geen ongewenste intimiteiten!



Nero blafte constant als hij in de bui-
tenren werd geplaatst als zijn bazin uit
werken ging. Ik had de bazin aangera-
den om Nero binnen te houden. Omdat
de hond echter nog maar 1 week door
haar geadopteerd was, had ik haar
geadviseerd om een kamer-
kennel te kopen. Nadat
Nero een paar dagen
gewend was aan de
kamerkennel, had de
bazin mij al gebeld
en was ze heel erg te-
vreden met het resul-
taat. De twee honden
gingen goed met elkaar om,
Nero had niet meer binnen geplast
en ging al zelf in zijn bench liggen.
Na ongeveer 2 weken ben ik bij Nero
en zijn bazin nog eens een kijkje gaan
nemen.
Zij had nooit verwacht dat mijn advies
zo’n grote verandering zou kunnen te-

weegbrengen. Ze is in de wolken. Ze
heeft de perfecte oplossing, de perfec-
te hond enz. Op mijn beurt wens ik
haar pro!ciat met het resultaat. Want
ik kan wel advies geven, maar de uit-
voering moeten de mensen toch zelf

doen. Deze bazin heeft mijn
advies correct opgevolgd.

Ze heeft zelfs een dag-
boek bijgehouden, zodat
ik kan lezen hoe de
hond zich in de afge-
lopen 14 dagen gedra-

gen heeft.
Ik maak eerst nog een paar

foto’s vooraleer ik wegga. Ne-
ro vindt het geweldig in ‘zijn huisje’.

Hij gaat er vanzelf in en blaft geen en-
kele keer als zijn bazin weggaat. ’s
Nachts slaapt hij erin en wacht hij ge-
duldig tot de bazin 
’s morgens het deurtje opendoet.
Pro!ciat aan de bazin en aan Nero.
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retriever niet zo’n agressief gedrag
vertoont. Wat moeten ze daarmee
doen?
Ik vertel hun dat als sommige eige-
naars van andere honden zeggen dat
Lana ‘agressief’ en ‘gestoord’ is, ik dat
alleen maar kan tegenspreken.  
In situaties dat eigenaars van andere
honden hun hond niet terugroepen en
toelaten dat deze Lana blijven achter-
na lopen, zijn deze mensen de oorzaak
van het dreiggedrag van Lana. Ik ben
zelfs de mening toegedaan dat de
andere hond die, als Lana door weg te
gaan heeft proberen duidelijk te
maken dat ze de nabijheid van de
andere hond niet op prijs stelt, haar
toch blijft achtervolgen, ‘gestoord’
gedrag vertoont. Een hond die, nadat
Lana op meerdere manieren te kennen
heeft gegeven dat ze zijn aanwezigheid
niet apprecieert, toch naderbij komt,
heeft blijkbaar geen kennis van ver-
!jnde hondentaal. Dat deze hond op
een ietwat brutalere manier de bood-

schap duidelijk gemaakt krijgt, is
alleen zijn eigen schuld. Hij vraagt er
zelf om. Het gedrag dat Lana vertoont,
heet in vaktermen ‘afstandscheppend
gedrag’. Lana probeert op verschillen-
de manieren naar andere honden toe
over te brengen dat ze niet houdt van
opdringerigheid.
De eigenaars zijn nog niet gerust-
gesteld.
Ik vertel hun dat ze zich niet schuldig
moeten voelen. Als hier iemand
schuld heeft, zijn het wel de eigenaars
van de andere honden. Zij hebben
blijkbaar weinig verstand van honden-
taal. Ze begrijpen niet dat ze hun hond
moeten terugroepen als Lana duidelijk
maakt dat ze de nabijheid van hun
hond niet op prijs stelt. Of je kan ook
stellen dat het de fout van de andere
bazen is als hun hond de taal van Lana
niet verstaat. Zij hebben hun hond als
puppy te weinig de kans gegeven om
te leren hoe ze ‘gemanierd’ kunnen
goeiendag zeggen aan een hond. Dat is
trouwens ook wat Lana doet met de
puppy’s waar ze naar dreigt. Als een
puppy nog onwetend is over hoe hij
andere honden hoort te begroeten,
dan kan het zijn dat hij zich onstuimig
en wild enthousiast gedraagt. Een
‘normale’ volwassen hond maakt de
puppy dan duidelijk dat dit niet de cor-
recte manier van begroeten is. Lana
doet dat ook. Perfect normaal!

DANY GROSEMANS

MIJN CONCLUSIE
Deze hond vertoont geen ‘gestoord’ gedrag. 
Deze hond heeft van huis uit een ‘gezond’ wantrouwen

ten opzichte van vreemde honden. Lana is het type hond
dat even tijd nodig heeft vooraleer ze honden zomaar ver-
trouwt. Zij is niet van het knu"eltype dat het op prijs stelt
dat andere honden onmiddellijk dicht bij haar komen.

Lana is zeker geen hond van het agressieve type. Haar
‘primaire’ reactie als ze met een vreemde hond gecon-
fronteerd wordt, is zich terugtrekken en weggaan. Tenmin-
ste, als ze daartoe de kans krijgt.

Omdat Lana ooit gebeten, meerdere keren bedreigd en
heel dikwijls achtervolgd werd door vreemde honden
heeft ze de aanwezigheid van vreemde honden geassoci-
eerd met negatieve gevoelens. Zij vindt sommige vreemde
honden maar ‘eng’. Zeker als die honden lijken op honden
die haar ooit gebeten hebben, of wanneer die honden ge-
lijkaardig gedrag vertonen als die honden die haar gebe-
ten hebben (bijvoorbeeld wanneer ze bla"en of dreigge-
drag vertonen naar haar). Of als het honden zijn waarvan
ze ervaren heeft dat weglopen en zich terugtrekken niet
helpt, omdat ze haar toch blijven achtervolgen. Als ze die
honden of die signalen denkt te herkennen, slaat de schrik
haar om het hart en is ze geneigd te kiezen voor de aanval
als ultiem reddingsmiddel.

De trainingsmethode die ze in de hondenschool advi-
seerden, was ook totaal verkeerd en heeft het gedrag
zeker en vast verergerd. Als oefening om het dreig- en
aanvalsgedrag af te leren moest de bazin dichter en dich-
ter bij andere honden gaan wandelen totdat Lana haar lip
optrok. Op dat moment moest de bazin het gedrag corri-
geren en de hond bestra"en. Voor Lana heeft dat de zaak
verergerd.

MIJN OPLOSSING
De bazen moeten stoppen met kwaad zijn op Lana als

ze dreiggedrag vertoont. Ze moeten zelf rustig reageren.
Ik raad hun aan om Lana te belonen als ze wegloopt

van honden. Lana moet leren dat ze dat mag en dat de
bazen er niets op tegen mogen hebben.

Als Lana losloopt en haar rugharen opzet als er een an-
dere hond in haar buurt komt, raad ik de bazen aan om
Lana onmiddellijk terug te roepen. De bazen moeten haar
leren om het bevel ‘kom hier’ perfect te gehoorzamen.

De eigenaars moeten proberen de aanwezigheid van
vreemde honden te linken aan positieve ervaringen. Daar-
om adviseer ik hun snoepjes te geven of een spelletje met
haar te doen als Lana vreemde honden opmerkt. De eerste
vereiste is natuurlijk wel dat vreemde honden uit Lana’s
buurt blijven. Daarom raad ik de eigenaars aan dat zijzelf,
als een vreemde hond naar hun toe komt, de bazen vragen
hun hond bij zich terug te roepen. En... als de bazen van
de vreemde hond dat niet doen of als deze er niet in sla-
gen, dat de bazen van Lana dan zelf de vreemde hond
wegjagen.
Als ik deze maatregelen met de bazen overloop, zien ze
het wel zitten.
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