
E
en border collie is normaal
gezien een !ere hond. Als de
eigenaars met Mauro mijn
kabinet binnenkomen, is daar
echter niets van te merken. Ik

zie één hoopje angst. Deze hond is
schichtig en onzeker. Hij komt niet
naar mij toe, verkent de kamer niet, en
als de eigenaars gaan zitten, verstopt
hij zich onder en achter de stoel van
de bazin. Hij wijkt geen centimeter
van haar voeten.
Deze mensen hebben hun huiswerk

goed gedaan. Ze hebben niet alleen het
invulformulier dat ik hun gestuurd had
ingevuld, ze hebben ook nog een paar
pagina’s notities over hun hond die ze
mij meteen geven. De man des huizes
stelt mij op de hoogte van het pro-
bleem. Het is vooral zíjn probleem. De
hond wil namelijk niets van hem
weten. Mauro loopt van hem weg als
hij de man nog maar ziet, en als grote
hondenvriend heeft deze persoon het
daar enorm moeilijk mee. De familie
heeft de hond nu 2 maanden. Ze heb-
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PROBLEEMGEDRAG
Hij heeft schrik van zijn baas. Vanaf het ogenblik
dat de baas ’s morgens beneden komt, loopt de
hond naar buiten, verstopt zich daar zelfs, en
komt maar terug binnen als de baas weer weg is
of de bazin hem roept.
Als de baas Mauro aan de leiband doet, draait hij
zich naar de baas, gaat voor hem zitten en
springt met zijn voorste poten tegen hem aan.
Hij grolt en blaft en lijkt te dreigen als de baas
pas thuis is en een onverwachte, heftige
beweging in de richting van Mauro maakt of met
hem wil spelen.
Hij heeft vooral steeds de voeten van de baas in
het oog.
Hij schrikt soms heel erg als hij een plots geluid
hoort. Hij schrikt gemakkelijk en is dan in paniek.
Hij eet de laatste weken zijn stoelgang op.
De laatste paar dagen plast hij binnen in de keu-
ken, tegen dezelfde tafelpoot. Hij kan nochtans
dag en nacht binnen door een hondenluik. 

GEGEVENS OVER DE HOND
Naam: Mauro
Ras: border collie
Leeftijd : 1,5 jaar
Geslacht: mannelijk
Hij woont nog maar 2 maanden bij deze familie.

GEGEVENS OVER DE FAMILIE
Het gezin bestaat uit man en vrouw.

MAATREGELEN DIE DE EIGENAARS ZELF
REEDS UITGEPROBEERD HEBBEN:
Het gedrag negeren.
Hem proberen meer aan te halen
Bachbloesemremedies gegeven

Mauro 
angstig en onzeker



Als ik naar aanleiding van dit artikel de eige-
naars van Vasco bel, krijg ik eerst de bazin
aan de lijn. Zij vertelt mij dat Vasco al heel
veel verbeterd is en dat ze tevreden is. Ze
heeft echter weinig tijd en belooft mij dat ze ’s
anderendaags zullen terugbellen.
De dag erna krijg ik de baas aan de lijn, die
mij hetzelfde positieve nieuws geeft: Vasco is
minder bang van mensen. Maar hij maakt wel
onderscheid tussen de mensen met wie hij in
contact komt. Sommige benadert hij zonder
problemen, bij andere blijft hij op een afstand

en kijkt hij de kat uit de
boom. De baas vertelt
mij dat hij niet verwacht
dat dit nog erg zal ver-
anderen. Deze karakter-
trek is immers typisch
voor dit ras. 
Eurasiërs hebben hetzelfde
teruggetrokken houding tegenover vreemden
als hun voorouders, de chowchow.
De baas vertelt mij dat de neiging van Vasco
om te gehoorzamen ook verschillend is afhan-

kelijk van wie er met hem wandelt. De
man heeft de indruk dat Vasco min-
der gehoorzaamt bij zijn vrouw. Ik
ben gerustgesteld door het telefoon-

tje en vraag mij binnen een maand
nog even te laten weten hoe de

evolutie verder verloopt.
De baas zegt dat, zodra het weersomstan-

digheden beter worden, hij toch een afspraak
wil om Vasco’s gehoorzaamheid als hij vrij
losloopt, te verbeteren. Ik kijk ernaar uit deze
mooie hond nog eens te zien.
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ben een aantal dingen reeds zelf uit-
geprobeerd, maar niets heeft tot nog
toe geholpen.
Ze hebben de hond gekocht bij een
fokker die al 20 jaar border collies
kweekt om er wedstrijden mee te
lopen. Mauro was aanvankelijk ver-
kocht aan iemand die de hond gekocht
had om er agilitywedstrijden mee te
doen. Toen de hond echter 7 maanden
oud was, werd hij weer bij de fokker
afgeleverd. De uitleg die de toenmali-
ge eigenaar er volgens de fokker aan
gaf, was dat er met de hond niets aan
te vangen viel en dat ze hem niet meer
wilden. Toen hij bij de fokker weer in
de groep bij de 7 andere honden gezet
werd, viel het op dat Mauro onzeker
was en volgens de fokker de laagste in
rang was. 
Vanaf het eerste moment dat hij bij
hen in huis woonde, waren er de nieu-
we eigenaars een paar dingen opgeval-
len. Bijvoorbeeld dat Mauro eigenlijk
op geen enkel ogenblik liet zien dat hij
wist hoe hij met mensen kon spelen.
Als de bazen hem uitnodigen te spe-
len, gaat hij steeds in een zit-voorhou-
ding zitten. Voor de baas, in zithou-

ding, met zijn gezicht naar de baas. Hij
had blijkbaar vanaf het eerste moment
vriendschap gesloten met de bazin. Hij
gedroeg zich lief en aanhankelijk
tegenover haar.
Mauro kan ook niet wandelen aan de
leiband. Hij ervaart het niet als iets
prettigs, en als hij merkt dat ze in de
buurt van hun straat komen, spurt hij
naar huis. Hij lijkt pas opgelucht als hij
weer binnen is. De eigenaars hadden
tot nog toe ook nog niets gevonden
waarmee ze Mauro konden plezieren.
Zelfs snoepjes interesseren hem maar
heel weinig.

DE CONSULTATIE ZELF
Een gedragsconsultatie duurt onge-
veer 2 uur. In die periode observeer ik
de hond, stel ik vragen aan de eige-
naars en breng ik de hond in een aan-
tal situaties om zijn reacties te zien. Bij
Mauro is het al heel vlug duidelijk dat
hij niet vanzelf contact legt. Hij blijft
dicht bij de bazin, en komt zelfs niet
als ik hem een snoepje aanbied. De
eigenaars vertellen mij nog heel wat
details over het gedrag van Mauro. Zo
zijn ze ooit met hem gaan wandelen in
hun dorp. Toen ze op een veldweg
waren, hebben ze geprobeerd hem los
te laten. Mauro heeft het toen op een
lopen gezet. De eigenaars probeerden
hem terug te roepen, maar niets hielp.
Uiteindelijk zijn ze dan naar huis
gegaan om een !ets op te halen, waar-
mee ze dan naar hem op zoek zouden
kunnen gaan. Het bleek dat Mauro
thuis al aan de achterdeur al en dat hij
daar op hen wachtte. Wat ik zeker ook
onthoud, is dat de eigenaars mij ver-
tellen dat Mauro wel reageert als hij
een bevel krijgt om naar de baas te
komen. Maar hij komt dan ook niet tot
vlakbij.

DANY GROSEMANS

Ofwel heeft Mauro een negatieve ervaring meegemaakt
met mannen (met voeten van een man, geschopt
geweest....) ofwel heeft deze hond gewoon heel weinig
contact gehad met mensen en met nieuwe indrukken en
omgevingen.

Mauro is bang en gelukkig is hij nog niet agressief.
De baas hoeft zich geen zorgen te maken, want het

gedrag heeft niets met hem te maken.

MIJN CONCLUSIE

MIJN OPLOSSING

VORIGE MAAND: VASCO

Telkens als Mauro de kans krijgt om te vluchten, wordt
zijn angst bevestigd. Dit moet vermeden worden. Mijn ad-
vies houdt in dat het hondenluik dat nu dag en nacht
openstaat, permanent gesloten wordt.

Om het vluchtgedrag te vermijden, raad ik de baas aan
telkens als hij voldoende tijd heeft de hond aan zich vast te
maken met een koord of leiband. De baas doet net of hij
niet ziet dat Mauro aan zijn broeksband vasthangt.

De bazen mogen de hond niet bemoederen of extra
aandacht geven als hij angstig gedrag vertoont.

Elk toenaderingsgedrag dat Mauro spontaan vertoont,
moet de baas belonen. Wij komen overeen dat de bazen
het woordje ‘!ink’ gebruiken om de hond duidelijk te ma-
ken dat hij het goed doet. Hij krijgt dan ook een snoepje.
Ik vertel de bazen ook nog dat ik hen aanraad Mauro te
laten castreren. Dit zal hem echter niet minder angstig
maken, maar bij heel wat honden is het merkbaar dat ze
onder invloed van testosteron hun angst gaan compense-
ren met agressie. In plaats van een hond die vlucht van
angst kan een hond als Mauro veranderen in een hond die
aanvalt uit angst. Hij vertoont nu al dreiggedrag, en ik druk
tegenover deze eigenaars mijn bezorgdheid uit. Castratie
zal dus niets verbeteren aan het gedrag, alleen zal het er
hopelijk voor zorgen dat het gedrag niet verandert in ge-
drag dat nóg storender is. Gelukkig zijn deze eigenaars
geen tegenstanders van deze ingreep en hebben ze er
veel voor over om hun hond te helpen. Ik spreek af met
deze mensen dat ik hun binnen één maand weer wil ko-
men kijken om te zien hoe het gedrag evolueert. Ze heb-
ben ook mijn rechtstreekse telefoonnummer waarop ze
me steeds mogen bellen.
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