Bezitsagressie…. Voorkomen is beter dan genezen!
Veel eigenaren veronderstellen dat er een rangordeprobleem is wanneer de hond gromt bij de
voerbak, het kauwbot of andere zaken die de hond graag voor zichzelf wil behouden. Gelukkig weten
wij inmiddels echter dat onze Bello helemaal niet bezig is met rangorde issues. En als dat al zo zou
zijn, heeft het hebben en willen behouden van iets wat je bemachtigd hebt daar helemaal niets mee
te maken. In de honden etiquette is het immers zo dat je altijd het recht hebt om te houden wat je
hebt. En daar mag je zelfs om strijden, of je nou de directeur of het kantoorknechtje bent, bij wijze
van spreken. Natuurlijk is het in onze mensenmaatschappij ongewenst en zelfs gevaarlijk wanneer de
hond bezitsagressie ontwikkelt dus: aan de slag!
Het is voor een eigenaar niet altijd direct herkenbaar wanneer de hond bezitsagressie ontwikkelt.
Voordat de hond daadwerkelijk gromt en uiteindelijk ook bijt zijn er vaak minder duidelijke signalen
die helaas door veel eigenaren gemist worden. Voorbeelden daarvan zijn het met de kop in de
voerbak duiken en ineens sneller gaan eten bij het naderen van de eigenaar. Een ander signaal is het
verstarren van de hond. Soms treedt dit overigens ook op tijdens jacht-/apporteertraining. In eerste
instantie lijkt de hond meer en meer te gaan weifelen met het terugbrengen van het apport.
Probeert de eigenaar het apport dan van de hond af te pakken, gaat de hond wat over het apport
heen staan en verstart. De volgende stap is dan vaak het optrekken van de lip, het rimpelen van de
neus en het oogwit wordt zichtbaar in de vorm van de welbekende ‘halve maantjes’.
Eerste en belangrijkste advies wanneer je deze signalen bij de hond waarneemt is LAAT DE HOND
ONMIDDELLIJK MET RUST! Probeer niet de held uit te hangen en geef de hond even de ruimte.
Wanneer er op dat moment echt iets van de hond afgepakt moet worden, probeer hem dan af te
leiden met iets super lekkers, een wegschietend balletje of iets anders wat de hond triggert om zijn
‘buit’ los te laten. Straffen heeft geen enkele zin en maakt het gevoel van de hond, dat zijn buit door
jou bedreigd wordt, alleen maar erger. Straffen voor grommen van de hond heeft sowieso altijd een
averechts effect, hierover in een later artikeltje meer.
Wat te doen? Zoals altijd is voorkomen ook hier beter dan genezen. Mocht het al zo ver zijn dat je
bovengenoemde signalen waarneemt bij je hond, ga dan niet zelf aanmodderen, maar roep de hulp
in van een goede, erkende hondengedragstherapeut!
Bij de jonge pup is het belangrijk dat hij leert positieve associaties te leggen tussen het naderen door
zijn eigenaar, maar ook door andere mensen en kinderen, bij alles wat voor hem van waarde is. We
gaan de pup in eerste instantie dus leren dat mensenhand bij voerbak, kluifje, speeltje, etc. altijd
goed nieuws is en nooit een bedreiging. Wat we dus zeker niet gaan doen is de voerbak en andere
zaken van de pup afpakken. Geven wij hem een speeltje, kluifje of zijn voerbak mag hij dat houden
ook! Wat we voorlopig alleen maar doen is, terwijl hij aan het eten, kluiven, spelen is, even
langslopen en een overheerlijk stukje kaas of worst o.i.d. onder zijn neus gooien en zonder veel
poespas weer doorlopen. Dit herhalen we een aantal dagen na elkaar, maar maak het niet al te
voorspelbaar, laat hem ook gewoon eens helemaal ongestoord zijn bakje leegeten.
Na een paar dagen kun je eens wat directer naar de etende of knabbelende pup toelopen en het
lekkere voertje in je hand aanbieden. Ook nu niet blijven dralen, zonder poespas weer weglopen.
Gaat dit allemaal goed, laat de andere gezinsleden één voor één dezelfde stappen doorlopen, indien
mogelijk ook de kinderen. Wissel het af. De ene keer eens bij de voerbak, de andere keer eens bij het
lekkere kluifje. Laat ook het bezoek dit eens een paar keer doen en mogelijk ook vriendjes van de
kinderen, die komen spelen. Maar altijd onder begeleiding en volgens bovengenoemde stappen.
Breid deze oefening vervolgens ook uit naar buiten, eerst in de tuin, vervolgens in een omgeving met
meer prikkels en afleidingen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een knabbel waar hij niet al te lang mee

bezig is, of maak gebruik van iets wat de pup zelf gevonden heeft, zoals een stokje waar hij op ligt te
knagen. Doe deze oefening echter nooit in het bijzijn van andere honden!
Blijf dit een heel hondenleven lang af en toe weer even herhalen! Mocht er dan in geval van nood
echt iets van de hond afgepakt moeten worden, dan zal dit geen enkel probleem opleveren.
Op deze manier leg je een goede basis en werk je aan een band, gebaseerd op vertrouwen!
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