Hondengedrag begrijpen
Met het gedrag van de hond bedoelen we puur het geobserveerde gedrag, wat je
waarneemt. Niet je interpretatie ervan, je mening of je oordeel erover, maar alleen wat
je ziet. Puur waarnemen is moeilijk, want we zijn gewend om onze waarnemingen direct
om te zetten in een interpretatie en daarnaar te handelen. Vroegere ervaringen
beïnvloeden de manier waarop je de huidige situatie waarneemt, interpreteert en zelfs
later herinnert. Kennis beïnvloedt de waarneming.
Het pure observeren van het gedrag van de hond, zonder te interpreteren, is een
vaardigheid die wij als mens kunnen leren en kunnen toepassen om de hond beter te
begrijpen.
De afbeelding links kan een
betekenisloze verzameling van
vlekken zijn totdat er meer
informatie over bekend is.
Vanaf het moment dat je weet
dat dit een hond is, naar links
kijkt en aan de grond snuffelt,
controleert dit idee de
interpretatie en is het zeer
moeilijk om de hond niet meer
te zien.
Om het waargenomen gedrag
vervolgens te kunnen verklaren,
kijken we naar interne en
externe factoren.

Interne factoren die het gedrag beïnvloeden, liggen bij de hond zelf:
● leeftijd en ontwikkelingsfasen: van pup tot jonge hond tot oudere hond;
● raskenmerken en karaktereigenschappen;
● de relatie met andere honden, andere dieren, met mensen of de omgeving;
● psychische functies en processen zoals waarnemen, leren, emotie en motivatie;
● biologische (dis)functies en pijn.
Maar meer nog dan door interne factoren, wordt het gedrag van de hond bepaald door
externe factoren, invloeden van buitenaf zoals:
● lawaai: muziek, verkeer, mensen, apparatuur;
● overbevolking: te veel mensen en/of honden in te weinig ruimte;
● persoonlijke ruimte die de hond nodig heeft;
● de 4R’s : rust ,ruimte, regelmaat en wederzijds respect
Stapsgewijs het gedrag van de hond observeren, herkennen, erkennen en tot slot leren
verklaren geeft begrip en inzicht in het hoe en waarom van het gedrag. En vanuit dat
begrip gaan we kijken hoe het gedrag van de hond het beste bij te sturen is.

