
 

Trainen van in beslag genomen honden 
 

Wijze van trainen 
Het trainen van de in beslag genomen hond gebeurd allereerst door op een rustige wijze kennis te 

maken met de hond. Als er kennis gemaakt is en de hond reageert hier positief op zal de hond uit zijn 

kennel worden gehaald en meegenomen op een wandeling. Dit om de hond allereerst vertrouwd te 

maken met de trainer en een band op te bouwen.  Na een aantal dagen zullen de wandelingen 

worden gecombineerd met lichte appeloefeningen zoals zitten en hier komen.  Het opvolgen van de 

appeloefeningen wordt beloond. 

Als de lichte appeloefeningen goed gaan, wordt er begonnen met het aanleren van apporteren. 

Apporteren is een belangrijke manier van samenwerken tussen hond en mens. Een hond die vrijwillig 

spullen terug haalt en afstaat aan de trainer (of eigenaar) zal niet geneigd zijn agressie in te zetten 

tegen deze persoon. 

Nu de band tussen trainer en hond goed gevormd is gaat de trainer de hond wennen aan een 

snuitband en een hoofdband. Een snuitband voorkomt dat de hond kan bijten. De hoofdband zorgt 

voor goede controle over de hond waardoor uitvallen niet mogelijk is. Een hoofdband is te 

vergelijken met een halster voor een paard. De hoofdband wordt nog extra verzekerd aan de 

halsband, zo kan de hoofdband nooit los raken, dit zorgt voor extra veiligheid. Door de hoofdband 

kan de trainer (of eigenaar) de hond met een paar vingers houden. Er is weinig kracht nodig. 

Als de hond gewend is aan de hoofdband en snuitband kan met de voorbereiding op de test 

begonnen worden.  De hond leert omgaan met verschillende prikkels, zoals mensen die op hem 

aflopen, voorbij komende honden, fietsers en dergelijke. Als de hond zich goed gedraagt wordt hij 

beloond. De moeilijkheid van de oefeningen wordt steeds opgevoerd. 

Het trainen van de hond zal zo’n 4 tot 6 weken in beslag nemen. Dagelijks zal de voortgang 

gerapporteerd worden aan de opslaghouder en wekelijks (of hoe vaak het OM dat zelf wil) aan het 

OM. 

Als de trainer de hond niet geschikt vind om terug te keren in de maatschappij zal zij dit schriftelijk 

kenbaar maken. 

Voordelen 
- De hond wordt dagelijks getraind en blijft zo bezig.  

- De hond komt in aanraking met andere honden, voor een roedeldier zeer belangrijk. 

- De trainbaarheid van de hond wordt getest. Als de hond goed trainbaar is, is de kans dat hij 

succesvol herplaatst kan worden heel groot. Als de hond niet trainbaar is, kan zonder het 

risico assessment al worden vastgesteld dat de hond niet geschikt is om terug te gaan naar 

de eigenaar en niet herplaatst kan worden.  

- De kosten van de in beslag name worden beperkt. Door het trainen is zijn kans van slagen 

voor de test groot. De hond kan dan herplaatst worden en hoeft niet langer in de opslag te 



 

blijven. De kosten voor de training zijn voor de eigenaar, of de trainer zet zich vrijwillig in 

voor de hond. 

- Honden krijgen een eerlijke kans. Honden zijn conflict vermijdende dieren. Agressie komt 

vaak voort uit het niet juist omgaan met de hond door de eigenaar of de omgeving van de 

hond. Door de hond en de eventuele eigenaar te trainen, los je dit probleem op. 

Kosten 
De kosten van de training zijn voor rekening van de eigenaar of een trainer biedt zich vrijwillig aan de 

hond te trainen. Het kost de overheid extra geld. Door de training is het eerder duidelijk of de hond 

voor de test zal slagen en daardoor kan de duur van in beslag name drastisch worden verkort. Dit 

bespaard geld voor de overheid. 

Oplossing 
Het trainen van de hond en de eventuele eigenaar zorgt voor een oplossing. Het afmaken van de 

hond nadat hij gezakt is voor de test is een tijdelijke oplossing. De eigenaar kan een nieuwe hond 

nemen waarmee de problemen weer van voren af aan beginnen. Veel probleemgedrag vind zijn 

oorsprong bij de eigenaar. Door hond en eigenaar te trainen wordt het agressieprobleem opgelost. 

Als de eigenaar niet wil meewerken kan het OM de rechter vragen de eigenaar een verbod op het 

houden van honden op te leggen. 

Honden zijn geen dingen 
‘De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop zij omgaat met dieren’. 

Ghandi vertelde het ons al. Honden verdienen een eerlijke kans. Ze zijn een product van onze 

maatschappij. Mensen hebben ze ter wereld laten komen en ze gemaakt tot wat ze nu zijn. Laten we 

als maatschappij onze verantwoording nemen om deze dieren dan ook de kans te geven terug te 

keren in de maatschappij. 

 


