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Wat is uitvalgedrag?
Onder uitvalgedrag versta ik een hond met een reactieve houding aan de li jn. Een
hond die het voor zichzelf nodig acht om te blaffen, grommen, piepen, trekken aan de
lijn. Dit zodra hij een voor hem spannende prikkel tegemoet gaat. Die prikkel hoeft
overigens niet alti jd een andere hond te zijn. Dit kan ook een fietser, jogger, wandelaar
of iets anders zijn. 

In heel veel gevallen is het zo dat een hond uitvalt vanuit onzekerheid, onrust of angst.
Bij deze gevoelens kan een hond kiezen uit vier copingstrategieën: 
fight, flight, freeze of fiddle about. Dit zijn manieren voor de hond om te kunnen
omgaan met een stressvolle situatie. De eerste drie namen zeggen eigenlijk al genoeg
als je het vertaalt naar het Nederlands: vechten, vluchten, of bevriezen. 

De laatste (fiddle about) zal wellicht wat minder duidelijk zijn. Fiddle about is 'komisch'
gedrag dat een hond kan laten zien. 

Denk hierbij aan de gekke vijf minuten of dat de hond ' ineens' heel druk aan de li jn
wordt, denk aan springen en happen in je l i jn/arm. De fiddle about zie je ook vaak
thuis voorbij komen. Als de hond een spannende wandeling heeft gehad dan kan de
hond thuis als een malle rondjes rennen in de woonkamer. Het ziet er grappig uit, maar
eigenlijk is dat het niet. Het is allemaal veel te veel geweest voor de hond. 



Uitvalgedrag hoor en zie je vaak. Je ziet een begeleider die angstvallig op een andere hond
afloopt. De li jn gaat steeds korter, de hond wordt steeds meer gespannen. 

De hond kan op afstand starten met langzamer lopen, hij laat vele stress- en
kalmeringssignalen zien. Tevens kan hij ervoor kiezen te gaan liggen of zitten. Duidelijke
taal. Hij zegt eigenlijk tegen zijn begeleider; "Stop. ik wil niet verder. Ik vind het eng. help
me". 

Goed te weten is dat een hond van nature een conflict vermijdend dier is.

Als de begeleider vervolgens bli jft doorlopen - en over de drempel van de hond heen gaat
- zal de hond moeten beginnen met uitvallen. Dit uitvalgedrag valt onder het
overlevingssysteem vechten voor de hond. Uitvallen gebeurt in verschillende gradaties.
Van "alleen maar" trekken aan de li jn zonder geluid, tot hard blaffen, trekken & grommen
aan de li jn (en alles er tussen in) Tevens heeft de hond daarbij inmiddels ook geleerd dat
zijn tactiek werkt. Immers, de andere hond gaat weg als hij van zich laat horen.

"Maar mijn hond is niet bang, want mijn hond trekt aan de li jn. Hij wil er dan toch juist graag
naartoe?" is een vraag die vaak wordt gesteld. En het is een terechte vraag. Maar voor de
hond heeft het ernaartoe willen een andere intentie dan wat wij denken. 
Hij doet dit om informatie te kunnen halen. Dit is namelijk op dat moment nog de enige
manier om te kunnen bepalen of er werkelijk gevaar is. 





Een heel begrijpeli jke reactie is het om de hond te corrigeren als hij uitvalgedrag laat
zien. Vaak vinden mensen het gênant en willen ze niet dat de hond gezien wordt als de
gevaarli jke hond van de buurt. Door de hond te corrigeren denken ze de hond verteld te
hebben dat hij het niet mag doen. Misschien wordt de hond wel gecorrigeerd om aan
andere mensen te laten zien dat zij  het gedrag ook niet fi jn vinden. 

Ik denk dat het goed is om het idee los te laten dat het belangrijk is wat een ander
ervan vind. Mijn eerste tip is: stop met corrigeren  van jouw hond. Hij heeft het al
moeili jk en hij vindt het allemaal al heel spannend. Als j i j  dan ook nog op hem gaat
mopperen wordt de prikkel nog enger. Immers; het wordt ook een voorspeller van
narigheid met jou.  

Iedereen heeft zo zijn eigen uitdagingen met zijn hond. Het feit dat wij samen dit traject
in gaan laat zien dat je het gedrag erkent en ermee aan de gang wilt .  Dat is al stap één.
Het is belangrijk in de gaten te houden dat het gedrag slechts een uiting is van zijn
emotie. We gaan dus aan de gang met die emotie en hoe ji j  je hond kunt helpen.Dit is
een intensief traject waarbij veel begeleiding en managen nodig is.

Hoe omgaan met uitvalgedrag?



Onzekerheid & angst
Eerder gaf ik aan dat de onderliggende emotie van uitvalgedrag vaak
onzekerheid, onrust en angst is.

Stel je voor: een kind is onzeker en angstig als hij voor de eerste keer naar
zwemles moet. Zou ji j  dit kind meetrekken naar het het zwembad en vervolgens
direct in het diepe gooien? Ik verwacht een nee als antwoord. Het zou immers het
vertrouwen van het kind in jou schaden. Tevens is er een reëele kans dat het kind
ook nog een angst voor het water ontwikkelt. 

Om deze reden vind ik het dan ook niet logisch om wel met onze honden op deze
wijze om te gaan. Door een hond keer op keer over zijn grenzen heen te laten
gaan verliest hij het vertrouwen in jou. 
Ji j  lost het niet op, dus moet hij het zelf maar oplossen. Dat doet hij door zijn
vechttactiek in te zetten. Dat hielp immers. 

Geef je hond ruimte als hij daarom vraagt. Dwing hem nergens toe en laat hem op
afstand waarnemen. Alleen door zijn informatie te kunnen halen op veilige
afstand kan hij beoordelen of het veilig is. Laat je hond dit ook doen. 



Waarschijnli jk heb je al wel wat dingen geprobeerd. 
Misschien heb je gehoord dat je jouw hond eens stevig moest aanpakken. Dat je de baas
moet zijn over jouw hond. Wellicht heeft iemand wel tegen je gezegd dat je jouw hond
juist veel met andere honden moet laten spelen.
Want dan gaat het wel over. 

Mijn antwoord hierop is; nee, je moet jouw hond niet streng aanpakken (denk aan het
voorbeeld van het kind dat bang is) .  En nee, je moet juist niet jouw hond alleen maar
confronteren. Hier moet je juist heel erg voorzichtig in kleine stapjes naartoe gaan
werken. 

Helaas zijn er nog veel mythes op dit gebied. Zoals eerder gezegd is uitvalgedrag slechts
een uiting van de emotie die de hond voelt. En de emotie die aan dit gedrag ten
grondslag ligt is angst. Angst is geen gedrag. Je kunt negatieve gevoelens niet erger
maken met positieve ervaringen.

Stel je eens voor: j i j  bent bang voor een muis. In de verte is een muis te zien. Je probeert
te vertellen tegen jouw partner dat je bang bent. Dat je l iever niet meer verder wil lopen.
Maar vervolgens begint hij tegen je te schreeuwen dat je op moet houden met vertellen. 

Vervolgens sleurt hij jou mee naar de muis. Wordt jouw angst dan meer of minder? Ik gok
meer. Immers; je hebt nu feiteli jk twee problemen. Jouw angst voor muizen & angst voor
jouw partner die bij het zien van een muis ook nog eens begint te schreeuwen tegen je en
je meesleurt. 

 



Managen & vooruit kijken
Het li jkt een beetje flauw. Maar dit is wel een tip die je direct kan toepassen en een
belangrijk onderdeel van het traject is. Zorg voor ruimte voor jouw hond. Zorg dat je vooruit
kijkt en keuzes maakt in het belang van jouw hond. Confronteer hem - waar het kan - niet
meer met andere honden aan de li jn. Dus: komt er een hond aan in de verte waar je anders
langs zou moeten: sla af, zoek ruimte of draai om. Zorg ervoor dat jouw hond niet telkens in
de stress modus hoeft te komen. Het helpt je hond niet. Sterker nog: een hond blokkeert als
het stress ervaart. Hij kan simpelweg niet meer leren. Laat andere honden niet meer met
jouw hond snuffelen aan de li jn. Daarbij willen we hem niet meer leren dat blaffen helpt. We
willen hem leren dat hij ook op een andere manier kan omgaan met de angst. 
 
Kijken naar je hond
Verdiep je in zijn taal en leer jouw hond goed kennen. Vanaf welke afstand is hij nog ok met
de situatie en wanneer wordt de emotionele toestand heftiger? Wanneer kun je hem nog
bereiken? Hier gaan we in het traject samen mee aan de gang.

Stressemmer op tijd legen
Elke keer als een hond stress ervaart maakt hij onder andere cortisol aan. Dit is een
stresshormoon. Het duurt gemiddeld 6-8 uur (!)  voordat dit is afgebroken. Een hond kan
cortisof afbreken door rust & slaap. Maar ook door bijvoorbeeld snuffelti jd in de wandeling of
snuffelwerkjes thuis aan te bieden. Als de hond continu geconfronteerd wordt met veel
stress (het naderen van prikkels die hij spannend vindt in dit geval) raakt de stressemmer te
vol. Hierdoor reageert de hond nog explosiever. Vergelijk het maar met je eigen situatie.
Wanneer kun j i j  beter tegen een stressvolle situatie? Als je een week vakantie hebt of als je
middenin een druk project met deadline zit op jouw werk? Ook dit gaan we in kaart brengen
samen.



Goed wandelmateriaal
Dit is in mijn beleving materiaal dat goed zit bij de hond. Ik heb persoonlijk een
voorkeur voor een goed zittend Y-tuig. Daarnaast vind ik voldoende
bewegingsvrijheid voor de hond belangrijk. Maar ik kan mijzelf ook goed voorstellen
dat het voor jou als begeleider ook prettig is jouw hond soms naast je te hebben. Een
driemeter looplijn die ook de mogelijkheid heeft gehalveerd te worden is hierbij
perfect. Deze zou bij Fides te verkrijgen zijn. Een flexli jn (een uitrolbare li jn) is in mijn
ogen hier niet geschikt voor om meerdere redenen. De li jn staat alti jd strak, er is geen
goede grip voor jou en je hond leert door te trekken vooruit te komen. 

Voorspelbaarheid
Kies bij voorkeur één langere route en één kortere route uit.  Voorlopig loop je één
van deze twee routes alti jd met jouw hond. Neem tevens de regels & afspraken thuis
nog eens (samen) door. Het geeft jouw hond voorspelbaarheid en duidelijkheid. Dit
alles niet vanuit de gedachte dat j i j  de baas bent over jouw hond en dat j i j  het
allemaal wel even bepaald. Puur vanuit een goede leider en daarmee veilige haven
voor jouw hond. Een hond is een gewoontedier. Hij zal dit als prettig ervaren.

Weekschema
Breng eens een week lang alles in kaart van jouw hond. 
Hoeveel slaapt hij ,  hoeveel wordt er gespeeld? Hoe vaak gaat hij naar buiten en hoe
lang? Wanneer liet hij ongewenst gedrag zien? Wat was dat dan?
Het kan enorm helpend zijn hier inzage in proberen te krijgen. 
 

 



Medisch
Altijd pijn hebben brengt ook veel stress met zich mee.
Dit kan ertoe bijdragen dat de hond explosiever reageert.
Het is goed om een medische oorzaak uit te sluiten bij uitvalgedrag. Laat je hond eens
nakijken bij de fysiotherapeut of bij de dierenarts. Wellicht zit hij  ergens op slot, of heeft hij
andere klachten. Honden zijn vanuit evolutionair oogpunt een kei in het verbloemen van
pijn. Onderzoek hem eens: hoe eet je hond? Betast je hond eens; is hij ergens warmer dan
elders op het l i jf? Begint een stukje huid te trillen als je het aanraakt? Mag je overal
aankomen? Een belangrijk onderdeel is dus het uitsluiten van pijn of ander medisch
ongemak. 

Aanleren van nieuw gewenst gedrag
Het is mogelijk om de negatieve emotie om te buigen tot iets positiefs.
Hier zijn diverse opties voor. Jouw hond moet zich weer leren veilig te voelen. Ook moet hij
gaan leren dat hij een keuze heeft en veilig is bij jou.
Samen weer een team worden en samen door lastige situaties heen werken.
Het kan echt. Maar het kost (heel veel) ti jd, geduld, l iefde en aandacht. Dit gaan we samen
in dit traject behandelen.

Ondersteunende middelen
Dit is geen wondermiddel maar kan wel een belangrijke ondersteuning zijn bij de trainingen.
De producten van het merk Adaptil kunnen heel helpend zijn als je hond echt veel stress
ervaart. Adaptil gebruikt feromonen in de producten. Een stof die is de moederhond ook
uitscheidt en zorgt dat de pups rustiger worden. Je kunt hier tabletten, sprays,
luchtverdampers, halsbanden van krijgen.

 



De komende ti jd gaan wij samen intensief aan de slag.
We zullen allemaal hard moeten werken, want het komt niet vanzelf. 
Maar dit traject gaan we samen in. 

Indien je serieus aan de slag wilt en bereid bent om hiermee aan de gang te
gaan kunnen we samen stappen maken. Schroom niet om tussendoor bij vragen
contact met me te zoeken. 

We gaan ervoor samen! 

Groet, 
Rianne

Het traject
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