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Uitvallen aan de lijn 

Bijna iedereen heeft het wel eens gezien; een hond die uitgelaten wordt aan de lijn en 

uitvalt naar een andere passerende hond. Een dergelijke hond hangt gorgelend aan de 

strakke lijn, tanden ontbloot en woest 

blaffend.  

 
Vaak wordt dan gezegd dat die hond 

dominant is. Net zo vaak wordt gezegd 

dat de eigenaar de hond niet onder 

controle heeft omdat hij of zij geen 

goede roedelleider is. Dergelijke 

uitspraken zijn snel gemaakt en doen 

geen recht aan de problemen van de 

hond en de eigenaar. 

Om goed te kunnen achterhalen wat de reden van uitvallen aan de lijn is, moet er een 

zorgvuldige anamnese [voorgeschiedenis] opgesteld worden. Wat veel mensen niet weten, 

is dat de meeste agressieve gedragingen oorspronkelijk voortkomen uit angst. Angst is een 

emotie die grote invloed heeft op het gedrag van mens en dier. Elke hond zal afhankelijk 

van zijn karakter, de situatie en eerdere ervaringen anders reageren op een angstige 

gebeurtenis. De hond kan proberen te vluchten, te vechten of soms verstijven van angst. 

De hond die kiest voor vechten en daarmee succes heeft, zal daar een volgende keer in die 

situatie al snel weer voor kiezen. Zijn gedrag had tenslotte succes. Op deze manier ontstaat 

er een vicieuze agressie cyclus.  

 
Aan het begin van deze cyclus zul je aan de lichaamstaal van de hond nog kunnen zien dat 

hij reageert uit angst. Na vele herhalingen zal de hond steeds zekerder worden van zijn 

succes en zal zijn lichaamstaal dat ook gaan uitstralen. Uiteindelijk zie je een hond met een 

zekere uitstraling die agressie vertoont naar een andere hond. Deze hond wordt dan als 

dominant bestempeld terwijl hij eigenlijk alleen maar een grote mond heeft. Alleen het 

geoefende oog kan dan nog de subtiele signalen zien die verraden dat de hond eigenlijk 

vanuit angst reageert.  
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Eigenaren begrijpen het gedrag van hun hond vaak niet en gaan al snel over op het 

corrigeren van het gedrag. Helaas helpt dit zelden. Sterker nog, correctie verergert het 

probleem vaak. Als je bang bent en je krijgt dan ook nog eens straf van je eigenaar, dan 

wordt je daar niet minder bang van. Het gedrag van de hond wordt ook nog eens versterkt 

door de onbewuste signalen die de eigenaar uitzendt. Als de eigenaar een andere hond 

ziet dan zal die eigenaar vaak zelf de lijn al strak trekken om de hond dichterbij zich te 

houden. Door frustratie verandert de ademhaling en de lichaamshouding van de eigenaar. 

Voor de hond allemaal voorspellende signalen. Hierdoor zal de hond het gedrag steeds 

sneller en vaker inzetten. Hond en baas verergeren elkaars gedrag op deze manier. De 

frustratie bij de eigenaar kan soms zo hoog oplopen dat de eigenaar de hond fysiek gaat 

straffen. 

In deze situatie is professionele hulp vaak geboden. Een gedragstherapeut kan samen met 

de eigenaar achterhalen wat de oorzaak van het gedrag is. De behandeling is sterk 
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afhankelijk van de motivatie van de hond. Zeker bij een angstmotivatie is begeleiding 

gewenst.  

In het kort komt behandeling bij angstagressie erop neer dat er een andere associatie 

gelegd moet worden. Dat wil zeggen dat het zien van een andere hond de aanleiding wordt 

om ander gedrag te gaan vertonen dan agressie. Bij angst betekent dit dat je de emotie 

moet ombuigen van angst in een neutraal gevoel of een fijn gevoel. Dit kun je bereiken 

door elke keer dat de hond een andere hond ziet iets lekkers aan te bieden. Bij voldoende 

herhaling zal de hond zich op de eigenaar gaan richten in plaats van op de andere hond. 

Het zien van een andere hond gaat tenslotte betekenen dat je iets lekkers van je baas 

krijgt. Natuurlijk zijn er nog meer aspecten die meespelen. De eigenaar zal ook begeleid 

moeten worden in het veranderen van zijn of haar reactie. Bijvoorbeeld het niet meer 

strak trekken van de lijn of het bewust aannemen van een ontspannen houding.  

Het is buitengewoon belangrijk dat er 

professionele begeleiding wordt 

gegeven. Een hond die al langere tijd 

agressie aan de lijn vertoont zal dit niet 

in 3 keer oefenen afleren. Verandering 

van gedrag vereist 

doorzettingsvermogen. Als mens 

moeten wij dat toch begrijpen. Denk 

alleen maar aan het stoppen met roken 

of het volhouden van een dieet. Bij 

honden werkt het niet anders. Gedrag 

wat langere tijd bestaat, is niet zomaar 

om te buigen tot ander gedrag. Ook hier geldt dat de aanhouder wint en dat je altijd alert 

moet blijven op signalen van terugval.  

Herkent u de beschreven situatie? Neem dan contact op via: 

tel: 055-7074115 / 06-26950828 
of 
e-mail: info@kynosense.nl 
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