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LOSLIPPIG
“Ja, ik verdien meer dan Tomas en hij doet 
het huishouden. Maar ik heb niet de indruk 
dat hem dat ongelukkig maakt”
‘Durf te vragen’-presentatrice Siska Schoeters (39) in Dag Allemaal.

“De broodfok zorgt voor 
veel hondenleed”

Een Lummens 
gezicht in het 
nieuwe ‘Vier-
voeters’ op 
Play4: Laura 
Bangels, ge-
specialiseerd in 
het gedrag van 
honden. “Ik zie 
dat sommige 
baasjes nog 
steeds de princi-
pes van 30 jaar 
geleden hante-
ren.”

K
linisch gedragsbio-
loog Laura Bangels,
die eerder al te zien
was in #weetikveel
met Kobe Ilsen, runt
het Gedragscentrum

voor honden in Lummen. In het
nieuwe Viervoeters op Play4, dat
wordt gepresenteerd door Joris
Hessels en Dominique Van Mal-
der, stelt ze haar kennis ter be-
schikking van mensen die op zoek
zijn naar een geschikte asielhond.
“Een welkome afwisseling met 
mijn dagelijks werk”, vertelt Lau-

ra. “Viervoeters is entertainment, 
maar tegelijk helpen we er honden
mee en bovendien kunnen hon-
denliefhebbers er ook nog iets van
opsteken.”

Niet alleen het gedrag van 
honden, maar ook dat van hun 
baasjes is wellicht vaak voor 
verbetering vatbaar.

(knikt) “Ik zie inderdaad dat
sommige baasjes nog steeds de 
principes van dertig jaar geleden
hanteren. Moet een hond acht uur
per dag in een bench zitten? Na-
tuurlijk niet. Net zoals de plaats
van een hond niet buiten op het erf
is, maar binnen bij het gezin. We 
hebben het hier tenslotte over een
gezelschapsdier. Je ziet ook vaak 
baasjes aan de ketting snokken
om hun hond tijdens het wande-
len dicht tegen zich te houden.
Ook dat is niet oké tijdens een da-
gelijkse wandeling: een hond

moet kunnen snuffelen.” 

Wat is de grootste fout die 
baasjes maken?

“Wat we merken, is dat het vaak 
fout loopt door foute communica-
tie. Het baasje zegt dingen als: 
‘Foei, je weet toch dat je dat niet 
mag’, maar daar verstaat zo’n
hond natuurlijk niets van. Ook ge-
beurt het dat baasjes te laat zien
wanneer hun hond stress heeft, als
het dier al aan het grommen en bij-
ten is. Toen ik twaalf jaar geleden
begon met deze job zag ik veel op-
voedingsproblemen: de baasjes 
maakten hier en daar fouten die
dan moesten worden rechtgezet. 
Nu, twaalf jaar later, zie ik dat de
problemen vaker vanuit de hond 
zelf komen.”

Hoe komt dat?
“Dat heeft veel te maken met de 
broodfok: er wordt gefokt met alle

hondjes die maar voorhanden
zijn, er wordt niet eens meer geke-
ken naar het genetisch bepaalde
gedrag van de dieren. Al de agres-
sie en angsten die in die dieren zit,
worden zo telkens weer doorgege-
ven aan de volgende generatie. In
de broodfok leven teefjes vaak in 
constante stress en dat beïnvloedt
het zenuwstelsel van de pups. Met
andere woorden: die hondjes zijn 
voorbestemd om in hun latere le-
ven probleemgedrag te ontwikke-
len. Na hun geboorte worden ze te
vroeg weggehaald bij hun moeder
en op een vrachtwagen richting
België gezet… Kortom: hun erva-
ringen met mensen zijn vanaf het
begin traumatisch. Als je dan
thuiskomt met zo’n schattig pup-
pietje beginnen de problemen. 
Mensen die een hond willen, chec-
ken dus best de asielen of de web-
site van pup4life: een vereniging 
van dierenartsen die contacten

onderhouden met de beste fok-
kers.”

Zoals we kunnen zien in ‘Vier-
voeters’: niet alle honden 
passen bij alle baasjes.

“Klopt. Ik zie vaak dat mensen
een hond kiezen op uiterlijk. Zo 
zijn bordercollies enorm populair,
maar slechts weinig mensen zijn
geschikt om een bordercollie te 
hebben. Omdat deze honden
enorm veel beweging en uitdagin-
gen nodig hebben om gelukkig te 
zijn. Ik zie ook dat de asielen vol-
zitten met Mechelse en Duitse
herders. Mensen zien op tv dat dit
soort hond goed luistert, dus wil-
len ze er ook zo een. Maar wat ze
niet weten is dat er heel wat aan-
dacht voor nodig is om dat dier
goed te dóen luisteren. Er zijn zo-
veel misverstanden. Ik hoor vaak
zeggen: ‘Zo’n Mechelse herder
moet je goed kort houden en straf-
fen’, en dan gebruiken ze wurgket-
tingen of - erger - e-collars (hals-
band waarmee de hond elektri-
sche schokken worden 
toegediend, nvdr.). Gelukkig zijn
die vanaf 2027 verboden, want
een e-collar is wel het laatste wat 
een hond nodig heeft. Met de juis-
te aanpak kan je zoveel meer be-
reiken.”
X ‘Viervoeters’, Play4, woensdag, 20.35 uur
X www.pup4life.be
X www.gedragscentrumvoorhonden.be

Laura Bangels: “Het loopt vaak fout tussen honden en hun baasjes door foute communicatie.” FOTO  KAREN
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