
Agressie naar andere honden  

  

Agressief gedrag naar andere honden komt helaas vaak voor. Men denkt dan vaak dat dit 

gebeurt uit dominantie, maar meestal is de meest voorkomende motivatie angst. Honden 

leren dat "lelijk doen" ervoor zorgt dat de andere hond wel uit de buurt blijft of weg gaat. 

Zo ontstaat een negatieve spiraal waarbij honden al bij de aanblik van een andere hond 

exploderen in woest uitziend gedrag. Wanhoop niet, want er is wel wat aan te doen.  

 

A. Oorzaken van agressief gedrag naar andere honden:  

 Onvoldoende of slechte socialisatie; 

 Traumatische ervaring (aangevallen of gebeten door een andere hond); 

 Inwerken/corrigeren van de eigenaar (corrigeren, lijn strak trekken, 

waarschuwen, optillen, stelselmatig contact ontwijken, etc); 

 Lage agressiedrempel door genetische oorzaak; 

 Herhaalde winnaarervaringen als pup; 
 Territorium verdedigen (eigen straat). 

Vaak spelen een of meer van deze oorzaken een rol bij het ontstaan en het in stand 

blijven van agressief gedrag naar andere honden. Gelukkig is er door een gerichte 

training op onze hondenschool veel verbetering te behalen in het gedrag naar andere 

honden toe.  

  

B. Hoe pak je het aan:  

Een standaard advies kan niet gegeven worden, maar toch zijn er zaken die deel 

uitmaken van de behandeling: 

 Uw eigen negatieve gedrag (inwerken) voorkomen, dit betekent niet meer 

corrigeren dan nodig, de lijn zo slap mogelijk houden, niet waarschuwen of 

mopperen, hond niet optillen. Blijf zelf zo ontspannen mogelijk; 

 Doelgericht trainen op aandacht voor de baas, doe de "kijk" oefeningen. De hond 

zal zijn aandacht op jou richten en niet op andere honden; 

 Uitvallen compleet negeren. Ontspannen gedrag en aandacht voor u belonen; 

 Hond langzaam nieuw gedrag aanleren in aanwezigheid van andere honden. 

Trainen op een zodanige afstand van andere honden dat hij ontspannen blijft, 
daarna stelselmatig de afstand verkleinen. 

  

Denk eraan: Overmatig straffen roept alleen maar meer agressie op. 

 


