
Help je hond zelfvertrouwen op te bouwen en sociale vaardigheden te ontwikkelen

BAT 2.0 is Grisha Stewarts volledig gereviseerde Behavior Adjustment Training (BAT). Het biedt een 
vernieuwd, efficiënt en praktisch hulpmiddel bij reactief gedrag. BAT 2.0 helpt honden zelfredzaam 
en weerbaar te worden door ze op een veilige manier kennis te laten maken met mensen, honden en 
andere prikkels. Het boek is helder en begrijpelijk geschreven voor hondenbezitters, maar het bevat 
ook veel technische tips en extra hoofdstukken speciaal voor hondengedragsdeskundigen.
Met BAT leer je:

•	 agressief, gefrustreerd en angstig gedrag om te buigen;
•	 overlevingstechnieken te gebruiken om reactief gedrag thuis en tijdens wandelingen te voorkomen; 
•	 een lange lijn te gebruiken om je hond op een veilige manier meer bewegingsvrijheid te geven;
•	 Grisha’s BAT-filosofie toe te passen op alle honden… en je leven weer in eigen hand te nemen!

Wat deskundigen over BAT zeggen:
BAT 2.0 is verplichte lectuur voor iedereen die een reactieve hond heeft of met reactieve honden werkt. 
Respect voor de hond en makkelijk te begrijpen technieken maken BAT 2.0 zo waardevol voor honden 
die frustratie of angst ervaren in de dagelijkse omgang. Stewart geeft de hond de controle terug door een 
delicaat evenwicht te creëren tussen vrijheid, de kans om keuzes te maken en veiligheid. Ik kan BAT 2.0 
van harte aanbevelen aan iedereen met een reactieve hond en iedereen die zijn hond beter wil begrijpen. 

Victoria Stillwell, schrijver van Train Your Dog Positively

Als ik aan gedragsdeskundigen vraag: ‘Waar dienen je ogen voor?’ antwoorden ze meteen: ‘Om te zien.’ 
Maar als ik vraag: ‘Waar dient je gedrag voor?’ valt iedereen stil. In BAT 2.0 geeft Grisha Stewart antwoord 
op deze belangrijke vraag: gedrag moet een effect teweegbrengen. Door je hond op een veilige manier 
meer controle over het effect van zijn gedrag te geven, vooral in moeilijke situaties waar angst, frustratie en 
agressie voor de hand liggen, wordt het makkelijker om van je hond een onafhankelijke, sociaal vaardige en 
zelfverzekerde metgezel te maken.

Susan G. Friedman, Ph.D., prof.em., www.behaviorworks.org

BAT 2.0 is uniek – een levend document dat een gedetailleerd beeld geeft van de evolutie van een zeer 
effectieve methode die door veel professionals in praktijk gebracht wordt. Ik ben heel enthousiast over 
de uitvoerbaarheid van dit boek en over Grisha Stewarts toewijding om honden een stem in hun eigen 
ontwikkeling te geven. Dit is verplichte kost voor iedereen die met reactieve honden werkt. 

Risë VanFleet, Ph.D., CDBC, schrijver van The Human Half of Dog Training

Als clickertrainer hecht ik veel waarde aan creativiteit. Ik vind het geweldig als een instructeur betere 
trainingsmethodes ontwikkelt door leerprincipes op nieuwe en creatieve wijze toe te passen. Dat doet 
Grisha met BAT 2.0. Ze combineert operante en klassieke conditionering met een diepgaande kennis van 
het natuurlijke gedrag en de taal van honden. En hoewel BAT is gebaseerd op harde wetenschap, legt Grisha 
alles zo duidelijk uit dat het voor iedereen goed te begrijpen en uit te voeren is. 

Morten Egtvedt, directeur van de Canis Clicker Training Academy

Ik ben zeer gecharmeerd van de pedagogische benadering van BAT 2.0 en van de focus op hoe je de hond 
het gevoel kunt geven dat hij zelf de controle over zijn leven heeft, een vereiste als je wilt dat je hond zich 
veilig en gelukkig voelt. BAT geeft de hond ook de mogelijkheid gebeurtenissen te voorzien, wat zijn gevoel 
van eigenwaarde versterkt en zijn vertrouwen situaties de baas te kunnen vergroot. 

Anders Hallgren, schrijver van Stress, Anxiety, and Aggression in Dogs 

BAT 2.0 bewijst dat Grisha haar methode continu evalueert en aanpast. Ze heeft grote stappen gezet in haar 
queeste om het emotionele welzijn van honden te verbeteren. 

Terry Ryan, schrijver van Coaching People to Train Their Dogs
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Voor  m i jn  moeder ,  d i e  me  hee f t  ge l ee rd  da t 
mensen  n i e t  de  en ige  wezens  met  gevoe l  z i j n .

Voor  Peanut ,  de  ee r s te  BAT-hond : 
m i jn  z i e l s ve rwant ,  l e raa r  en  muze .

I k  b l i j f  l e ren  nog  meer  aandacht 
voor  de  keuzes  van  m i jn  honden  te  hebben .

Wat  za l  i k  nog  a l l emaa l  van  Bean  l e ren?
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Hoofdstuk 1

Voorda t  j e  beg in t :

BAT  beg r i j pen

Honden een stem geven in hun eigen leven is mijn missie. Met BAT (Behavior Ad-
justment Training = het ombuigen van gedrag) verminder je reactiviteit doordat je 
honden meer controle over hun gevoel van veiligheid geeft. Het klinkt gek, omdat het 
lijkt alsof de hond dan de baas over ons is. In veel hondenprogramma’s op tv wordt er 
juist op gehamerd dat je allerlei methodes moet gebruiken om zelf ‘dominant’ te zijn 
door alle controle bij de hond weg te nemen. Na tientallen jaren wetenschappelijk on-
derzoek blijkt dat dat niet nodig is. Het is veel beter om honden zelf aan hun behoefte 
aan veiligheid te laten voldoen. En wij kunnen ze daarbij helpen.

Je leest dit boek niet voor niets. Blaft je hond, valt hij uit of loopt hij weg? Of ben je 
een professional die meer gereedschap wil om cliënten met reactieve honden te hel-
pen? Misschien wil je weten hoe je BAT kunt gebruiken om puppy’s of herplaatshon-
den te socialiseren, omdat je weet hoe moeilijk het is om een reactieve hond te hebben.

Wat je reden ook is, je hebt waarschijnlijk op zijn minst één ervaring met reactiviteit, 
net als ik toen ik BAT ging ontwikkelen. Ik zocht naar een betere manier om mijn 
cliënten met reactieve honden te kunnen helpen, maar ik moest vooral een manier 
vinden om de hond in mijn eigen huis te helpen. Later meer over Peanut, eerst geef ik 
je een snelle samenvatting van BAT, zodat zijn verhaal duidelijker wordt.

Met BAT geef je je hond de kans om op een veilige manier met zijn omgeving om te 
gaan, zowel in emotioneel als in fysiek opzicht. BAT is vooral nuttig als de frustratie, 
agressie of angst wordt uitgelokt door levende wezens, zoals andere honden of mensen. 
Wat de prikkel ook is:

•	 BAT	geeft	honden	maximale	controle	over	hun	gevoel	van	veiligheid	en	over	
belangrijke	gebeurtenissen	in	hun	leven.

•	 Met	BAT	creëer	 je	veilige	situaties	waarin	honden	op	een	natuurlijke	manier	
met	anderen	kunnen	omgaan	en	prikkels	op	een	sociaal	aanvaardbare	manier	
kunnen	hanteren.
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BAT kent nog een paar andere belangrijke aspecten. Dit hoofdstuk bevat een korte 
introductie. Verder in het boek vind je meer details en voorbeelden; in het volgende 
hoofdstuk vertel ik bijvoorbeeld hoe ik mijn ideeën ben gaan toepassen bij het werken 
met Peanut.

Controle en empowerment*
Als	je	hond	gedrag	vertoont	dat	je	lie-
ver	 niet	 ziet,	 vraag	 je	 je	 misschien	 af	
waarom	 hij	 dat	 doet.	 Houdt	 hij	 niet	
van	 je?	 Wil	 hij	 je	 domineren?	 Als	 hij	
weet	dat	 je	het	niet	fijn	vindt	wat	hij	
doet,	waarom	gaat	hij	er	dan	mee	door?	
Is	hij	dan	toch	niet	je	beste	vriend?

Gedrag dient om effect te hebben op een 
situatie waarmee een dier geconfronteerd 
wordt. In de toegepaste gedragsanaly-
se (applied behavior analysis = ABA) 
wordt voor deze situaties de term set-
ting events gebruikt: dit zijn aanwij-
zingen uit de interne en externe omge-
ving die mogelijke gevolgen van gedrag 
voorspellen. Je hond vertoont bepaald 
gedrag omdat hij een doel voor ogen 
heeft dat hij met dat gedrag kan berei-
ken, niet omdat hij niet van je houdt. 
Dat is de zin van gedrag. Het kan best 
zijn dat hij het zelf ook niet leuk vindt, 
wat bij reactiviteit vaak het geval is. 
Maar als hij geleerd heeft dat bepaald 
gedrag hem oplevert wat hij wil, dan is 
de kans groot dat hij dat gedrag zal her-
halen. Jij vindt het misschien probleem-
gedrag, je hond denkt: het werkt. Nou 
ja, dat denkt hij waarschijnlijk niet met zo veel woorden. Maar hij heeft ervaren dat er 
een verband bestaat tussen gedrag en gevolg.

De	term	stuurbaarheid	geeft	aan	hoeveel	effect	het	gedrag	van	de	hond	heeft	op	de	
gevolgen,	met	name	hoe	groot	zijn	gedragscontrole	over	stressveroorzakende	factoren	
is.	Het	beïnvloeden	van	externe	gebeurtenissen	door	middel	van	het	eigen	gedrag	is	
een	basisbehoefte	van	alle	levende	wezens.	Dat	is	het	doel	van	gedrag.

Mijn muze, Peanut.

*empowerment = geheel van maatregelen om mensen of dieren te stimuleren om zelf
verantwoordelijkheid te nemen
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Op	empowerment	gebaseerde	training	maximaliseert	de	stuurbaarheid	door	moge-
lijkheden	voor	het	dier	te	creëren	om	zijn	doelen	te	bereiken.	Dit	heeft	natuurlijk	zijn	
grenzen;	we	kunnen	onze	honden	niet	altijd	zomaar	hun	gang	laten	gaan.	We	moeten	
aan	de	veiligheid	van	onze	honden	en	de	mensen	 in	onze	omgeving	denken.	Maar	
waar	mogelijk	moeten	we	onze	honden	in	staat	stellen	controle	over	de	gevolgen	van	
hun	gedrag	te	hebben.

Helaas ligt bij veel training, ook bij training waarbij geen correcties worden gebruikt, 
de nadruk op de controle van de begeleider over het gedrag van de hond. Te veel 
macht uitoefenen verzwakt de leerling, of dat nu via straffen of belonen gebeurt. Het 
is logisch dat we het doen: we zijn ook dieren, en controle hebben is voor ons een 
basisbehoefte. We moeten alleen oppassen dat we die controle niet ten koste van onze 
hond verkrijgen. Als ik bepaald gedrag wil laten ophouden, manage ik liever de om-
geving dan dat ik het gedrag van mijn hond moet micromanagen. Hierdoor leert de 
hond goede keuzes te maken, onafhankelijk van menselijke interventie. Zorg bijvoor-
beeld dat je hond in het begin alleen bij voorwerpen kan waarop hij mag kauwen. 
Na verloop van tijd leg je ook voorwerpen neer waarop hij niet mag kauwen, maar 
die minder aantrekkelijk voor hem zijn: moeilijker te pakken, bittere smaak, etc. Je 
kunt ook de hele dag achter je puppy aanlopen om je kostbaarheden uit zijn mond te 
redden. Bij de eerste optie is de mate van stuurbaarheid voor de hond hoog (zij het in 
een gecontroleerde omgeving). De pup ontwikkelt een gewoonte om op het voor hem 
beschikbare speelgoed te kauwen en leert van de gevolgen van zijn gedrag. Op geschikt 
speelgoed kauwen wordt zijn standaardgedrag.

Bij de tweede optie wordt hij doordat jij hem achtervolgt om iets van hem af te pak-
ken, uitgedaagd jou te ontwijken. Je kostbaarheden worden nu ook gered, maar de 
mate van stuurbaarheid is voor de hond laag. Zelfs positieve bekrachtiging kan de 
controle van de puppy in deze situatie inperken. Als je los zegt en dit gedrag bekrach-
tigt met een snoepje, is er wel enige stuurbaarheid, maar zijn gedrag leidt alleen tot 
iets lekkers. Het is geen oplossing voor het echte probleem: kauwbehoefte vanwege 
pijnlijk tandvlees. Hij heeft misschien wel plezier, maar hij weet nog steeds niet hoe hij 
die kauwbehoefte kan vervullen. Bovendien loop je het risico dat je een gedragsketen 
creëert van pak voorwerp  laat voorwerp los om een snoepje te verdienen.

Bekrachtiging van gedrag is elk gevolg dat ervoor zorgt dat het gedrag in de toe-
komst waarschijnlijker wordt. Bekrachtigers kunnen zijn: snoepjes, speeltjes of het 
wegnemen van iets onprettigs, zoals sociale druk.

Gedrag veranderen met behulp van BAT
Het	gedrag	dat	je	vaker	wilt	zien	heet	targetgedrag.	Targetgedrag	is	specifiek	gedrag,	
dat	je	wilt	opbouwen	zodat	het	het	oude	gedrag	kan	vervangen.	Je	wilt	in	plaats	van	
blaffen	en	grommen	bijvoorbeeld	snuffelen,	wegdraaien,	etc.	zien.	Dat	is	het	target-
gedrag.	Ons	doel.



1 — VOORDAT JE BEGINT: BAT BEGRIJPEN  

9

Wees vindingrijk bij het bedenken wat voor je hond het gevolg is van zijn huidige ge-
drag. Met andere woorden, wat is de functionele bekrachtiger voor zijn basisrespons? 
De functionele bekrachtiger is het doel dat de hond wil bereiken met zijn reactieve 
gedrag. Heeft je hond geleerd dat blaffen naar onbekenden als gevolg heeft dat ze weg-
gaan? Hij ziet onbekenden misschien als een bedreiging, en dan creëert het vergroten 
van de afstand voor hem een veilige buffer. Dat is de functionele bekrachtiger voor zijn 
geblaf (ik heb dit in het eerste BAT-boek de functionele beloning genoemd). Als je je 
afvraagt waarom je hond iets doet, is het heel nuttig om naar de functionele bekrach-
tigers te zoeken in plaats van te bedenken wat er met hem ‘mis’ is. Er is niets mis met 
hem. Hij heeft er een reden voor. Waarom zijn functionele bekrachtigers zo belangrijk? 
Ze zijn de sleutel tot gedragsverandering.

Wat is de functie van zijn geblaf? Wat wil hij bereiken?

Als je eenmaal weet wat de functionele bekrachtiger voor het huidige gedrag van je 
hond is, is de volgende stap het bedenken van targetgedrag dat redelijkerwijs tot de-
zelfde bekrachtiger leidt. Dit heet ook vervangend gedrag. Met andere woorden: 
hoe kan de hond dezelfde bekrachtiger verdienen met gedrag waarmee je kunt leven? 
Wat wil je graag vaker zien in plaats van het reactieve gedrag? Je kunt bijvoorbeeld 
bekrachtigen dat hij zijn hoofd wegdraait als hij door een onbekende wordt benaderd. 
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Je gebruikt dan voor het wegdraaien van het hoofd dezelfde bekrachtiger als de be-
krachtiger die hij voor het blaffen kreeg, namelijk het vergroten van de afstand tot 
de onbekende. Het is een win-winsituatie, want de hond krijgt wat hij wil en jij ook.

Ook snuffelen, gapen, zitten of je aankijken is geschikt vervangend gedrag voor re-
activiteit. Bij BAT 1.0 bekrachtigden we ook het vervangende gedrag met dezelfde 
bekrachtiger die de hond voor zijn reactiviteit kreeg. Als hij bijvoorbeeld wegkijkt 
(vervangend gedrag), loop je opgewekt met hem weg van de onbekende, waarbij je 
dus de afstand tussen de hond en de onbekende vergroot (de functionele bekrachti-
ger). Elk willekeurig gevolg dat je hond als beloning ervaart, kan vervangend gedrag 
bekrachtigen, maar ik geef de voorkeur aan de functionele bekrachtiger. In plaats van 
hem iets lekkers te geven als hij vervangend gedrag vertoont, kun je de functionele be-
krachtiger gebruiken die het gedrag dat je wilt ombuigen in stand houdt. Op die ma-
nier kan hij nog steeds zijn doel bereiken. Het concept van de functionele bekrachtiger 
is een van de basistechnieken van ABA en kan worden toegepast op een breed scala aan 
gedragsproblemen. Lees voor meer details mijn trainingsgids De officiële Ahimsa-gids 
voor honden (zie bronnen).

Een belangrijke wijziging in BAT 2.0 is: we hoeven de bekrachtiger niet zelf toe te 
passen. Soms is het zelfs beter als hij niet van jou komt. In BAT 2.0 passen we nog 
steeds hetzelfde concept toe, maar nu is de functionele bekrachtiger meestal een van 
nature optredende bekrachtiger. Een van nature optredende bekrachtiger komt uit de 
omgeving; hij wordt niet door de trainer gegeven. In BAT 2.0 bestaat de bekrachtiger 
voor het gewenste gedrag van de hond meestal niet uit het Markeren & Meenemen 
door de trainer. De bekrachtiger is een natuurlijk gevolg van de actie van de hond zelf. 
In het begin kan het lastig zijn om niet zelf de bron van alle informatie en bekrachti-
ging te zijn. Je zou meer willen helpen, meer willen doen. Maar de ervaring leert dat 
dat afleidt en minder nuttig is. Je kunt beter een situatie creëren waarbij de hond zich 
op zijn gemak voelt en het ‘juiste’ gedrag uit zichzelf laat zien.

Met BAT 2.0 passen we alleen in bepaalde situaties bekrachtigers toe; bij het onder-
deel Markeren & Meenemen (hoofdstuk 7) ga ik hier dieper op in. BAT speelt zich 
nu meer achter de schermen af, en legt de nadruk op natuurlijke bekrachtigers en 
systematische desensibilisatie. Dit klinkt een beetje technisch, maar het is heel een-
voudig. Door de hond vanaf een veilige afstand te laten onderzoeken, stimuleer je hem 
om voor sociaal aanvaardbaar gedrag te kiezen en het natuurlijke gevolg daarvan te 
ervaren. Zo kan hij geleidelijk wennen aan situaties die hem eerder tot reactief gedrag 
hebben geprikkeld. Met BAT 2.0 leert de hond veel sneller en grondiger dan met 1.0 
of welke andere techniek dan ook, en mensen leren beter observeren en het stressni-
veau van de hond laag te houden.

Laten we even pauzeren om te visualiseren hoe een BAT-sessie eruitziet. Een buiten-
staander zou een hond zien die wat loopt te snuffelen, en een begeleider die vaardig 
een lange lijn hanteert om de hond op een veilige manier meer vrijheid te geven. In 
het voorbeeld van een hond die altijd naar onbekenden blaft, laten we een helper (ook 
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wel lokvogel genoemd) de rol van onbekende spelen. Ik gebruik de term helper als het 
om een mens gaat; in andere gevallen voeg ik de soortnaam toe, zoals bij helperhond. 
We werken op een zodanige afstand van de helper dat de hond rustig wat aan de grond 
snuffelt, wel enige interesse in de helper toont, maar vervolgens verdergaat met zijn 
eigen bezigheden, waarmee hij zichzelf een functionele bekrachtiger geeft. Na verloop 
van tijd zal hij steeds dichter bij de helper komen, maar je leidt hem niet naar de hel-
per toe, en normaal gesproken hoef je hem ook niet van de helper weg te leiden. In 
BAT 2.0 geef je de hond de vrijheid om te leren en ben je vooral aanwezig als vangnet 
voor noodgevallen. Net als bij de kauwende pup is het onze taak de omgeving te ma-
nagen, zodat de hond nieuwe gewoontes kan ontwikkelen. Probeer altijd zo te werken 
dat je hond iets kan leren over de onbekende, en vertrouwen kan opbouwen zonder 
dat hij ‘gered’ hoeft te worden.

Een hond zal altijd de strategie kiezen die tot dan toe gewerkt heeft, zoals blaffen. 
We kunnen wachten tot hij gaat blaffen en hem dan corrigeren. Dat is wat veel men-
sen jarenlang hebben gedaan. Gedragsanalisten hebben inmiddels meer dan een halve 
eeuw onderzoek gedaan naar bekrachtiging, en we zijn nu veel verstandiger. Een goede 
skileraar leert een kind niet skiën door hem meteen van de top van de berg te laten 
skiën en hem dan te straffen als hij iets verkeerd doet. Een goede leraar creëert een si-
tuatie waarbij de leerling maximaal succes kan behalen, zodat via bekrachtiging sterke 
gedragspatronen worden ontwikkeld. Als je de hond vaak een grote kans op succes 
biedt, kan hij veel oefenen en tegemoetkomen aan zijn eigen behoeftes door middel 
van gedrag dat je graag ziet. Een win-winsituatie.

Als de hond weinig keuzes heeft, kan hij zijn toevlucht nemen tot agressie.
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Niet over de drempel gaan
Als	je	BAT	wilt	gaan	inzetten,	moet	je	de	omgeving	van	je	hond	tijdelijk	micromana-
gen.	Dat	betekent	dat	je	zijn	dagelijkse	gang	van	zaken	zo	vormgeeft	dat	hij	niet	wordt	
geconfronteerd	 met	 situaties	 die	 hem	 prikkelen	 tot	 reacties	 als	 blaffen,	 grommen,	
uitvallen,	etc.	Trainers	noemen	dat	 ‘niet	over	de	drempel	gaan’	of	 ‘voor	de	drempel	
werken’.

Een drempel is een fysieke of figuurlijke lijn op de vloer in een deuropening – je stapt 
eroverheen als je een huis binnengaat. Het woord wordt ook gebruikt om de boven-
grens van iets aan te geven. Omdat het woord drempel meerdere betekenissen heeft, 
zal ik definiëren waarvoor ik het gebruik. Tenzij anders vermeld, gebruik ik het woord 
drempel om de grens aan te geven tussen ontspannen zijn en doordraaien. Als je voor 
de drempel werkt, is het makkelijk de aandacht van je hond te krijgen: hij heeft weinig 
tot geen spanning. Zolang hij voor de drempel blijft, kan hij zich op de prikkel rich-
ten; zijn stressniveau zou kunnen stijgen, maar de stress wordt hem niet te veel. Hij is 
in staat actief zijn copingstrategieën te gebruiken – zoals het gebruiken van kalmeren-
de signalen (wegdraaien, aan de grond snuffelen, etc.) – om zijn opwindingsniveau 
laag te houden. De prikkel (een naderende onbekende bijvoorbeeld) valt voor een 
hond die zich voor de drempel bevindt nauwelijks op, en onderscheidt zich maar net 
van de rest van de waargenomen omgeving. Als je het verpest en hem over de drempel 
laat gaan, zal hij agressief reageren, in paniek raken, gefrustreerd gaan blaffen of andere 
uitingen van reactiviteit of een combinatie van deze factoren vertonen.

Reactiviteit: angstige, agressieve of gefrustreerde reacties die als over de grens van 
‘normaal’ beschouwd worden.

Hier volgt een visuele analogie, zoals weergegeven in de reactiviteitsgrafiek op de vol-
gende pagina. Je hond bevindt zich net voor de drempel in een deuropening en voelt 
zich veilig. Als hij over die drempel gaat, komt hij in een enge wereld en gaat hij 
blaffen, ijsberen, kwijlen, grommen of ander opgefokt gedrag vertonen – juist het 
gedrag dat we graag willen voorkomen. Als hij niet over die drempel gaat, kan hij zelf 
– metaforisch gesproken – de deur dichtdoen en weer rustig worden. Zodra hij over 
de drempel gaat, wordt hij in zijn reactieve gedrag gezogen. Zonder hartslagmeter of 
andere manieren om stress te meten, kunnen we alleen afgaan op het gedrag dat we 
met het blote oog kunnen zien.

Bij BAT creëer je situaties waarin je hond in zijn comfortzone blijft, zodat zijn opwin-
dingsniveau laag blijft: ontspannen lichaamshouding, ontspannen spieren (oren, mond, 
gezicht, voeten, etc.), ontvankelijk ten opzichte van de begeleider, en in staat om kal-
merende signalen te gebruiken. Het gedrag dat aangeeft dat hij over de drempel is, is bij 
iedere hond anders, omdat de hoeveelheid opwinding die een hond aankan voor iedere 
hond anders is. Verwijde pupillen, zich op een andere hond of een persoon focussen en 
een iets snellere ademhaling zijn over het algemeen aanwijzingen dat hij (bijna) over de 
drempel is. In hoofdstuk 4 ga ik dieper op lichaamstaal in.
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BAT 2.0

Set-ups
We	willen	allemaal	dat	onze	hond	zich	in	de	buurt	van	prikkels	wat	flegmatieker	ge-
draagt.	Door	al	dat	blaffen	en	uitvallen	valt	hij	te	veel	op.	Mensen	gaan	juist	kijken	en	
misschien	zelfs	naar	hem	wijzen.	Bij	BAT	gebruiken	we	set-ups	waarbij	je	hond	voor	
de	drempel	blijft,	een	soort	generale	repetities	voor	je	hond,	zodat	hij	kan	oefenen	in	
oninteressant	gedrag	in	de	buurt	van	prikkels.

Let wel, ik zei flegmatieker, niet ongeïnteresseerd. Oninteressant om naar te kijken. 
De trainingsomgeving moet interessant zijn, zodat je hond het leuk vindt er te zijn 
en normale ‘hondendingen’ te doen. Na BAT wordt de intensiteit van de reactie op 
de prikkels meestal beduidend minder heftig. Bovendien zien we vaak dat angst in 
nieuwsgierigheid verandert en dat de hond zelfs graag interactie met de voormalige 
prikkels wil. Ik ken honden die altijd naar onbekenden blaften en die nu aan hun 
handen snuffelen en dan geaaid willen worden. Door positieve ervaringen geeft BAT 
de hond vertrouwen en vrijheid, want hij leert met blootstelling aan prikkels om te 
gaan. Als zo’n hond later ergens bang voor is of van schrikt, zal hij zich waarschijnlijk 
gewoon afwenden. Als zijn reactieve gedrag voortkwam uit frustratie zal hij zichzelf nu 
beter onder controle hebben en rustiger naderbij komen. Beide opties zijn veel beter 
dan blaffen.

Oefen heel veel met deze set-ups. Eén ontmoeting met een prikkel is nuttig, maar voor 
de aanleg van een nieuwe zenuwbaan in de hersenen is herhaling nodig. Het gewenste 
gedrag wordt door herhaling bovendien sterker ingebed en de kans op terugval in het 
oude gedrag wordt kleiner.

Acteurs repeteren hun tekst keer op keer, met behulp van een script of iemand die ze 
voorzegt. Om je hond de kans te geven het door jou gewenste gedrag te oefenen – en 
zijn stressniveau laag te houden – moet hij het in een milde versie van de situatie die 
het reactieve gedrag uitlokt vaak kunnen herhalen. Je BAT-set-ups zijn generale repe-
tities voor het toekomstige gedrag van je hond.

In hoofdstuk 6 leg ik de set-ups uitgebreid uit, maar ik geef hier even een korte samen-
vatting. Je zult doorgaans helpers nodig hebben voor de rol van prikkel. Als je hond 
meestal op een afstand van 15 meter vluchtig naar mannen kijkt en zonder problemen 
doorloopt, begin je je BAT-set-up op een afstand van minstens 25 meter van de hel-
per, in een voor je hond interessante omgeving. Laat hem rustig rondsnuffelen en zelf 
kiezen of hij de helper wel of niet wil naderen. Het is heel verleidelijk om hem mee 
te nemen, maar laat hem de leiding nemen. Als hij zelf over naderen of juist afstand 
nemen kan beslissen, leert hij dat hij de controle over zijn veiligheid heeft, zonder zijn 
toevlucht te hoeven nemen tot bijten; BAT stelt hem in staat veilige keuzes te maken. 
Hij leert dat hij van de man weg kan gaan en dat resulteert meestal in nieuwsgierigheid 
en (zelf )vertrouwen.
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Clicker-/markeertraining
Voor	het	werken	op	kleinere	afstand	en	voor	noodgevallen	gebruiken	we	een	BAT-tech-
niek	die	ik	Markeren	&	Meenemen	heb	genoemd	(daar	kom	ik	in	hoofdstuk	7	uitge-
breid	op	terug).	Bij	Markeren	&	Meenemen	wordt	een	marker	gebruikt,	bijvoorbeeld	
de	 clicker,	 om	 je	hond	duidelijk	 te	maken	welk	 gedrag	 je	precies	bekrachtigt.	Een	
marker	markeert	dat	gedrag	op	precies	het	juiste	moment.	Bovendien	sla	je	twee	vlie-
gen	in	een	klap	omdat de hond zijn aandacht op jou richt en dus niet meer op de prikkel.	
Bij	BAT	maximaliseren	we	de	kans	om	te	leren	doorgaans	door	zo	min	mogelijk	in	de	
weg	te	lopen.	Doordat	we	de	hond	de	mogelijkheid	geven	zelf	te	beslissen	of	hij	naar	
de	prikkel	wil	kijken	of	juist	wil	wegkijken,	kan	hij	zelfvertrouwen	opbouwen.	Maar	
soms	werken	we	dichter	bij	de	prikkel	en	heeft	de	hond	extra	motivatie	nodig	om	zich	
om	te	draaien.	Dan	gebruiken	we	Markeren	&	Meenemen.

Het is handig als je al vertrouwd bent met clickertraining. In BAT wordt het concept 
clickertraining veel gebruikt, vooral bij Markeren & Meenemen. Bij de set-ups moet 
je dat beperken om je hond zoveel mogelijk controle over het hele proces te geven. De 
leerprincipes gelden nog steeds, ook al deel je niet zelf de snoepjes uit. Concentreer je 
op het kijken naar je hond en het niet in de weg lopen, zodat hij in staat is zelf keuzes 
te maken.

Als clickertraining nieuw voor je is, lees dan bijlage 1. Daarin staat beschreven hoe je 
dit efficiënte middel kunt gebruiken om je hond gedrag te leren dat hij kan inzetten 
in situaties waarin hij anders reactief gedrag zou vertonen. Clickertraining is ook erg 
handig bij BAT tijdens wandelingen.

In de volgende hoofdstukken zul je nog veel meer over BAT lezen. Er staan veel voor-
beelden van de werking van BAT in, vooral bij blaffen, uitvallen en andere overdreven 
reacties. BAT gaat voornamelijk om het creëren van veilige situaties waarin je hond 
op onderzoek kan gaan en informatie over prikkels kan verzamelen. Door het ervaren 
van prikkels vanuit een nieuw perspectief kan hij (zelf )vertrouwen opbouwen en de 
gebruikelijke manier waarop hij met zijn omgeving omgaat, veranderen. 
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