Hè, gromt 'ie nou?
Wanneer je geliefde viervoeter ineens naar je gromt, kan dit een behoorlijk heftige ervaring zijn.
Er kunnen allerlei redenen voor zijn waarom de hond gromt. Misschien heb je hem per ongeluk
pijn gedaan tijdens het borstelen, kwam je te dicht bij zijn voerbak, liet je hem schrikken tijdens
zijn dutje of heeft hij ergens pijn.
Een hond gromt echter nooit zomaar. En zeker niet om de baas te spelen of uit te vinden wie de
roedelleider is en andere achterhaalde theorieën.
Onze eerste en ook wel voor de hand liggende reactie is de hond te straffen wanneer hij naar ons
gromt. Wij zijn hier immers niet van gediend en agressie dient in de kiem gesmoord te worden
nog voor dat het uit de hand gaat lopen. Althans.... vanuit ons menselijke gevoel beredeneerd.
Maar wat zegt de hond nou eigenlijk met een grom? Hij vertelt je dat wat jij op dat moment doet
of (misschien alleen in zijn beleving) dreigt te gaan doen, voor hem zeer bedreigend is. Hij vertelt
je dat hij je liever niet wil bijten, maar, wanneer je geen gehoor zult geven aan zijn gegrom, hij
zich toch genoodzaakt zal voelen naar je uit te halen. En dat wil hij eigenlijk helemaal niet!
Daarom grommen honden nu juist!
Wat gebeurt er nu wanneer wij het grommen bestraffen? Als we geluk hebben stopt de hond met
grommen en zal zich proberen uit de voeten te maken of op een andere manier het conflict uit de
weg te gaan. Als we pech hebben escaleert het conflict en zal hij alsnog bijten. Ongeacht de
reactie van de hond is het gevolg echter nooit wat wij met onze correctie voor ogen hadden,
namelijk dat de agressie stopt. Want een emotie kun je nooit stoppen of afleren door een
correctie. In tegendeel. De emotie wordt alleen nog maar heftiger!
Dus: in dit geval hebben we misschien het grommen "afgeleerd", maar niet de achterliggende
emotie. Dus wat gebeurt er op het moment dat de hond en jij in een vergelijkbare situatie terecht
komen? De hond heeft geleerd dat grommen (waarschuwen) toch geen zin heeft, slaat het
grommen over en gaat meteen over tot de aanval, bijten dus.
Wat dan te doen? Zoek uit wat de oorzaak is van het grommen. Gromt de hond bij de voerbak of
bij zijn bot? Dat is niet de fout van de hond. Dat is hoe een hond van nature geprogrammeerd is.
Immers, voor honden is het heel normaal dat, "wat je hebt, mag je houden". Heb je het gevoel dat
een ander dit van je wil afpakken heb je het recht om dit te verdedigen. Dit geldt voor alle
honden, dus ook voor de zogenaamde "laagste in rang", mocht je nog erg aan de dominantie
theorie verknocht zijn. Het betekent dus dat wij en niet de hond, ergens een steekje hebben laten
vallen. Wij zijn overduidelijk tekort geschoten in de voerbak training.
Gromt 'ie tijdens de borstelbeurt? Mogelijk heb je hem pijn gedaan. Misschien nu, misschien ook
tijdens een vorige borstelsessie. Oeps, onze fout dus.
Gromt 'ie zomaar "uit het niets"? Geen enkele hond gromt zomaar uit het niets!. Tijd dus voor een
grondige check bij de dierenarts! Eén van de meest voorkomende oorzaken voor veel soorten
probleemgedrag, is een medische!
Maar wat te doen op het moment dat de hond naar je gromt? Hoe gek het misschien in eerste
instantie lijkt, maar..... bedank je hond voor het feit dat hij je door middel van zijn grom
waarschuwt. Dat hij je de kans geeft om te stoppen met jouw voor hem bedreigende actie, zodat
hij zich niet genoodzaakt voelt om tot bijten over te gaan. Zeg desnoods "sorry" tegen je hond,
laat hem rustig bijkomen en ga vervolgens uit (laten) zoeken wat hier nou eigenlijk speelt. Zodat
je aan de slag kunt met de oplossing van het probleem.
Nu hoor ik sommigen denken: "Maar nu heeft 'ie toch juist succes met het grommen. Je hebt het
dan toch beloond, waardoor hij het in de toekomst misschien vaker gaat doen?" Heel goed
gedacht! Je bent heel erg op de goede weg! Maar voor emoties, en zeker voor heel heftige
emoties geldt dat je deze in feite niet kunt belonen. Wanneer een emotie heel heftig is, gaat deze
ook gepaard met heel veel stress. Wanneer een hond veel stress heeft, stopt over het algemeen
ook het leervermogen.
Maar mijn advies zou altijd zijn: zoek professionele hulp!

