
DE SITUATIE
Toen de bazin mij belde, overviel ze
mij direct met de vraag: ‘Wat vindt u
van een antiblafband?’ Mijn antwoord
was dat ik op haar vraag niet kon ant-
woorden zonder dat ik meer gege-
vens had. De bazin vertelde me dat ze
de hond geadopteerd had. Die was
ongeveer 1 week bij haar en vertoon-
de probleemgedrag als de bazin uit
werken ging. Hij blafte dan de hele
tijd. Omdat ze op die manier last zou
krijgen met haar buren en omdat ze
het zielig vond voor de hond wou
deze mevrouw wat doen aan dat
gedrag. Van vrienden en kennissen
had ze de raad gekregen een antiblaf-
band te kopen. Die zou het probleem
wel oplossen! Van de vorige eigenaar,
met wie ze nog sporadisch contact
had, had ze dezelfde raad gekregen.
Als ze echter haar hart volgde, kon ze
het niet eens zijn met deze oplossing.
De vrouw vond het maar niets de
hond te bestra!en voor zijn gedrag
en vroeg mij daarom of er geen ande-
re oplossing was. Ik vertelde haar dat
ik pas andere oplossingen kon aan-
reiken en haar vragen kon beant-
woorden na een gedragsanalyse.
Omdat het probleem dringend was,
werd er op heel korte termijn een
afspraak gemaakt.

DE CONSULTATIE
Een paar dagen later was ik ter plaat-
se. De hond bleek een kruising te zijn.
Bij het binnenkomen sprong hij op en
blafte. In zijn mimiek was niet
meteen te onderscheiden of hij het

prettig vond of niet dat ik binnen-
kwam. Na een paar minuten was mij
echter duidelijk dat deze hond een
allemansvriend is. Er waren ook nog
andere bezoekers. Dat bleken onder
anderen de vorige eigenaars te zijn.
Hun aanwezigheid werd door mij
uitermate op prijs gesteld. Immers,
hoe meer ik informatie kan krijgen
over de hond en zijn voorgeschiede-
nis, hoe beter kan ik vragen beant-
woorden en een oplossing uitwerken.
De vorige eigenaars vertelden mij dat
ze hem geadopteerd hadden uit een
asiel toen hij ongeveer 1 jaar oud
was. Hij was toen vastgebonden aan
een boom gevonden, samen met een
andere hond. De vroegere bazen had-
den dan de hond ongeveer 5 jaar
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PROBLEEMGEDRAG
Hij blaft als hij alleen gelaten wordt. Hij wacht tot

de bazin uit het zicht is en begint dan. Het bla!en
kan duren vanaf het ogenblik dat de bazin vertrekt
naar haar werk (8u ’s morgens) tot ze terugkomt
omstreeks 13u.

Hij heeft in de afgelopen week een paar keer
binnen geplast.

Hij eet weinig.

GEGEVENS OVER DE HOND:
Naam: Nero
Ras: kruising herdershond
Leeftijd: 6,5 jaar
Geslacht: mannelijk
Het gezin bezit hem sinds 1 week

GEGEVENS OVER DE FAMILIE:
Gezin bestaande uit vrouw alleen, Nero en een
minimaltezertee"e van 5 jaar.

MAATREGELEN DIE DE EIGENARES ZELF
REEDS UITGEPROBEERD HEEFT:

Deze bazin heeft nog niet veel geprobeerd. Zij
weet echter dat de vorige eigenaars van alles
geprobeerd hebben. Schreeuwen hielp niet,
hem verschrikken door plots harde muziek te
spelen ook niet, water op hem gieten ook niet.
Een antiblafband heeft bij de vorige eigenaars
wel e!ect gehad.

Nero
blaft de buurt 
bij elkaar



gehad. Zij hadden Nero opgevoed en
waren met hem naar een school
geweest. Dat was trouwens nu nog
steeds goed merkbaar. Bij zijn vorige
eigenaar moest hij overdag in een
buitenren verblijven en had hij ook
blafgedrag vertoond. Deze mensen
hadden zich een antiblafband laten
adviseren en hadden er goede resul-
taten mee. De hond had ondervonden
dat als hij blafte, hij een stroomstoot-
je kreeg en had daardoor zijn gedrag
aangepast. Toen hij na een tijd deze
band kapotgebeten had, bleek het
e!ect toch te blijven duren. Bij de
vorige eigenaar blafte hij niet meer.
De jonge eigenares was echter moe-
ten verhuizen en kon daardoor de
hond zelf niet meer houden. Nero
was dus nu geadopteerd door de
vrouw die mij gebeld had.
Hier mocht Nero dag en nacht
binnen, behalve gedurende de voor-
middag als de bazin buitenshuis
werkte. Dan moest hij voor een vier-
tal uren in de ren en daar zat het pro-
bleem. Dan blafte Nero continu. Toen
ik vroeg zijn ren en buitenruimte te
zien, werd mij duidelijk dat hier een
grote hondenvriend aan het werk was
geweest. De ren, voorzien van een
binnenhok, was heel verzorgd inge-
richt en zeer degelijk afgewerkt.
Maar... toen Nero erin geplaatst werd,
werd mij meteen duidelijk dat hij dat
niet graag had. Terwijl iedereen erbij
stond, deed hij allerlei pogingen om
uit de ren te geraken. Nero raakte in
paniek en was blijkbaar bang dat hij
alleen achtergelaten zou worden. Het
was mij duidelijk dat dit geen oplos-
sing was.

Binnen vertelde ik haar dat ze er mis-
schien beter aan gedaan had mij eerst
te bellen voor ze al de kosten en het
werk had gedaan, want... Nero in een
ren plaatsen, was volgens mij geen
goede keuze. Deze hond zou veel
beter binnengehouden worden, ook
als de bazin uit werken was. Ze rea-
geerde meteen door te vertellen dat
ze niets liever zou willen, maar dat ze
dan ander probleemgedrag had. Nero
plaste dan binnen en ze kon hem niet
vertrouwen omdat ze verwachtte dat
hij aan het meubilair zou knabbelen
of dat hij de andere hond des huizes,
een pas geopereerde dwergmaltezer,
zou lastigvallen. Daarom adviseerde
ik dan ook om een bench, een kamer-
kennel te gebruiken.
Ik weet uit ervaring echter dat dit
hulpmiddel door heel wat hondenlief-
hebbers als een marteltuig wordt
beschouwd. Daarom ook dat ik de
bazin van Nero wat meer inlichtingen
geef. Het is niet de bedoeling dat
Nero daar voor lange periodes in
moet. De bench hoeft ook niet voor
de rest van zijn leven gebruikt te wor-
den. Ik vermoed dat hij na 3 à 4 maan-
den voldoende gewend is aan zijn
nieuwe omgeving en woonst en dat
hij dan rustig genoeg zal om zonder
bench binnen te blijven. De bench zal
er ook voor zorgen dat hij niet meer
moet berispt worden, want hij zal ’s
nachts niet meer ongezien binnen
plassen. Hij zal de andere hond niet
kunnen lastigvallen enz...
Na een paar minuten wordt het mij
duidelijk dat de bazin overtuigd is en
mij voldoende vertrouwt om deze
oplossing een kans te geven. Waar ik
wel op druk, is dat de hond dagelijks
de kans moet krijgen zich fysiek uit te
leven. Deze hond moet kunnen ren-
nen, zeker als hij een aantal uren per
dag in een bench moet verblijven. Ik

Mauro is de border collie van vorige
maand. Hij was door zijn huidige
bazen gekocht toen hij al meer
dan 1 jaar oud was. Mauro was
vooral bang van mensen, en
ook van zijn eigen baas. In die
mate dat hij zich verstopte als
de baas in huis was. Ongeveer
een maand na de gedragsanalyse
heb ik de bazen teruggezien. Mauro
is enorm verbeterd en de bazen zijn heel
erg tevreden. Zij hebben zoals afgesproken voor-

al positieve dingen gedaan met Mauro.
De baas heeft Mauro ook met een

koord aan zich vastgemaakt, zodat
de hond verplicht was de baas
overal te volgen. Vluchten kon
niet meer, en dat heeft geholpen.
De baas kan nu ook spelen met de

hond en de hond geniet bijvoor-
beeld van balspelletjes. Ik ben blij

dat Mauro zich wat meer op zijn gemak
voelt en wens de bazen pro!ciat met het

resultaat dat ze reeds behaald hebben.
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Een bench, een kamerkennel, gebruiken gedurende een
aantal maanden zal de hond de kans geven om te gewen-
nen aan de nieuwe omgeving en bazen.

Er zijn een paar motieven die ervoor zorgen dat de hond
zich zo gedraagt:

Hij voelt zich nog niet thuis in de nieuwe omgeving.
Hij is jaloers op de andere hond, die wel binnen mag

blijven.
Hij houdt zoveel van het gezelschap van mensen dat hij

het heel moeilijk heeft om alleen te zijn. 
Hij heeft last van verlatingsangst.

MIJN CONCLUSIE

MIJN OPLOSSING

bespreek met de bazin welke maat de
bench moet hebben en ik schrijf haar
een beknopte handleiding om het
gewennings- en aanleerproces voor
Nero zo gemakkelijk mogelijk te
maken. Nero zal ongeveer 1 week
nodig hebben om stap voor stap te
wennen aan de bench. Daarom dat dit
hulpmiddel de eerste dagen nog niet
kan gebruikt worden. Er wordt ech-
ter een bereidwillige vriendin gevon-
den die bereid is oppas te spelen voor
Nero. De bazin heeft mijn telefoon-
nummer en we spreken af dat ze mij
na een paar dagen eens belt om mij
de stand van zaken door te geven. Ik
verlaat het huis met een brede glim-
lach op mijn gezicht. Ik ben tevreden
dat deze mensen mij gebeld hebben
en vind het geweldig dat ik er weer
heb kunnen voor zorgen dat een hond
niet in een buitenren hoeft te zitten.
Volgens mij zijn honden huisdieren en
voelen ze zich op het best als ze deel
uitmaken van een gezin.
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