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Waarom
hebben we
het steeds over

STRESS?
In ons leven, en dus ook in het leven van onze honden, komt
stress voor. Een teveel aan stress leidt onherroepelijk tot
problemen. Het lijkt de laatste jaren haast het antwoord op alle
probleemvragen. Hoe komt dat toch?
Barbara van Oirschot

S
TE KST E N FOTO' S

tress wordt steeds vaker
genoemd als oorzaak
van allerlei ongewenst
gedrag. Is het dan een
modediagnose? Dat kan
op het eerste gezicht zo
lijken. Stress is nodig in het
leven en in het lichaam.
Maar wanneer het teveel is – te vaak en te
regelmatig – dan gaan er dingen mis. Stress en
overmatige stress zijn belangrijke kenmerken
om te begrijpen. Het verklaart namelijk onder
andere waarom we sommige honden als
eigenwijs, koppig, agressief en zelfs dominant
ervaren in de trimsalon. Want al deze labels
die we op honden plakken, kloppen niet. In dit
artikel leg ik je graag uit waarom.

Wat is stress?

Onze maatschappij wordt steeds drukker.
We leven gehaaster, ongeduldiger, alles moet
meteen opgelost worden, het liefst via een
app. Er is zelfs speelgoed voor honden dat
je via een app kan bedienen als je niet thuis
bent. Wij mensen ervaren al tal van problemen
door deze moderne levensstijl, maar wat
betekent het voor onze honden? Het aantal

prikkels dat een hond (en al helemaal een pup)
kan verwerken op een dag is veel beperkter
dan wat wij mensen aankunnen. Tel daarbij
op dat honden niet kunnen rationaliseren
(wij begrijpen dat we soms even door moeten
bijten voor het eindresultaat), en je krijgt
al gauw een hond die relatief veel op zijn
bordje krijgt in een gemiddeld huishouden.
Daarnaast bouwen honden die getraind
worden met (fysieke en verbale) correcties veel
meer stress op bij elke vorm van spanning,
druk of overprikkeling. Deze honden hebben
geleerd dat hun kalmerende signalen (zie het
artikel in TrimMagazine 4) geen nut hebben,
en slaan die dan ook geregeld en grotendeels
over. Het is dus niet gek dat we steeds meer
honden zien die zeer snel geprikkeld zijn
(reactief) en vaak zelfs chronische stress
ervaren. Op de trimtafel zullen ook uitingen
van deze stress te zien zijn.
De uitingen die we waarnemen categoriseren
we vaak ten onrechte als eigenwijs, koppig,
dominant, onderdaning, lastig, vervelend. Als
we kijken naar de opbouw van stress, blijken
deze (menselijke) interpretaties van gedrag bij
honden iets heel anders te betekenen. Het zijn

“Een emotie
resulteert in een
bepaald gedrag. Dat
gedrag is absoluut
niet iets waarmee
een hond ons
probeert dwars te
zitten, te pesten, of
te domineren.”
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namelijk de strategieën van een hond om
met stress om te gaan, en die zijn in essentie
allemaal bedoeld om te overleven, het vege
lijf te redden in een bedreigende situatie.
Om dat te verduidelijken moeten we beter
begrijpen hoe stress in het lichaam werkt.
Het lichaam van de hond reageert hetzelfde
op positieve als negatieve stress. Dat
betekent dat een hond die net ‘tikkertje’ heeft
gespeeld met een andere hond, dezelfde
stresshormonen in zijn lichaam heeft als de
hond die net bij de dierenarts is geweest. Ze
breken op dezelfde manier en met dezelfde
snelheid af, en hebben uiteindelijk hetzelfde
effect op het gedrag van de hond.
De stresshormonen breken langzaam af in
het lichaam over tijd, net als bij mensen. We
moeten toch rekenen op gemiddeld twee
tot zes dagen voordat de stresshormonen
weer zijn afgebroken. Dit is belangrijk omdat
we zo kunnen begrijpen waarom een hond
soms wel, en soms niet eenzelfde soort
situatie aankan. Wanneer een hond op
woensdag naar de trimsalon moet, maar op
maandag een vervelende hond tegenkwam
in het park, en er op dinsdag een
kinderfeestje was in zijn huis, is het voor te
stellen dat de hond heel anders binnenkomt
in de trimsalon dan wanneer hij twee
rustige dagen had gehad. Het kan er zelfs in
resulteren dat hij over zijn grens gaat, met
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Wat zien we dan gebeuren
in de trimsalon?
De hond komt op die woensdag toch
naar de trimsalon, en blijkt zeer snel
al uit zijn doen. Zeer waarschijnlijk
heeft de hond in dit stadium al
meerdere kalmerende signalen de
revue laten passeren. Wanneer deze
niet worden opgemerkt of zelfs
genegeerd, volgt de volgende stap in
de escalatieladder van stress.
Afhankelijk van de persoonlijkheid
van de hond en de mate van stress
kan een aantal stresssignalen te zien
zijn:
• Veel hijgen
• Kwijlen
• Piepen
• Grote pupillen
• Uitschudden
• Trillen, beven

Al deze uitingen komen door de
aanwezigheid van stresshormonen
in het lichaam. Het lichaam is zich
aan het voorbereiden op actie: het
redden van zijn leven. Voor ons –
rationele dieren – is het moeilijk om
te begrijpen waarom de situatie voor
de hond zo serieus is. Maar voor
de ervaring van de hond maakt het
niks uit dat er geen serieuze dreiging
is, hij voelt zich bedreigd. Hij kan
bijvoorbeeld niet bedenken dat
hij straks weer fijner kan bewegen
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omdat de klitten verwijderd zijn.
Of dat het nog maar een half uurtje
duurt voordat hij klaar is. Voor hem
is de dreiging volledig realistisch en
zijn gedrag is geen vrije keuze.

Praktisch

Wat kunnen we nu doen?
• Afstand vergroten van de prikkel
(aanraking door de trimmer, tafel,
kam, tondeuse).
• Trimmer neemt even afstand van
de hond; letterlijk.
• De hond mag even een pauze en
van de tafel af (de hond zal vaak
even schudden, dit is letterlijk een
gevolg van de adrenaline).
• De hond mag even wat koekjes
snuffelen (snuffelen werkt immers
stressverlagend).
• Een andere dag doorgaan
met trimmen als de hond niet
voldoende herstelt van de
genomen pauzes.
Wat moeten we niet doen?
• De hond afleiden door iets druks
met hem te gaan doen. Ondanks
dat de hond zeker mee zal doen,
bouwt hij hiermee toch ook weer
spanning op, die we juist willen
laten afvloeien. Piepspeeltjes en
ballen zijn ook af te raden, omdat
die de prooidrift aanwakkeren en
dus ook stressverhogend zijn.
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Een simpele tuinslang kan al voor
een ontspannend snuffelmoment
zorgen.

Geef je klanten als tip
mee om de hond niet
eerst uit te putten met
lange boswandelingen of
balletjes gooien alvorens
hem naar de trimsalon
te brengen. Dit werkt
averechts, aangezien de
hond dan al binnenkomt
met een verhoogd
stressniveau.
Een hond die veel vervelende ervaringen heeft gehad
in het verleden, zal zich sneller gestresst voelen.
Dit komt doordat de eerdere ervaringen van angst
‘snelkoppelingen’ in het deel van het brein, dat we het
reptielenbrein noemen, (amygdala, primitieve brein)
hebben achtergelaten. Lijkt de situatie waar ze zich
in bevinden maar enigszins op een eerdere negatieve
ervaring, dan wordt zeer snel die ‘snelkoppeling’ in
gang gezet. Dit betekent ook dat de hond niet meer
nadenkt over zijn gedrag: het verwerken van een
prikkel, nadenken over een actie, en een actie uitvoeren
(operante conditionering) om zo een beloning of
andere bekrachtiger te krijgen. Dit leerproces gebeurt
namelijk in een ander deel van het brein, dat door die
'snelkoppeling' omzeild wordt. Allemaal om maar zo snel
mogelijk het vege lijf te redden, het vergroten van de
overlevingskansen. Elke keer als de hond genoodzaakt
is dit mechanisme in te zetten, wordt het mechanisme
getraind en zo een volgende keer nog makkelijker
ingezet.
In zeer stressvolle situaties maakt de hond steeds meer
‘snelkoppelingen’. Tijdens het trimmen kunnen we dus
ook de oorzaak zijn van zo'n trauma.

Wat zien we dan
gebeuren in de
trimsalon?

Wanneer de hond in deze fase is
beland, hebben we hem eigenlijk
verplicht tot een actie om zijn
leven te redden (in deze volgorde):
• Bevriezen
• Mond dicht
• Grommen
• Tanden laten zien
• Proberen te vluchten
• Uitvallen
• Bijten!
Als we naar de volgorde kijken,
moeten we dus eigenlijk blij zijn
met een hond die gromt. We
krijgen nog een laatste kans om
de prikkel bij hem weg te halen,
om hem te steunen in deze
stressvolle situatie. Gebeurt dat
niet, dan zal hij onherroepelijk
zijn ‘leven moeten redden’ met
een hap. Hij zit immers vast en
kan niet vluchten.Een hond in
deze staat is niet meer bereikbaar

om iets te leren of om hem te
corrigeren. Sterker nog: hoe
meer we vragen van de hond
door middel van commando’s,
hoe meer de stress stijgt. Hoe
meer we corrigeren, hoe hoger
de spanning. En die was toch
eigenlijk al te hoog? We bereiken
hier inderdaad niks mee.
Integendeel, we breken alleen
maar vertrouwen af tussen
trimmer en hond, voor vandaag
én voor de toekomst. En in het
ergste geval tussen hond en mens
in het algemeen.

Praktisch

Gebruik nooit correcties, noch
verbaal, noch fysiek. Gebruik
geen ‘nee’, ‘eh’, ‘foei’. Bouw aan de
vertrouwensband met de hond.
Wanneer je dit uitlegt aan een
eigenaar, begrijpt hij wellicht
beter waarom de manier van
werken met honden iets anders
is dan met het wassen en poetsen
van een auto.
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We krijgen nog een laatste kans
om de hond te helpen uit zijn
lastige situatie.

Maar er is dus één ‘maar’

We zien honden die na een correctie
(verbaal of fysiek) even stoppen met een
gedrag. Blaffen, grommen, zelfs proberen te
bijten zijn gedragingen waarbij traditioneel
een ‘eh’, ‘nee’, ‘foei’, ‘tsss’ of zelfs een
tik wordt uitgedeeld. De trimmer lijkt
hiermee geholpen: het gedrag wordt even
onderdrukt, al wordt de hond feitelijk
geïntimideerd. Ook wekt het de indruk dat
de hond hier iets van leert. Het gedrag stopt
immers even. Maar als we terugkijken naar
wat gedrag nou eigenlijk is, beseffen we
dat gedrag alleen maar een uiting is van
een emotie. Er volgt verdere stressopbouw
omdat de hond in de lastige situatie
wordt gehouden, een escalatie van stress.
De emotie over de situatie wordt nooit
positiever met een
correctie. Integendeel:
de spanning stijgt
alleen maar verder,
want de oorzaak
van de stress wordt
niet verwijderd. Dit
zorgt regelmatig voor
explosieve situaties
wanneer de hond
geen kans meer
ziet om anderszins
weerstand te bieden
aan de prikkel. Het
tegenovergestelde
gebeurt ook: de hond
gaat in een emotionele

“Wees blij met álle
signalen van een
hond die je vertellen
dat hij het niet meer
goed aankan. Ook een
grom! Dit is namelijk
onze kans om hem te
helpen, er voor hem
te zijn.”

afsluiting. Dit gebeurt vaker bij verlegen
honden. Wanneer de prikkels, commando’s,
correcties maar door blijven gaan, rest hem
niets anders dan zich af te sluiten. Helaas
denken we dan heel vaak dat de hond zich
‘over heeft gegeven’, maar daadwerkelijk
hebben we hier te maken met een hond die
alle hoop op overleven heeft opgegeven.
Zijn stressniveau is nog steeds even hoog.
Deze hond voelt zich net zo slecht of
mogelijk nog slechter dan de uitvallende
hond. Het kán zelfs voorkomen dat een
afgesloten hond uiteindelijk in slaap valt in
de trimsalon, aangezien zo veel stress nou
eenmaal ontzettend uitputtend is.
Laten we het gedrag van de trimmer
vergelijken met dat van de hond: de
trimmer en hond baseren hun gedrag
beide op ervaringen uit het verleden,
soms algemene ervaringen met
honden of mensen, soms met bepaalde
rassen of beroepen, of wellicht met
bepaalde individuen (hond of mens). De
waarschijnlijkheid dat hij of zij een bepaald
gedrag gaat inzetten (danwel bewust,
danwel als reflex), is ook afhankelijk
van persoonlijkheid. De ene persoon zal
sneller mopperen dan de ander, en zo zal
de ene hond makkelijker grommen dan
de ander. Het grote verschil zit in het feit
dat wij kennis kunnen vergaren over het
gedrag van honden. Dat geeft ons een groot
voordeel, maar ook een grote kans om iets
met die kennis te doen.
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Uitputting

"Het kán zelfs
voorkomen dat een
afgesloten hond
uiteindelijk in slaap
valt in de trimsalon,
aangezien zo veel stress
nou eenmaal ontzettend
uitputtend is."

In volgende edities van het
Trimmagazine zal ik ingaan op:
• het inzetten van Hersenwerk
voor Honden in de trimsalon;
• het begeleiden van puppies in
de trimsalon.

Barbara van Oirschot is eigenaar
van B-Dog Gedragsbegeleiding.
www.b-dog.nl

