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Welzijn van onze hond
in relatie tot de
elektronische halsband
-door Jantine Veldhuyzen-

E

nige tijd geleden belde een gedragstherapeut mij. “Jantine, mag ik je wat
vragen? Ik volg jou al een tijdje en in mijn beleving was jij een positieve trainer
maar ik begrijp dat jij ook weleens les geeft in de omgang met de elektronische halsband. Hoe zit dat?” Wat volgde was een langdurig, zeer respectvol, gesprek. Positief trainen en toch weleens kiezen voor het gebruik van de elektronische halsband sluit elkaar niet uit. Alleen heet je dan geen positieve trainer maar
een balanced trainer. De reden waarom ik, na nooit veel ruchtbaarheid te hebben
gegeven aan mijn mening over de elektronische halsband en mij zelden heb gemengd in discussies over deze band op social media, toch heb besloten wat over
dit onderwerp te schrijven, is een artikel wat ik dit weekend las waar met ´halleluja´ werd geschreven over het aankomende verbod op de band. Met name de
stelling dat een hond, wanneer hij niet meer los kan zijn leven prima kan slijten
snuffelend aan een lange lijn, want dan is hij ook gelukkig, stoorde mij zo enorm
dat ik het toch nodig vindt mijn mening over dit onderwerp te geven.

Welzijn
Uitgangspunt bij de keuze om de band te verbieden is
het verminderde welzijn van de hond bij het gebruik
van de band. Welzijn komt in vele gradaties, onze
mate van tevredenheid en die van de hond is afhankelijk van vele factoren wat maakt dat we ons ´top´ of
´mwah, het gaat wel´ voelen. Wat een hoog gevoel van
welzijn bij de een geeft zorgt bij de ander voor een
verlaagd gevoel van welzijn. Daarnaast kan het zijn
dat wat welzijnsverhogend is voor de een, op de ander
een welzijnsverlagende werking heeft.
We hebben, als we praten over ons welzijn, ook weleens met factoren te maken die ervoor zorgen dat we
ons niet alleen, heel egoïstisch, op ons welzijn kunnen
richten.
Mijn oudste kinderen ervaren een zeer hoog gevoel
van welzijn als ze midden in de nacht met harde muziek en leuk gezelschap in mijn woonkamer verblijven.
Met mijn welzijn en die van de buren gaat het op dat
moment een stuk minder goed.
Mijn honden zouden het meest geweldige gevoel van
welzijn ervaren als ze dagelijks op de reeën in mijn
achtertuin zouden kunnen jagen, het welzijn van het
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ree keldert op dat moment natuurlijk
naar onder het nulpunt. Hoe het met
ons welzijn gaat op het moment dat
onze jachthond achter wild aanjakkert
blijkt ook weer erg persoonsafhankelijk
te zijn. Regelmatig verschijnen er filmpjes op social media waar Fikkie achter
een haas aanjakkert en het zoooooo
naar zijn zin heeft, ook de eigenaar
wordt blij als hij ziet dat Fikkie het reuze
leuk heeft, geen van de twee is met het
welzijn van het haas bezig...
Een ander vindt het alleen acceptabel
als Fikkie achter de strandlopertjes op
strand loopt te jagen want hij denkt dat
die vogeltjes er niet zo´n last van hebben. Er is dus sprake van drie factoren
als het gaat over welzijn in relatie tot
de hond: Het welzijn van de hond. Het
welzijn van de eigenaar. Het welzijn van
de omgeving van hond en eigenaar.
De meest ideale variabele is dat deze
drie een hoge mate van welzijn ervaren
in de interactie met elkaar. Het leven
is echter niet altijd ideaal en soms
gebeurd het dat we wat moeten inleveren van ons gevoel van welzijn om
het gevoel van welzijn van de andere
variabelen op een acceptabel niveau te
houden.
Welzijn in relatie tot gebruik van de
elektronische halsband
Zet je welzijn van de hond af tegen een
elektronische prikkel zal de uitkomst
altijd zijn dat dit welzijnsverlagend
werk. De uitgesproken onzin dat een
hond blij wordt als hij de elektronische
halsband ziet heeft natuurlijk niets te
maken met het blij worden van een
prikkel. De halsband is niets meer en
niets minder een voorspeller geworden
voor het ´op stap gaan´ voor de hond.
Dat maakt hem blij, niet de voorspelling dat hem wellicht een elektronische
prikkel staat te wachten.
Wat we zouden moeten doen, als we
overwegen de elektronische halsband
in te gaan zetten bij de training van
onze hond, is het wegen van het welzijn
van hond, eigenaar en omgeving in
zijn totaal en niet in relatie tot alleen
de toegediende prikkel. Deze uitkomst
van deze weging zal voor iedere drieeenheid (hond, eigenaar, omgeving)
anders zijn.

Wanneer de kans dat je hond overreden wordt mocht hij zijn inkomsignaal
negeren heel groot is omdat je in een
druk gebied, qua wegen en treinbanen,
woont speelt dit mee in jouw weging
om hem te trainen op de band. Is die
kans nihil zal je waarschijnlijk een andere keuze maken.
Mijns inziens is de keuze om de band
te verbieden volledig gebaseerd op
de relatie: Welzijn hond −› in relatie
tot reactie op elektronische prikkel op
moment van toediening
Het zou moeten zijn: Welzijn hond/
eigenaar/omgeving −› in relatie tot
reactie op incidentele toediening
gemeten over een langere periode in
tijd. De keuze tot verbod is gebaseerd
op de, toch wel, arrogante mening van
deskundigen die menen dat het altijd
welzijnsverhogend voor onze hond is
als hij nooit wordt blootgesteld aan
prikkels.
Wil je werkelijk antwoord op deze vraag
dan zal het wetenschappelijk onderzoek geheel anders moeten worden
opgezet. In het geval van onze jagende
honden zullen twee groepen honden
langdurige gevolgd moeten worden.

De eerste groep honden is getraind met
de elektronische halsband volgens de
kennis en kunde die we hebben over
leerprincipes. Met andere woorden, het
is de hond volledig en eerlijk duidelijk gemaakt dat hij een prikkel kan
vermijden door gehoor te geven aan
het inkomsignaal naar het niveau dat
inkomen gewoontegedrag is geworden
en er geen elektronische prikkels meer
nodig zijn om tot dit gedrag te komen.
De tweede groep zijn honden die
uitsluitend aan de lange lijn lopen en
nooit worden of zijn blootgesteld aan
een elektronische halsband. Honden uit
groep 1 mogen uiting geven aan hun
natuurlijke gedrag tot jagen. Honden
uit groep 2 mogen uitgebreid snuffelen.
Het vergelijk van deze groepen moet
veel verder gaan dan het zien van
stresssignalen nadat een prikkel is
toegediend. Er moet dan gekeken
worden naar welzijn in de breedste zin
van het woord. Hoe is het gedrag thuis
van beide groepen, wordt er bij de ene
of de andere groep meer gesloopt in
huis, blaft de hond meer, is hij onrustig,
toont hij wel of geen nerveus gedrag
binnen? Toont de hond zich meer of
minder in een toestand van totale
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we echt alles leren zonder dat er soms
negatieve consequenties zijn bij het
maken van een verkeerde keuze....
Iedereen die beweert dat hij geheel dwang- en drukvrij traint
liegt...het is niet mogelijk.
Onze hond een voertje
onthouden terwijl hij
hem wel verwacht,
een ontstemde blik,
de hond wegleggen, de
hond aan de lijn houden terwijl hij vrij wil zijn. Het zijn allemaal
vormen van dwang en druk. Het feit
dat je je hond nooit met een vinger
aanraakt wil niet zeggen dat je daardoor dwang- en drukvrij traint!
Iedereen die roept dat als we tijgers in
de dierentuin tot vrijwillig nagels laten
vijlen kunnen clicken en dat we daarom
toch zeker onze hond tot elk gedrag
kunnen krijgen op een positieve
manier trekt een scheve vergelijking.
Het mens wie dit met een tijger die in
de vrije natuur leeft voor elkaar krijgt
moet nog geboren worden. Onze hond
leren komen in een hal kan je tot 100%
betrouwbaar op een positieve manier
trainen. Onze hond laten komen terwijl
zijn najaaginstinct sterk getriggerd
wordt lukt niet altijd 100% positief.

ontspanning? Hoe gedragen beide
groepen zich buiten? Meer of minder
reageren op triggers die het najaagsysteem in werking zetten? Meer of minder
agressieve reacties naar soortgenoten
of andere dieren in de omgeving? Betere of slechtere relatie tot de eigenaar?
Beschrijf alle factoren waarop we
welzijn kunnen aflezen en meet ze!! Pas
dan krijgen we een totaalbeeld en niet
als we prikkel/reactie meten...
Negatieve consequentie op gedrag
Het andere punt wat genoemd wordt
als motivatie voor het besluit om het
gebruik van de elektronische halsband
af te schaffen is dat onze huidige kennis
van hondengedrag zodanig is toegenomen en dat we daardoor tot de conclu-
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sie mogen komen dat honden prima
te trainen zijn met slechts de inzet
van motivatieverhogende positieve
bekrachtigers.
Terwijl de wetgever zich momenteel
buigt over de negatieve consequentie
(boete) bij het toch inzetten van de
band, onze wet vol staat met negatieve
consequenties op het overtreden van
de wet wordt er, als het over honden
gaat, ineens beweerd dat die toch heel
anders in elkaar zitten dan de mens.
We zouden met zijn allen heel hard
gaan staan lachen als de wetgever
zou zeggen, we zijn nu druk bezig om
te bedenken wat de positieve consequenties zijn voor het niet gebruiken
van de band. Maarrrr een hond kunnen

Ja we proberen onze training en opvoeding van zowel mens als hond zo
positief mogelijk op te zetten. Willen we
nieuw gedrag leren doen we dat altijd
op een positieve stimulerende manier.
Maar als we eenmaal weten wat de regels zijn dan mag er best een negatieve
consequentie zijn op de keuze om ons
niet aan de geleerde regels te houden.
Hoe deze negatieve consequentie eruit
moet zien zal per individu verschillen.
Je ziet dat het gros van de jachthonden prima zonder behulp van een
band te trainen is. Dat zijn de honden
die helemaal niet de intentie hebben
om een andere keuze dan de juiste te
maken. Of het zijn honden die je prima
kan trainen met de positieve consequentie op het juiste gedrag in plaats
van op de negatieve consequentie van
het onjuiste gedrag. Dat zijn de honden
die steeds in de voorbeelden worden
gebruikt door mensen die een jachthond hebben die prima luistert als hij
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los is en daartoe nooit getraind is met
een elektronische halsband. Hoe fijn is
dat. Maar dit is echt niet alleen maar te
wijten aan de vaardigheden van diens
voorjager, het heeft ook veel te maken
met het karakter van de hond. Ik heb
meer dan eens mensen bij me gehad
die al meerdere honden hadden gehad,
er werkelijk van overtuigd waren dat
ze elke hond konden trainen zonder
een band als hulpmiddel. Maar nu een
exemplaar in bezit hadden waar ze het
niet voor elkaar kregen...
Pijnlijke bijwerking in ruil voor
hoog welzijn
Stel dat welzijn gelijk wordt gesteld
aan: vrij van pijn en ongemak... Waarom
staan sommige van ons zich dan af te
beulen op de sportschool? Waarom
zakken mijn oudste kinderen dan een
nacht door? Wij, als mensen, zijn bereid
om de spierpijn op de koop toe te
nemen voor dat strakke lijf. De verzuring te verdragen voor die snellere tijd
op de baan. De kater te verwerken voor
de bere-gezellige avond. De zware vermoeidheid voor lief te nemen voor dat
prachtige cijfer op ons rapport.
Wij kiezen er voor de negatieve bijwerking te dragen voor bepaalde keuzes
omdat we het heerlijke gevoel wat
het ons oplevert vele malen zwaarder
weegt dan het minder fijne, zelfs pijnlijke gevoel wat het gevolg is.
Honden kunnen ook deze keuzes
maken. De Spaniel die tot bloedens toe
in de bramen jaagt. De Staande Hond
die de longen uit zijn lijf blijft rennen
tot het einde van het te bejagen veld.
De Retriever die onmogelijke hekken
springt en tegen beschoeiingen van
sloten klapt. We zien dat het pijn doet,
de hond ‘moet’ het niet van ons, we
houden zelfs ons hart vaak vast. En
de hond? Hij verdraagt de negatieve
bijwerking van pijn en uitputting om
te komen tot het ultieme welzijn wat
jagen hem geeft!
Omdat de vele kenners de ´arrogantie´
hebben om te beweren dat alle honden
ook prima gelukkig zijn aan een lange
lijn durf ik ook wel zo arrogant te zijn
om te beweren dat mijn staande jachthond in het jachtveld best weleens het
risico op het bijgevolg durft te nemen

om het heerlijke gevoel wat jagen bij
hem geeft te ervaren. Dat ik denk te weten dat als ik een gedreven jachthond
de keuze zou geven, voor altijd aan de
lange lijn, of los met het risico dat als
zijn drift hem tot contactverlies drijft
met een elektronische consequentie
als gevolg dat hij direct, zonder na te
denken, het laatste zou kiezen.
Elektronisch prikkel als prestatieverhoger
Zoals eerder vermeld vind ik dat er drie
factoren meespelen als we praten over
welzijn, de hond, diens eigenaar en de
omgeving. We zoeken steeds naar een
modus waar voor deze drie het welzijn
zo hoog mogelijk is. Dat brengt ons
naar de vraag hoe het nou zit met het
inzetten van de band als prestatieverbeteraar? Noem het de anabool in de
krachtsporttraining.
Als we dan kijken naar de drie factoren,
welk plaatje krijg je dan? Wat als de
band wordt ingezet voor een snelle
return op de gehoorzaamheidswedstrijden? Voor de zitfluit omdat er dan
snel kan worden ingegrepen tijdens je
lijnentraining en je hond geen succes
kan halen op de 'verkeerde' dummie?

Wiens welzijn van de drie spelers in
het geheel gaat er dan omhoog? Het
welzijn van de hond? Het welzijn van
de omgeving? Of het welzijn van de
eigenaar? Is dat niet hetzelfde als die
keiharde muziek van mijn kinderen
midden in de nacht? Ja nou!, wat hebben ze toch een verhoogd welzijn op
dat moment... maar ik, of mijn buren?
Moeten we zo met elkaar omgaan?
Mijn motivatie
Ik kan alleen maar over mezelf spreken als het gaat over mijn keuzes in
het verleden om bepaalde honden
elektronisch te trainen. Samen met de
eigenaar van de hond heb ik altijd geprobeerd een integere keuze te maken.
Allereerst moest ik uitsluiten dat de
kans om een hond anders dan elektronisch te trainen naar mijn beste weten
en kunnen uitgesloten was. Het waren
altijd honden met enorm veel zelfbelonende ervaringen op het najagen en/
of doden van (groot) wild waar zelfbeloning tot een grotere macht stond dan
wat wij aan beloning aan deze hond
konden bieden. Vaak hadden de honden nadat het besluit was genomen ze
alleen nog maar aan de lange lijn te laten lopen bepaalde gedragsproblemen
ontwikkeld. Deze gedragsproblemen
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zou je zomaar los kunnen zien van het
lopen aan de lange lijn, echter, nadat de
bandtraining voltooid was en de hond
weer los van de lijn liep verdwenen
deze gedragsproblemen zonder dat er
verder aan gewerkt was. Er blijkt dus
een verband tussen beide zaken en ik
denk werkelijk dat deze gedragsproblemen door verminderd welzijn wegens
het aan de lijn lopen werden veroorzaakt.
Weging om tot de keuze te komen om
de hond met behulp van de band te
trainen deed ik door de drie factoren,
eigenaar, hond en omgeving als totaal
te nemen. Onder aan de streep moest
de welzijnsfactor omhoog. Ik trainde
geen honden met als doel betere resultaten op het trainingsveld, ik ben van
mening dat het totale welzijnscijfer dan
niet stijgt.
Wanneer ik een combinatie trainde was
dit een traject van minimaal vijf trainingen waar de eigenaar de afstandsbediening niet in zijn handen kreeg voordat
ik de hond zodanig getraind had dat ik
een V kon zetten bij het begrip van de
hond dat hij een consequentie voor een
verkeerde keuze kon vermijden. Daarnaast kreeg de eigenaar uitgebreide instructie over leerprincipes, de werking
van de band en niet te vergeten leerde
ik hem alle situaties waar je de vinger
niet op de knop mag leggen.
De training was pas afgelopen als
we konden vaststellen dat de hond
twee achtereenvolgende dagen geen
elektronische correctie meer nodig
had onder invloed van verschillende
omstandigheden. Ik leerde de hond
dus te komen zonder stroom terwijl er
helaas nog steeds bandtrainers zijn die

de hond leren te
komen op een
stroomsignaal,
het zou verboden
moeten worden...
Voldongen feit
Aangezien we
schijnbaar voor
een voldongen
feit staan is dit artikel geen betoog
voor de elektronische halsband.
Het is zeker geen
noodkreet van
een jachthondentrainer die haar
omzet mogelijk
ziet dalen, ik heb
meer werk dan
ik aan kan. Nog
minder ben ik
droevig om het
verlies van deze,
specifieke, trainingsmethode, ik heb de stappen naar
het leren weer los kunnen laten lopen
van de hond met behulp van de band
altijd akelig gevonden. Kiezen om de
hond, al weet je dat het slechts tijdelijk
is, schrik te bezorgen heeft nooit ´fijn'
gevoeld.
Ik deed de bandtraining enkel en alleen
om precies de tegengestelde reden
waarom deze nu verboden wordt...
om het welzijn van de hond, diens
eigenaar en de omgeving te vergroten.
Voor de berichten die nog ver nadat
we een bandtraining hebben afgerond
naar mij worden gestuurd. De berichten
die altijd dezelfde strekking hebben:
'Jantine, we zijn allemaal zo blij dat Fikkie,
Bello, Bruno en noem ze allemaal maar

“Ik deed de bandtraining
enkel en alleen om precies de
tegengestelde reden waarom
deze nu verboden wordt”
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op, heerlijk los kan lopen. Wat genieten
wij en hij hiervan, we hebben de band
trouwens al maanden niet meer om, het
is niet meer nodig, hij komt als we hem
fluiten...'
Tot slot
Natuurlijk zorgen we ervoor dat onze
honden minimaal een acceptabel en
liefst een zo hoog mogelijk gevoel
van welzijn ervaren. We zijn zelfs bij
wet (Wet dieren, artikel 1.3: tot de zorg
van dieren wordt gerekend dat deze
gevrijwaard zijn van beperking van hun
natuurlijke gedrag) verplicht om ons dier
de gelegenheid te geven zijn natuurlijk gedrag uit te laten voeren. Als het
natuurlijke gedrag van onze jachthond
jagen is dan voldoen we niet aan de
wet om hem daar snuffelen voor in de
plaats aan te bieden. Dan is het welzijn
van deze jagende hond ver beneden
peil!
Voor slechts een heel klein percentage
van de jachthonden geldt dat diens eigenaar het niet lukt hem los te laten als
deze hond niet elektronische getraind
is. Mijn hart gaat uit naar deze honden
want het zijn juist de meest gepassioneerde jagers die hun leven lang mogen gaan snuffelen, is dat dan WELZIJN?
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