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Privacy editie van  

Beste hondenliefhebber, 

De laatste jaren wordt er (terecht) veel aandacht besteedt aan onze privacy. Hoe, 

wanneer en door wie onze privé gegevens kunnen gebruikt worden is een terech-

te bezorgdheid. Zeker door de globalisering en razendsnel evoluerende technolo-

gie kan onze privacy snel geschonden worden en kan onze veiligheid en welzijn 

in het gedrang komen. 

Als je echter eens googelt op “hond en privacy” dan ga je hier quasi niets over 

vinden, laat staan regelgeving. Honden worden door de wet nog steeds als 

“roerende goederen” bestempeld, dus recht op privacy is er zeker niet bij.  

Jullie, als hondenvrienden, zien jullie honden niet als een “goed” maar wel als 

een vriend(in), als een levend wezen en individu met gevoelens zoals vreugde en 

verdriet, genot en pijn, angst en frustratie/boosheid, enz… (dat honden gevoelens 

hebben is uitvoerig bevestigd door veel wetenschappelijk onderzoek de laatste decennia) 

Maar indien de hond een levend wezen is met gevoelens, heeft die dan ook geen 

recht op en nood aan privacy en hoe vertaalt zich dat dan naar de realiteit? Mis-

schien is het interessant of eens te reflecteren of/hoe wij in de eerste plaats zelf 

privacy aan onze honden geven of (meer) zouden kunnen geven.  

Het woordenboek Van Dale geeft de volgende mooie definitie van privacy: de mo-

gelijkheid om in eigen omgeving helemaal zichzelf te zijn. Dat kan nog eens tellen!   

Uiteraard moeten we in onze drukke en veelei-

sende maatschappij heel veel voor onze hond 

regelen en bepalen omwille van veiligheid, dui-

delijke en consequente communicatie, grenzen 

van onze medemensen, etc…, maar schiet de 

persoonlijke vrijheid van de hond, de mogelijk-

heid om zichzelf te zijn, er soms niet te veel bij 

in? Is het ook niet omdat honden zoveel 

(moeten) tolereren van de mens, dat we soms 

vergeten dat ze ook nood hebben aan eigen keu-

zes en privacy?  

Hoe kunnen we onze honden dan toch voldoende eigenheid geven?  

(Let op: elke hond is anders, heeft een andere situatie, heeft andere zaken ge-

leerd of meegemaakt, dus alles dient bekeken te worden in functie van wie jouw 

hond is) 

• Leer de lichaamstaal van de hond. 

Alleen al door echt te (kunnen) luisteren naar onze honden, kunnen we al 

veel stress wegnemen bij honden en hun grenzen respecteren. Via sub-

tiele lichaamstaal laten zij (ons) vaak weten dat ze iets niet willen, dat iets 

genoeg is, dat iets te lang duurt of te druk is, dat iets pijn doet of lastig is, 

dat iets te spannend is, enz… Het is niet omdat iets voor mensen leuk of 

normaal is, dat het dit ook voor de hond is; De hond is immers geen mens 

en heeft dus vaak ook andere behoeftes... 
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Mochten wij hen in heel veel zaken al beter begrijpen, en mochten we dit dan 

ook wíllen zien, dan zou dit al een wereld van verschil voor hen zijn. Los van 

het feit of we hun wens kunnen inwilligen op dat moment, kunnen we er wel 

over nadenken hoe het in de toekomst anders kan. 

Boekentips: “Kalmerende signalen” van Turid Rugaas – “Hondentaal is li-

chaamstaal” van Martin en Sasha Gaus -    

Website: www.doggo.nl 

• Privacy om te rusten en te slapen. 

Honden zijn, als ze voldoende beweging en uitdaging hebben, een rustige 

diersoort en zijn gesteld op hun rust. Een hond die rust, wil meestal met rust 

gelaten worden. Sommige honden vinden het fijn om zacht aangeraakt te 

worden (bv. Ttouch) of een lichte massage te krijgen wanneer ze in rustmo-

dus zijn. Anderen willen even me-time. Of een hond 

volledig met rust gelaten wil worden of niet hangt af 

van het individu en het moment. Zolang je aanraakt 

met instemming van je hond is het goed. 

Wanneer honden slapen heb je ze sowieso met rust 

te laten. Ze hebben hun slaap nodig om de prikkels 

van de dag te verwerken en serotonine aan te ma-

ken. Serotonine hebben ze net als ons nodig om 

hun rust en balans te vinden. Een hond die ge-

stoord wordt in zijn slaap kan krikkel reageren of 

schrikken en per ongeluk bijten. Een hond die te 

weinig slaap heeft, wordt onrustig en kort van stof. 

Hoe ben je zelf als je te weinig hebt geslapen? 

Heeft je hond een rustige plek in huis waar hij zich 

kan terugtrekken? Een no-go zone voor de kin-

deren? Kan de hond kiezen waar hij slaapt of moet dit steeds op dezelfde 

(kleine) plaats? Kan hij zijn ondergrond kiezen en dus zijn eigen thermoregu-

latie (warm – koud) ? 

En wat met de geluidsvervuiling in huis? Honden hebben een zeer gevoelig 

gehoor. Wordt er geroepen of gekrijst in huis? Word er veel rondgelopen? 

Harde muziek gespeeld? Te veel of harde geluidsprikkels kunnen de rust in 

huis bederven en stress veroorzaken. 

• Privacy om te eten en te kauwen 

Wanneer honden eten of kauwen willen ze liever geen inmenging in hun 

bord. Toch is menig hondenmens ervan overtuigd dat de hond het moet ac-

cepteren dat je zijn bak met eten of kauwbot ten allen tijde moet kunnen afne-

men. 

Op dat ogenblik schendt men de privacy van de hond, want in de hondenwe-

reld neem je niet af wat een ander heeft.  En eigenlijk in  de mensenwereld 

ook niet. Je kan het vergelijken met het gevoel dat je krijgt wanneer je aan 

het eten bent en iemand anders komt ongevraagd uit je bord eten. De eerste 

keer sta je perplex. De vijfde keer ga je je verstoppen met je eten in de hoop 

op een beetje privacy. Als dat niet werkt, verlies je je geduld en haal je uit. 

Gelukkig zijn honden zo’n gewillige dieren en laten ze zich graag trainen op 

het afgeven van voedsel (op straat) of vreemde voorwerpen. Maar dit heb je 

dan eerst op een beloningsgerichte manier te trainen. 
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• Privacy van het eigen lijf 

Vele honden ervaren geaaid worden als (heel) aangenaam, maar ook niet altijd, niet op elke manier 

en zeker niet door iedereen. Honden worden benaderd en geaaid door vreemden terwijl ze aan de lijn 

hangen en niet weg kunnen. Honden worden omklemd (“geknuffeld”) en je ziet ze dan meestal wat 

wegtrekken of wegkijken; ze zeggen dan heel vriendelijk dat ze dat liever niet hebben. Kleine honden 

worden te pas en te onpas opgepakt en/of op de schoot gehouden. Veelal gewenst, maar probeer 

eens te luisteren of dit ook werkelijk elke keer is als jij het wil/doet.  

• Privacy van de leefruimte 

Ben je een gezin dat regelmatig bezoek ontvangt? De ene 

hond vindt bezoek een leuke afwisseling. Voor de ander 

betekent het een verstoring van de rustige leefsfeer en vei-

lige thuishaven. 

Hoe gedraagt het bezoek zich? Dringt het zich op aan de 

hond? Of laten ze de hond begroeten op eigen initiatief? 

Houden ze rekening met zijn signalen om al dan niet ge-

aaid te worden? Zo nee, stuur jij je bezoek dan aan en kom 

je op voor je hond, zodat zijn grenzen worden gerespec-

teerd? 

En wat met bezoek dat niet wenst dat de hond bij hen komt? Ga je de hond isoleren van zijn sociale 

groep en het sociale gebeuren? Of zeg je, we houden hem bij ons, want hij hoort erbij … maar dan 

bijvoorbeeld aangelijnd. 

Anders is het voor honden die onzeker en gestrest worden van bezoek. Dan is het aan jou om een 

veilige plek te zoeken in huis waar de hond op zijn gemak is, of toch zeker in het begin zodat de hond 

even tijd heeft om te wennen. 

• Privacy op wandeling 

Vrij bewegen en snuffelen: 

Samen wandelen vinden de meeste honden zalig. Minder aangenaam wordt het wanneer ze (te wei-

nig of geen) privacy krijgen op wandeling. Wij mensen bepalen waar, wanneer en in hoeveel tijd we 

een bepaalde route willen lopen. Vaak het tegenovergestelde van wat een vrij levende hond zou 

doen.;-)  Vanzelfsprekend moet het binnen veilige kaders en is het handig dat je de hond geleerd hebt 

niet te trekken aan de lijn, maar waarom  

• hen eens niet laten bepalen welke route ze uit willen? 

• te kijken en erachter komen in welke omgevingen/natuur jouw hond het liefste wandelt? 

• waarom de hond eens niet de tijd geven om geurtjes 

volledig te onderzoeken (behalve wanneer het ge-

vaarlijk is – of vies (zoals mijn eigen hond die al 13 

jaar verzot is op mensenuitwerpselen  ) 

• waarom geen extra moeite doen om regelmatig daar 

te gaan wandelen waar je de hond aan de lange lijn 

kan houden en dus meer ruimte (privacy) en snuffel-

mogelijkheid kan geven (park, bos, wei, … ) 

• waarom niet gaan uitzoeken waar je je hond dage-

lijks los kan laten lopen en dus de ultieme vrijheid 

geven (en even de privacy om met (soort)eigen dingen bezig te zijn (graven, snuffelen, spe-

len, rondijken, contact andere honden (als de hond dit leuk vindt!!), etc…? 
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Vrijheid van beweging (lange lijn of los) en (vrij) snuffelen zijn 2 belangrijke basisbehoeftes die de 

levenskwaliteit van je hond enorm verhogen. Het gaat immers om beweging op eigen ritme, eigen 

keuzes kunnen maken, controle over eigen lichaam, lichaamstaal op een goede manier kunnen ui-

ten, eigen veiligheid garanderen (afstand kunnen nemen van bepaalde prikkels of informatie inwin-

nen via geurtjes).  

Je kan je voorstellen dat chronisch gebrek hieraan voor heel veel stress, onzekerheid, frustratie kan 

zorgen!   

Privacy tov andere honden op wandeling aan de lijn 

Voor sommige honden betekent het zien van een andere hond op wandeling een plezier, voor ande-

ren een frustratie door de begrenzing of bedreiging met uitvalgedrag tot gevolg. 

Bij de meeste honden gaat het zien, het kruisen en het 

ontmoeten van vreemde honden aan de lijn gepaard met 

de nodige spanning. Dat komt omdat honden van nature 

vreemde honden mijden of op zijn minst op een andere 

manier benaderen dan dat wij ze laten doen aan de lijn. 

Bovendien kunnen ze geen gewenste lichaamstaal laten 

zien omdat ze door de lijn gekortwiekt worden. 

Honden die op straat in groep leven hebben een eigen  

territorium. Iedere groep(je)/individu blijft in zijn eigen leef-

ruimte ter behoud van de veiligheid en de rust. Ze zoeken 

elkaar slechts in uitzonderlijke situaties op. Meestal res-

pecteren ze elkaars privacy. 

Wat doen wij? Lijnen onze honden aan, gaan op pad en brengen vreemde honden bij elkaar. 

Als de ene hond de ander niet wil benaderen, wordt dit dikwijls toch verwacht en gestimuleerd. Ei-

genlijk schenden we daarmee de privacy van de honden. 

Wetende dat je iets van je hond verwacht dat onnatuurlijk is (of minstens op een onnatuurlijke manier 

gebeurt) en ongemak veroorzaakt, kan je vanaf nu kiezen om een grote boog te nemen, je even op-

zij te zetten of gewoon weg rechtsomkeer te maken om zijn privacy te respecteren … of die van de 

andere hond. 

Maar wat als je met een hele sociale hond leeft die iedere andere hond wil begroeten?  Ook al heb je 

een super sociale hond, niet iedere hond heeft graag een vreemde hond in zijn persoonlijke ruimte, 

ook geen sociale. Dus best even overleggen met de eigenaar en de andere hond   alvorens je 

hond erop los te laten!  Zo respecteer je de privacy van de ander. 

 

Wij zijn er van bewust dat dit overzichtje lang niet volledig is, maar super dat jullie alvast even wilden 

meedenken met ons over dit onderwerp!  

Groetjes,  

Ira & Audrey! 
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