Een hond die van straat eet...
Je kent het misschien wel: een hond die eet van de
straat. Allerlei ‘spul’ wordt in een razend tempo naar
binnen gewerkt voordat je het kunt afpakken.
Sommige honden zijn dol op het eten van poep:
hondenpoep, maar ook paarden-, koeien- of
kattenpoep. Menselijke poep is voor veel honden
zelfs een traktatie! Een heel vervelende, maar soms
ook gevaarlijke gewoonte, omdat je hond dingen
kan opeten die gevaarlijk zijn, zoals rauw
varkensvlees, beschimmeld brood of versplinterde
botten. Een gewoonte om af te leren dus. Maar dat
is moeilijk, omdat we hier te maken hebben met
‘zelfbelonend gedrag’, doordat de hond zijn
‘beloning’ al op heeft (het lekkere hapje) voordat de
correctie (‘foei!’, ‘denk erom!’, ‘bah!’) volgt. In plaats
van de hond het eten van de straat af te leren,
focussen we ons op het aanleren van ander
gewenst gedrag: bijvoorbeeld komen bij de baas of
speuren op commando. Ervaring leert dat met deze
oefeningen het eten van de straat onder controle is
te krijgen. Maar omdat eten van de straat enorm
zelfbelonend gedrag voor de hond is, vraagt het een
enorme inspanning van de eigenaar om dit onder
controle te krijgen.
Waarom eet een hond van de straat?
Er zijn verschillende redenen waarom een hond van
straat eet:
• Een veel voorkomende oorzaken is dat de hond
zich tijdens de wandeling verveelt. Dit zien we nogal
eens bij honden die (in de beleving van de hond) te
weinig worden uitgelaten of waarvan de baas weinig
met de hond onderneemt tijdens het wandelen
(zoals speuren, spelen of trainen). Op deze manier
vraagt de hond om aandacht van de baas. Als de
hond iets opeet, roept en schreeuwt de baas en
komt deze vaak ook naar hem toe. Veel honden
vinden deze reactie geweldig.
• Het kan een levensreddende missie voor de hond
zijn (geweest). Bijvoorbeeld voor een hond (uit het
buitenland) die op straat gezworven heeft en om te
overleven vuilnisbakken leegat. Omdat hij vroeger
uit noodzaak moest eten van de straat, leer je hem
dat zeer moeilijk af, ook al krijgt hij nu genoeg te
eten.
• Sommige deskundigen vragen zich af of een hond
poep eet als gevolg van een tekort aan bepaalde
voedingsstoffen in het voer. Als je hierover twijfelt
kun je dit het beste even overleggen met de
dierenarts.
• Parasieten: denk erom dat honden die poep eten
allerlei parasieten (waaronder wormen) binnen
kunnen krijgen. Overleg daarom goed met je
dierenarts over ontwormen als je hond poep eet.
• Er zijn honden die voorwerpen van straat eten die
niet voor consumptie bedoeld zijn. Denk aan

kiezeltjes, stukjes plastic of zelfs glas. Het mag
duidelijk zijn dat het voor de hond ronduit gevaarlijk
is om dit binnen te krijgen.
Al met al: genoeg redenen om het eten van de
straat serieus te nemen en richting een oplossing te
werken.
Hoe te voorkomen?
Er zijn verschillende manieren om het van straat
eten af te leren, maar dit zal wel tijd en energie van
je vergen omdat de hond zichzelf telkens heeft
beloond.
• Zorg dat je hond zijn energie goed kwijt kan
door in ieder geval één goede lange wandeling
van minimaal 1 uur per dag.
Geef je hond tijdens het loslopen veel positieve
aandacht (onder andere in de vorm van spel) zodat
hij niet op zoek gaat naar eten om zichzelf bezig te
houden.
• Hier komen: roep je hond regelmatig, niet alleen
als je merkt dat hij zijn eigen gang wil gaan of z’n
neus achterna gaat. Als hij bij je is, beloon je hem
uitbundig door telkens iets leuks met hem te doen:
balletje apporteren, te zoeken naar een speeltje,
iets lekkers of een trainingsoefening. Zo krijg je
ook wat meer appèl op de hond, waardoor je
ook op grotere afstand meer controle over je
hond krijgt.
• Leer je hond het commando los: leer hem eerst
vast (bijv. spelen met een bal of flos). Steeds als de
hond dat speeltje loslaat zeg je duidelijk ‘los’. Of ruil
het voor een ander speeltje of brokje. Eerst oefenen
met los op kleine afstand (want je speelt samen met
het speeltje), later kun je het commando los dan op
grotere afstand proberen. Door dit goed te oefenen
laat je hond, wanneer hij het commando ‘los’ goed
beheerst, hopelijk ook poep of iets anders wat hij
stond te vreten los op commando.
• Houd je hond aan de lijn op plaatsen waar voedsel
ligt of kan liggen. Je kunt er ook voor kiezen hem
voorlopig los te laten lopen met een muilkorf om.
Zo kan je je concentreren op oefeningen als ‘hier’
en op het krijgen van meer controle over je hond.
Meer info over het aanleren van een muilkorf staat
in onze hand-out over de muilkorf.
• Een goede afleiding tijdens de wandeling is
‘speuren’. Hiermee kan de hond veel energie
kwijtraken. Je leert hem dan speuren naar een
speeltje. Dit zou zijn zelf aangeleerde gedrag van
het speuren naar eten/poep kunnen vervangen.
Gebruik bij het aanleren van het speuren daarom
geen voer om de hond naar te laten zoeken, want
dan stimuleer je het eten van de straat. Maak je
hond thuis al gek op een speciaal speeltje, wat je
alleen gebruikt voor het speuren (en evt.
trekspelletje met de baas) maar wat hij nooit zomaar

krijgt. Je kan het speeltje extra lekker maken met
een geurtje (door bijvoorbeeld het speeltje in een
ton met lekkere brokjes te bewaren). Het speeltje
wordt de rode draad bij de wandeling met als doel
dat je hond zijn gedrag op dat speciale speeltje gaat
richten en het zoeken naar eten vermindert en/of
‘uitdooft. Zie voor het aanleren van speuren onze
hand-out: Speuren met je hond.
Leer de hond een stopsignaal.
Je kunt hem het woordje ‘stop’ (of ‘nee’) aanleren.
Je biedt hem een brokje aan en zegt bijvoorbeeld
tegen hem ‘toe maar’ of ‘pak maar’. Herhaal dit een
aantal keren. Dan houd je de hond weer je hand
voor met een brokje erin zonder ‘toe maar’ te
zeggen. Op het moment dat de hond het brokje wil
pakken sluit je de hand, tegelijk met het woord
‘stop’. Hij zal op allerlei manieren proberen het
brokje uit je hand te krijgen, maar je reageert niet

(dus ook niet de hand weghalen). Wacht tot de hond
ermee stopt. Je beloont hem door hem daarna een
brokje uit de andere hand te geven. Dit herhaal je
een paar keer. Later op de dag, of de volgende dag,
herhaal je deze training. Na een paar keer merk je
dat de hond begrijpt wat er van hem verwacht
wordt, door onmiddellijk te stoppen als je hem
zonder toestemming een brokje voorhoudt. Soms
draaien honden duidelijk hun kop weg van het
brokje of gaan ze een stukje achteruit, een teken
dat ze het hebben begrepen. Als je hond nu iets van
straat wil eten, gebruik dan het woordje ‘stop’. Grote
kans dat de hond naar je opkijkt. Beloon dit opkijken
onmiddellijk door hem iets lekkers te geven
(minstens even lekker als hetgeen hij op de straat
vindt!). Herhaal de training regelmatig.

