GEDRAG EN OPVOEDING

Tekst: Anouk Gamers, namens de NVGH

Als de omgeving niet naar je luistert

Liefde gaat
door de
muilkorf
“Als ik dat ding om haar snuit doe dan staat
binnen no-time de politie voor de deur” zei
mijn cliënt met een prachtige jonge Akita.
Daar stond ik dan met een muilkorf in mijn
hand en een mond vol tanden. De jonge Akita
had namelijk met name naar vreemde mensen op straat haar tandjes laten zien en gromde daar ook bij. Wat de hond dwarszat vraag
je je af? Onbekende mensen die haar op
straat ongevraagd benaderden en aaiden.

Beschreven therapie is uitgevoerd door een gecertificeerde kynologisch gedragstherapeut (KGT), lid van
de NVGH (Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden). De KGT heeft hiervoor een
meerjarige opleiding gevolgd en moet - om lid te zijn
van deze beroepsvereniging - jaarlijks bijscholingen
volgen. Therapieën en trainingen zijn altijd gebaseerd op een uitgebreide anamnese aan de hand van
een vragenlijst en gesprek-(ken) met de eigenaar.
Geen situatie is hetzelfde en geen hond is hetzelfde.
De hier beschreven therapie kan dus niet zomaar op
andere situaties toegepast worden.
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“Eigenlijk wil ik dat mensen van haar afblijven, ik
wil helemaal niet dat mensen en kinderen mijn
hond komen aaien”. Deze uitspraak klonk mij als
gedragstherapeut als muziek in de oren. De eigenaar snapt het in ieder geval. Niet elke hond is
ervan gediend om aangehaald te worden, zeker niet
door vreemde mensen of kinderen op straat. We
zien namelijk dat de Akita op een hele (voor de
hond) nette en hondse manier haar grenzen
aangeeft. We noemen deze vorm van agressie ook
wel dreiggedrag, waarmee de hond zegt: “Als je nu
nog doorgaat kan ik gaan bijten, ik waarschuw je!”.
Stel dat een wildvreemde op jou afkomt en je
spontaan begint te kussen; zit jij daar als weldenkend mens op te wachten? Desalniettemin is
agressie naar onbekende mensen natuurlijk verre
van wenselijk en kan het ook nog eens gevaarlijk
worden. Daarnaast geeft de Akita aan zich totaal
niet comfortabel te voelen in de omgang met
onbekenden, waarmee het welzijn van deze hond
genadeloos in het gedrang komt.

Knap lastig
We kunnen dus wel stellen dat het voor zowel de
eigenaren als de Akita zelf, een knap lastige situatie
is. “Nu moet mijn hond gemuilkorfd worden omdat
mensen die ik niet eens ken, zich niet aan de
fatsoensregels kunnen houden?!” De stem van mijn
cliënt schiet in gelijke lijn met haar irritatie omhoog. Het ergste in dit verhaal? Ze heeft nog gelijk
ook. Maar hoe oneerlijk dit wellicht op het eerste
gezicht ook lijkt; de muilkorf biedt ook een heleboel
voordelen. Die blijven vaak wat onderbelicht door
de ‘slechte reputatie’ die honden met een muilkorf
nu eenmaal hebben.
Hoe leuk ik het ook maak, hoe vaak ik het ook zeg,
hoe veel trucjes ik ook uit de kast haal om de
muilkorf aan te leren; de muilkorf blijft een slecht
imago hebben. De hoeveelheid weerstand die ik
tegenkom in de praktijk tijdens gedragstherapeutische consulten of gewoon op het trainingsveld zijn
ongekend. Waar komt die weerstand vandaan? Is
het de agressieve uitstraling? Zijn het de nare
opmerkingen uit de omgeving of vinden we dat de
hond wordt beperkt in zijn doen en laten?

De muilkorf, proef op de som
Om iets meer in de huid van mijn cliënten te
kruipen besloot ik de proef op de som te nemen. Ik
kocht een muilkorf die ik nu met enige regelmaat
aan mijn cliënten adviseer. Eerlijkheid gebiedt mij te
zeggen dat mijn blije Golden Retriever nu wel een
soort schattige versie van Hannibal Lector werd.
Echter, zoals je verderop in dit artikel kunt lezen,
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kan je dit ook als een mega voordeel zien! Na een uitgebreide ‘click ‘m erin-training’ gingen we dan naar buiten.
Het begon met wat gestaar van mensen en voorbijgangers
die krampachtig met een grote boog om ons heen probeerde te komen. Ik merkte dat ik dit eigenlijk als best positief
ervaarde. Want door het schattige en aaibare van de Golden
Retriever, is mijn hond dus ook met enige regelmaat
‘slachtoffer’ van ongewenste intimiteiten. Hierbij kan je dan
denken aan ongevraagd geaaid worden door gillende
kinderen met een ontembare aaibehoefte of volwassen
mensen die ‘echt wel weten hoe ze met jouw hond om
moeten gaan’. Het verschil tussen mijn Golden Retriever en

Moeten we niet ontzettend
blij zijn met eigenaren die
de verantwoording nemen
hun hond te muilkorven,
en daarmee hun omgeving
en hun hond beschermen?
Mocht je dan alsnog de
behoefte voelen iets te
zeggen, laat het dan op zijn
minst een compliment zijn.
de Akita? De Akita laat actief zien dat zij hier niet van
gediend is, waar mijn Golden Retriever het maar over zich
heen laat komen. Dat laatste wordt vaak niet als een
probleem gezien, de agressie van de Akita daarentegen wel.

Een bittere pil
Helaas bleef het niet bij staren en omlopen. “Zo jij hebt je
hond dus ook alweer lekker verpest! DIERENBEUL!!”
Schreeuwde een mevrouw naar mij. Als kers op de taart
kwam er een mevrouw al druk bellend met een loslopende
Labradoodle mij tegemoet gelopen. Op het moment dat ze
mijn gemuilkorfde hond zag, begon ze druk naar haar
Labradoodle te graaien en hoorde ik haar bijna paniekerig
aan de telefoon zeggen: “Sorry ik moet even mijn hond
redden, want er komt een ontzettend agressieve hond mijn
kant op”. Tijdens deze test werd mijn hond en mij (in dit
geval als eigenaar en niet als gedragstherapeut) nogal wat
ten laste gelegd. Een agressieve hond met een dierenbeul
die haar hond al lekker had verpest.
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in beslag genomen worden. De kans bestaat dat je
– als je hond iemand gebeten heeft – qua training en
therapie een heel stuk verder van huis bent, omdat
hij geleerd heeft dat het bijten werkt. Een muilkorf
stelt jou in staat om veilig te trainen met je hond.
Daarbij maak je het natuurlijk niet alleen veiliger
voor je eigen hond, maar ook voor je omgeving.
Hiermee ligt wel de nadruk op veiligER. Een hond
met een muilkorf kan namelijk nog steeds schade
toebrengen aan een ander. Niet met zijn tanden maar
wel bijvoorbeeld met zijn poten of zijn gewicht.
Tot slot heeft een muilkorf een afschrikkende
werking naar de omgeving. Als we dan naar de
Akita kijken, zou die hier al best gebaat bij kunnen
zijn. De eigenaresse wil dat mensen en vooral
kinderen op afstand blijven en niet zomaar haar
hond aaien. Als zij haar hond zou muilkorven dan
heeft ze waarschijnlijk al een flinke slag geslagen. Dit
zal baas en hond – naast het veilig kunnen trainen –
ook een stukje rust bieden.

Eind goed, al goed?

Dit type muilkorf gebruikte Anouk bij haar eigen hond.

Naast het feit dat mijn cliënt dus al te dealen had met de
agressieklachten van haar Akita, zouden daar ook nog de
meningen van de omgeving bovenop komen. Zo gek was
haar opmerking dus niet. Met een fluffy Golden Retriever
kreeg ik al een hoop naar mijn hoofd, laat staan als je met
een Akita, een Stafford of een Rottweiler over straat zou
gaan. Als gedragstherapeut vind ik dat knap lastig om aan
te zien, omdat de muilkorf wel degelijk een behulpzaam
middel kan zijn.

Van onheil naar voordelen
Een muilkorf kan juist een uitkomst bieden bij een keur
aan gedragsproblemen. We hebben het in dit artikel
voornamelijk over agressie, maar wist je dat een muilkorf
gebruikt kan worden bij honden die al dan niet eetbare
objecten van straat plukken? Of dat een muilkorf in
sommige landen zelfs verplicht is op openbare plekken of
in het openbaar vervoer? Een hond met een muilkorf om
kan een agressieprobleem hebben, maar dit hoeft dus niet!
Stel je bent de eigenaar van een Akita en je komt in de
situatie dat een onverlaat de fatsoensregels aan zijn laars
lapt. In extreme gevallen kan die muilkorf (zeker voor de
honden met een flinke bijtkracht waaronder de Akita) het
leven van je hond redden. Een bijtincident draai je namelijk
niet meer terug en bij een ernstig bijtincident kan de hond

Hoe het is afgelopen met de Akita, vraag je je
misschien af? Na een intensieve training van zo’n
twee maanden ging het een stuk beter. Wat met
name hielp is de assertiviteitstraining die de eigenaren kregen. Want de muilkorf, daar durfden ze niet
aan. Uit angst voor de reacties van de omgeving. Een
beslissing die ik – als muilkorf-ervaringsdeskundige
– maar al te goed begrijp.
In dat licht bezien, een uitnodiging. Mocht je een
hond met een muilkorf tegenkomen, geef hem dan
de ruimte. Je weet immers niet waarom hij een
muilkorf draagt. Misschien kunnen we ook stoppen
met rotopmerkingen maken, want moeten we niet
ontzettend blij zijn met eigenaren die de verantwoording nemen hun hond te muilkorven, en daarmee
hun omgeving en hun hond beschermen? Mocht je
dan alsnog de behoefte voelen iets te zeggen, laat het
dan op zijn minst een compliment zijn.

OVER DE NVGH
De Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden (NVGH) is sinds 1997 de
beroepsvereniging die belangen behartigt van haar
(op hbo-niveau) afgestudeerde leden. Kijk voor
meer informatie op www.nvgh.nl

ONZE HOND 6 | 2022 | 57

