
Maroef Kalmerende signalen: de kunst van het communiceren tussen baas en hond

Grommen

Door te grommen geeft de hond aan dat hij zich niet prettig, onveilig of angstig voelt en meer 
ruimte nodig heeft. Het is een afstand vergrotend signaal. 

Wat kan de oorzaak zijn

Allereerst ga je kijken waarom de hond gromt, wat kan de oorzaak zijn. 

Pijn
Angst
Gepest worden
Geen juiste benadering
Teveel moeilijke opdrachten
Correcties die de hond niet begrijpt
Onduidelijke situaties voor de hond
Stress
Een bot of eten dat afgepakt wordt ( het is onnatuurlijk om eten af te pakken ) 

Wat kan je er aan doen als de hond gromt

Geef de hond de kans om zelf uit de situatie weg te lopen of zorg ervoor als eigenaar, dat datgene
waar de hond ongerust over is, niet dichterbij komt. Soms moeten we de hond helpen door hem 
rustig uit de situatie te halen. In veel gevallen kunnen honden het ook zelf oplossen als ze de 
mogelijkheid hebben gehad om een conflict te vermijden. Dit kan onvoldoende ontwikkeld zijn 
door bijvoorbeeld een hond die aangelijnd is en waarvan je als eigenaar de eerste signalen hebt 
gemist en een hond dus in de problemen hebt laten lopen. 

Als een andere hond op het grommen reageert en daardoor wegloopt is er niets aan de hand. 
Helaas snappen mensen deze vorm van communicatie vaak niet en maken de afstand vaak kleiner 
omdat ze de situatie willen sussen. Voor de hond is dit heel verwarrend omdat er precies het 
tegenovergestelde gebeurt van wat hij bedoelt. 

Ook wanneer de hond naar jouw als eigenaar gromt is het gewoon een manier van communiceren 
waarbij de hond alleen maar zegt: “ wat je nu doet vind ik niet prettig”. Neem dan afstand en denk
even na wat de hond onprettig vindt en pas uw gedrag aan. Grommen is geen ondermijning van je
gezag. 

Wanneer er mogelijk pijn meespeelt, dan is het noodzakelijk om eerst de dierenarts te raadplegen.

Belangrijk is dat je grommen nooit straft want dan maak je de zijn angst erger of de 
hond durft niet meer te grommen en gaat over tot bijten. 

Wil je meer weten: kijk dan op www.maroef.nl 

Delen mag

http://www.maroef.nl/

