Jos Oosting bekijkt de wereld door de ogen van de hond
Een hond die de baas, al trekkend aan de riem, uitlaat. De omgekeerde wereld en een
crime voor degene die hem uitlaat. Een hond die uitvalt naar andere honden, of erger nog,
naar mensen. Of een hond die niet alleen kan zijn die, als het tegenzit, de hele buurt bij
elkaar jankt. Hondengedragstherapeut Jos Oosting kent vele oplossingen voor dergelijk
ongewenst gedrag en deze kennis wil hij graag delen. Zaterdag houdt hij inloopspreekuur
bij dierenwinkel Dobey in Den Burg.

Jos Oosting heeft in zijn carrière als gedragstherapeut voor honden zo’n beetje alles
meegemaakt. De deskundige richt zich op ongewenst gedrag en gaat niet in op de training van de
viervoeters. Zijn hoofddoel: ongewenst gedrag ombuigen naar gewenst gedrag. En dit ten gunste
van mens en dier. Over het gedrag van honden schreef hij ‘Door de ogen van de hond, de perfecte
samenwerking voor een blije en rustige hond’. Het boek kwam zes weken geleden uit en is
zaterdag 4 oktober tegen een gereduceerde prijs verkrijgbaar bij de Dobey.
Inloopspreekuur
Tijdens het inloopspreekuur tussen 10.00 en 14.00 uur aan de Parkstraat zijn baasjes met hun
honden welkom. Oosting kan en zal eigenaren van de honden binnen een uur een oplossing
bieden. In een geval van trekken aan de lijn is er sneller een oplossing dan bij ongewenst gedrag
als het blaffen, grommen en uitvallen naar andere mensen of honden. “Vijftig procent van de
problemen kan ik direct oplossen”, belooft hij. Bezoekers kunnen met elk probleem bij de
gedragstherapeut terecht. Als er geen klinkklare, directe oplossing is, loont het om een
vervolgafspraak te maken met de therapeut. Oosting is tot en met 19 oktober op het eiland om
hond en baas te helpen.

Alpha
“In veel gevallen is de rangorde in het huis waar de hond woont een probleem”, zegt Oosting. “De
hond leeft in de illusie dat hij bovenaan de rangorde staat en veel in het huishouden moet
regelen. Hij acht zichzelf de alpha van het gezin. Dit is een vaak gezien probleem, dat op te lossen
is door de hondentaal te spreken en te begrijpen hoe de wereld eruit ziet door de ogen van de
hond.” Oosting vertelt over een ervaring in zijn vakgebied: “Ik werd gebeld door een mevrouw
die een boxer had met eczeem. Op het moment dat zij het huis verliet en de hond alleen thuis
bleef, begon het dier zichzelf te bijten tot bloedens aan toe. Haar dierenartsrekeningen waren
behoorlijk. De hond kon niet alleen blijven. Ik ben er geweest en kwam erachter dat de hond
zichzelf boven aan de rangorde had staan. Hij accepteerde niet dat de vrouw hem, de
belangrijkste bewoner (lees: hond), alleen achterliet in huis en hij haar niet kon beschermen.”
Nadat de rangorde herbepaald werd en de hond door Oosting het ongewenste gedrag afleerde,
kon de boxer wel alleen thuis zijn en verminderde de eczeem van het dier voor de helft.
Pack-leader methode
Het boek dat Oosting onlangs publiceerde, heeft heel bewust deze titel gekregen. Door de ogen
van een hond kijken blijkt voor mensen niet makkelijk te zijn. Honden communiceren middels
lichaamstaal, die voor mensen niet altijd goed te begrijpen is en die regelmatig verkeerd
geïnterpreteerd wordt. In veel gevallen hebben bazen een verklaring voor het gedrag van hun
viervoeter, terwijl een andere reden en logisch gevolg hieraan ten grondslag liggen. Het boek
van Oosting biedt mensen een duidelijkere kijk op het gedrag van de hond en kan zeker
helderheid scheppen. In het boek wordt de pack-leader methode beschreven, die gericht is op
dat wat de hond het beste begrijpt: zijn instinct. Het gevolg hiervan is dat de hond gedrag laat
zien omdat hij het wil laten zien, niet omdat het moet. De wil om iets te doen resulteert erin dat
de hond voor zijn eigenaar wil werken terwijl de baas daar nauwelijks energie in hoeft te steken.
Het resultaat zal blijvend zijn en de hond zal het gedrag niet alleen vertonen als het commando
wordt gegeven. Een voordeel van deze werkwijze is dat de hond beter op de baas gaat letten,
immers, de baas is zijn grote voorbeeld. “De pack-leader methode is geen kant en klare
oplossing”, aldus de schrijver. “Het is een manier van werken met je hond. De kern van de
methode is het werken vanuit natuurlijk leiderschap, met het vertrouwen en respect van de
hond voor zijn baas als uiteindelijk resultaat.” Het leerproces van de hond wordt in het boek
opgedeeld in verschillende fases: Aanleerfase, Beheersfase, Generalisatiefase en de
Handhavingsfase. Het boek bespreekt de leerprocessen vanaf pup tot volwassen hond en is
voorzien van veel theorie, afgewisseld met voldoende beeldmateriaal. Het boek telt 406
bladzijden en kan een goede basis of aanvulling zijn op de africhting van een hond. Oosting is een
vaste eilandbezoeker en werkte begin dit jaar wekenlang op Texel aan het boek. Het boek kreeg
positieve recensies en werd onder meer omschreven als ‘het enige boek over hondengedrag dat
je ooit nodig zult hebben’.
Tijdens het inloopspreekuur op zaterdag 4 oktober (dierendag) is ieder type hond, met welk
probleem dan ook, welkom. Ook oudere honden, waarvan de baas wellicht denkt dat bepaald
onwenselijk gedrag niet meer af te leren valt, zijn welkom. “Honden kunnen op elke leeftijd leren
of afleren”, belooft de gedragstherapeut. Oosting is de komende weken op Texel en is
beschikbaar voor afspraken.

