
Lakelandjes en stofzuigers. 
 

Laatst vertelde iemand mij dat ze een herplaatsingshondje had genomen en die had 

nogal een probleem met de stofzuiger. 

Stofzuigerproblemen zijn héél algemeen bij Lakelandjes (en de meeste andere 

terriers). 

Dat rare bewegende ding met al die herrie. Het is een fantastische prooi. Net zo 

waardig om mee te strijden als een vos of das. En zo wordt de stofzuiger dan ook 

meestal benaderd: hij wekt een enorme jachtdrift op. 

 

Omdat een Lakeland een klein hondje is en omdat mensen bij terriers nu eenmaal 

jachtdrift verwachten, pakken velen dit probleem een beetje zijdelings aan. 

Gewoon even de hond in een bench zetten of een huisgenoot gaat de hond uit laten 

terwijl er in huis gezogen wordt. 

Dat kán een oplossing zijn, maar er zijn ook genoeg hondjes die ook in de bench nog 

helemaal dol worden én het gedrag kan zich uitbreiden. Dan wordt er niet alleen op 

de stofzuiger gejaagd, maar ook op de stofdoek, de plumeau, de mop enz. enz. 

 

Bedenk wel dat op zo’n moment de hond onaanspreekbaar is en je dus eigenlijk 

toestemming geeft voor onacceptabel gedrag. 

Op youtube staat er een filmpje van een Lakelandje die dit soort gejakker vertoont bij 

föhn en de waterstraal van de douche. 

http://youtu.be/TebhYGfSRDw 

Heel veel mensen vinden het grappig (vandaar ook de overdosis aan filmpjes van dit 

soort gedrag bij allerlei honden op het internet), maar het maakt het onmogelijk een 

tweede hond in huis te nemen en ook andere huisdieren lopen risico. 

Want een hond die zo jakkert kan uit overdracht zijn frustratie op een ander 

botvieren. Twee honden met dit gedrag botvieren dat onvermijdelijk uit op elkaar, 

waardoor ook twee Lakelands die in andere opzichten heel goed met elkaar zijn 

‘opeens’ aan het vechten kunnen slaan. En die gevechten zijn meestal erg fanatiek. 

Ook de huispoes kan het te verduren krijgen, zelfs als de hond normaal gesproken 

goed met katten is, gewoon omdat die in de weg loopt als de hond zo hyper is. 

 

En ook in andere opzichten is het onhandig. In het geval van Lucy in het filmpje lijkt 

het me dat als je ‘s morgens naar je werk moet en nog even wilt douchen dat het 

behoorlijk gaat irriteren na verloop van tijd. 

Of er is een hommel het huis ingevlogen en je wilt met de plumeau het arme dier 

weer naar buiten leiden, maar er hangt ondertussen een terrier in je broekspijpen ... 

 

Tijd dus om dit gejaag aan te pakken. 

Maar hoe doe je dat? 

Stap één is dat je nooit met de hond gaat werken aan probleemgedrag als je gehaast 

of geïrriteerd bent. 



Dus als je even snel wilt stofzuigen omdat er over een half uurtje bezoek komt, zet 

dan de hond inderdaad gewoon even in een bench.  

Want als je eenmaal begint het gedrag aan te pakken, moet je consequent ermee bezig 

blijven. Je kunt niet de ene keer aanpakken en de andere keer laat je het gejakker 

gaan of corrigeer je halfbakken, omdat je geen tijd hebt om het op dat moment goed 

te doen. 

Want juist dat halfbakken aanpakken maakt het probleem zo ontzettend hardnekkig. 

Overigens spreek ik hier steeds over stofzuigen, maar de aanpak is hetzelfde bij jagen 

op andere dingen zoals dweil, plumeau en stofdoek. 

En als je een hond hebt die zelfs in de bench nog reageert, zet de hond dan met bench 

en al in een andere kamer of laat een huisgenoot de hond uitlaten. 

Het is namelijk belangrijk álle opwinding rond de stofzuiger gelijk aan te pakken, 

dus ook het obsessief zitten kijken, hijgen, springen of blaffen in de bench. 

 

Ga er vanuit dat het aanpakken van dit probleem tijd kost. 

Er is geen ‘quick fix’. Bij een enkele hond lukt het om met appèl te werken. Dat wil 

zeggen, je leert de hond bv. onvoorwaardelijk zit en als je dan gaat stofzuigen laat je 

hem onder appèl zitten en dan blijft hij daar. Maar bij terriers is de neiging tot jagen 

meestal sterker dan dit soort gehoorzaamheid. Ze zijn nu eenmaal gefokt voor de 

jacht! 

 

Maar je bent dus rustig en bereid het probleem aan te pakken. 

Afhankelijk van hoe sterk de reactie van de hond is, kun je bepaalde stappen 

overslaan, maar ik ga even uit van een volledig geobsedeerde hond. 

 

Je neemt de stofzuiger en zet hem in de kamer. 

Niet aanzetten, niet mee bewegen. 

Alleen maar neerzetten en de hond aan dat ding laten wennen. 

Nog niet mee gaan stofzuigen. 

 

Als de hond daar rustig mee is, dan zet je hem eens aan, maar laat hem liggen waar 

hij ligt (zorg dat de zuigmond veilig ligt, zodat er niet net een wapperend blad 

papier in kan verdwijnen of iets anders wat extra herrie maakt). 

 

En tot slot ga je stofzuigen. Met langzame rustige halen en niet op de hond af. 

Als je wilt stofzuigen waar de hond is, dwing de hond dan weg door jouw lichaam, 

niet door de stofzuiger te gebruiken, want dat wekt juist weer een aanval op. 

En die aanval is dan vaak niet alleen jachtdrift maar ook angst of verdedigingsdrift. 

Dan heb je er juist een extra probleem bij. 

 

Zodra de hond reageert, direct corrigeren. 

Alleen al als hij er 'fout' naar kijkt. 

Met fout kijken bedoel ik fixeren. 



 

De correctie kan vanalles zijn. De bedoeling is wel dat de correctie niet onnodig hard 

is en het is zeker geen straf! Met straf bedoel ik: jij bent gefrustreerd en denkt ik zal 

het je verdikkie afleren ook, pats boem hier heb je je “correctie” ... 

Een echte correctie maakt dat de hond stopt met het ongewenste gedrag en aandacht 

heeft voor iets anders. 

Zo gebruik ik voor mijn oudere hondjes vaak een pakje papieren zakdoekjes. 

Even ritselen met het plastic ervan en ze kijken naar mij en niet meer naar het 

jachtobject. Als ze hardnekkig zijn in hun gedrag gooi ik het pakje hard op de grond 

naast hun (Nooit tegen de hond! Zoals gezegd, het is geen straf!). 

Bij mijn jonge honden werkt dit niet, want die vinden het leuk het pakje zakdoekjes 

vervolgens bij mij te apporteren. 

 

Een andere mogelijke correctie is een dun slipkettinkje om te doen bij de hond en 

daar een hele lichte nylon lijn aan te bevestigen. 

Op het moment dat de hond verkeerd kijkt naar de stofzuiger (met verkeerd kijken 

bedoel ik fixeren, die fase die vooraf gaat aan de daadwerkelijke aanval op de 

stofzuiger) geef je een kort rukje aan die lijn. 

Let wel: het moet geen harde ruk zijn, de hond moet niet uit zijn evenwicht raken en 

omvallen, het is een rukje om zijn aandacht te vragen. 

Als een kort rukje niet werkt, omdat de hond ‘erdoorheen’ gaat, dan ben je al te laat 

met je correctie. 

 

Het nadeel van het slipkettinkje vind ik dat je, zeker bij de laatste fase, én de 

stofzuiger én de hond moet vasthouden. Je dwingt daar de hond mee dichter bij de 

stofzuiger te zijn dan wellicht verstandig is. 

Immers hoe dichter de hond bij het jachtobject is, des te groter de neiging te jagen. 

Iedere hond heeft een eigen persoonlijke “bubbel”, zijn privé zone. 

Voor sommigen is die heel klein, voor andere best groot. 

De hond moet de kans houden zelf die bubbel aan te houden – oftewel hij moet weg 

kunnen lopen als de stofzuiger in zijn persoonlijke sfeer dreigt te komen. 

Het is ook mogelijk de hond te leren de stofzuiger volledig te accepteren, zodat je 

hem er zelfs mee kunt stofzuigen om haren te verwijderen (handig bij verharende 

rassen), maar dat is niet het doel van mijn uitleg hier en vergt een andere aanpak. 

Waar we nu naar streven is het doorbreken van jachtgedrag. 

 

Terug naar ons probleem: het is belangrijk het gedrag aan te pakken als het nog klein 

is. 

Het omhoogveren van de hond omdat de stofzuiger tevoorschijn komt, dát is al het 

moment dat je klaar moet staan om te corrigeren. 

Dus als de hond zo fel op de stofzuiger is dat hij al gek wordt als de kast open gaat 

waar dat ding in staat, dan begin je het bovenstaande al bij het openen van de kast. 

Stofzuiger nog niet pakken, maar eerst het gedrag rond die kast verbeteren. 



 

Als de hond strak naar de kast kijkt of opveert omdat je naar de kast loopt, gelijk een 

correctie. Wees creatief bij het uitvinden van correcties. 

Zoals gezegd, je kunt vanalles gebruiken: klappen in je handen, scherp nee zeggen, 

het pakje zakdoekjes, tsssssshhh sissen, het slipkettinkje enz. 

Wat je ook maar kunt bedenken om zijn aandacht van de stofzuiger af te krijgen. 

Maar gebruik slechts één correctie per keer. 

  

Als de hond alleen maar geïnteresseerd kijkt, zie je over het algemeen ook dat hij zijn 

neus gebruikt.  

Dat is goed - dat wil zeggen dat hij probeert uit te vinden wat het is. 

Dan moet je niet corrigeren! 

Maar als hij fixeert is hij alleen met zijn ogen bezig, dat wil zeggen dat hij aan het 

jagen is. 

 

Houd daarbij in gedachten dat een rustige zelfverzekerde houding van jou belangrijk 

is op het moment van corrigeren. 

Dus niet 'Nee, Terry, nee, nee, nee, ik zeg toch nee, houd nou eens op, neeeeeeeee 

Terryyyyyyyy' gillen, want dan geef jij paniek / onrust aan en dan krijgt hij alleen 

maar meer neiging tot jagen. 

  

Een ferm nee en zelfverzekerd tussen hem en de stofzuiger in gaan staan werkt bij 

mij het beste. 

En heel belangrijk is het gedrag aan te pakken als het nog klein is. 

Dus als hij verkeerd kijkt of gefixeerd raakt. 

Als hij al helemaal door het dolle is en de stofzuiger probeert te vermoorden, kom je 

er bij een terrier, en zeker bij een Lakeland niet meer doorheen. Dan kun je de hond 

bij wijze van spreken doodslaan en nog blijft hij achter de stofzuiger aangaan. 

  

Conclusie: gebruik kleine stapjes en als je geen tijd hebt voor kleine stapjes, voorkom 

het probleem dan. 

Zet hem in een andere kamer met een lekker kauwbot of vraag iemand anders hem 

uitlaten. 

 

Heel veel succes! 

 

Ook in de digitale nieuwsbrief staan geregeld opvoedings- en gedragtips. 

Geef uw email adres door op gtmwuets@gmail.com om deze gratis service te 

ontvangen. 

 

Medea Dekker 


