
Opgelet met straffen bij honden: een wetenschappelijk bewijs.  
 

In een onderzoek, Survey of the use and outcome of confrontational and non-confrontational 

training methods in client-owned dogs showing undesired behaviors,  gepubliceerd in 

Applied Animal Behaviour Science 117 (2009) 47–54, onderzoeken Meghan E. Herron , 

Frances S. Shofer en Ilana R. Reisner van het Department of Clinical Studies aan de School of 

Veterinary Medicine van de University van  Pennsylvania, het gebruik en het effect van 

confronterende en niet confronterende trainingsmethodes bij honden die ongewenst gedrag  

vertonen. Ze stellen dat vooraleer de hulp van een diergeneeskundig gedragsspecialist wordt 

ingeroepen, de meeste hondeneigenaren al gedragswijzigingstechnieken hebben toegepast 

die hen vanuit allerhande hoek worden aanbevolen. Niet zelden omvatten deze ook 

aversieve trainingsmethodes die angst en defensieve agressie kunnen uitlokken bij de hond. 

In hun studie onderzochten zij de effecten van verschillende technieken op het gedrag van 

honden en hun veiligheid. Gedurende één jaar kregen alle eigenaars van honden die bij hen 

op de gedragskliniek kwamen een vragenlijst met 30 items. Voor elke toegepaste techniek 

werd aan de eigenaars gevraagd aan te geven of er een positief, een negatief of gewoon 

geen effect was op het gedrag van het dier en of er agressie werd vastgesteld in verband 

met de gebruikte methode en van waar de techniek kwam. Honderdveertig enquêtes 

werden ingevuld. De meeste technieken kende men zelf of kreeg men van trainers. 

Verschillende negatieve methodes die gebruikt werden lokten bij minstens 25% van de 

honden waarop ze werden toegepast agressieve reacties uit. Het ging in hoofdzaak om 

“slaan of een trap geven als hij iets ongewenst doet”(43%), “naar de hond grommen” (41%), 

“met kracht iets uit zijn muil wringen” (39%), “de hond in rugrol dwingen” (31%), “de hond 

aanstaren of dwingen weg te kijken” (30%), “tegen de grond drukken”(29%) en “bij de nek 

grijpen en schudden” (26%). Vooral honden die tegenover gezinsleden agressie vertoonden 

reageerden agressiever op “de rugrol” en “neen” roepen, dan honden die andere problemen 

hadden. Ze komen tot de conclusie dat heel vaak negatieve methoden worden gebruikt door 

de hondeneigenaren en dat het zeer belangrijk is dat eerstelijns dierenartsen hun klanten 

advies geven over de risico’s die verbonden zijn aan dergelijke methoden en hen begeleiden 

in een veilige benadering van gedragsproblemen.  
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