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Hondenbescherming luidt noodklok over gevaarlijke honden

Hard bijten, vasthouden,
schudden en scheuren
De Koninklijke Hondenbescherming luidt de noodklok over gevaarlijke honden. Deze ‘hoogrisicohonden’ veroorzaken bovenmatig veel bijtincidenten, zo
blijkt uit omvangrijk onderzoek
van Bureau Beke uit Arnhem en
de Universiteit Utrecht.
Henk van gelder
Nijmegen

Naar schatting worden elk jaar
150.000 mensen gebeten door een
hond. In 30.000 gevallen is sprake
van ernstig letsel. Elk jaar overlijdt
er iemand aan een hondenbeet. Bij
de meest ernstige bijtincidenten
zijn vooral type honden betrokken
zoals pitbulls, staffords, rottweilers
en de boerboel. De meeste bijtincidenten doen zich voor in huiselijke
kring, waarbij kinderen vaker
slachtoffer zijn dan volwassenen.
Buiten op straat en in parken worden volwassenen vaker gebeten.
,,Een gewone hond bijt, vaak uit
schrik of angst, en laat weer los’’, aldus Nienke Endenburg, één van de
onderzoekers en psycholoog bij de
Faculteit Diergeneeskunde van de
Universiteit van Utrecht. ,,Een
hoogrisicohond bijt en laat niet los.
Ze schudden en scheuren en veroorzaken daardoor ernstig letsel.
Dat noemen we prooivangagressie.’’
Sinds eind 2017 beschikt Nederland over een lijst met 22 rassen van
hoogrisicohonden. Een fokverbod
voor honden op deze lijst is niet afdoende, zegt Nienke Endenburg.
,,Wat ga je dan verbieden? Er komen
voortdurend nieuwe kruisingen bij.
Laatst zag ik een kruising van een
AM-staff met een windhond. Hij

䊳 Vijf hoogrisicohonden,
v.l.n.r. de dogo argentino, de
american pitbull, de pitbull,
de bull mastiﬀ en (foto
boven) de boerboel.
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zag er niet uit als een hoogrisicohond. Toch was hij levensgevaarlijk,
heel snel heel bang en hij beet met
schudden en scheuren.’’
Bij hoogrisicohonden is sprake
van veel dierenleed, zeggen de onderzoekers. Dierenasiels zitten er
vol mee. Gemiddeld 20 tot 40 procent van alle asielhonden is een
hoog risico hond. In de Randstad is
dat zelfs 60 tot 80 procent, stelt Endenburg. De dieren zijn moeilijk te
herplaatsen en zitten langdurig in
hun hok. Soms zitten ze jarenlang
opgesloten. Euthanasie is een oplossing, maar dat stuit veel vrijwilligers
tegen de borst. Het testen en trainen
van binnengebrachte hoogrisicohonden om ze veilig te kunnen herplaatsen gebeurt weinig.
De asielhonden zijn goedkoop.
Mensen hebben geen idee wat ze in
huis halen, waarschuwen de onderzoekers. ,,Ze zijn op hun vecht-dna
gefokt in hondenfarms in Oost-Europa. Busjes vol worden naar Nederland gebracht’’, zegt Anton van
Wijk, criminoloog en directeur van
Bureau Beke. Endenburg: ,,De honden hebben een heel hoge pijngrens. Kinderen knijpen of staan op
hun poot. Totdat de hond het kind
als een prooi ziet. Dan laat hij niet
meer los en is het schudden en
scheuren.’’
De overheid moet aan het fokken
en verkopen van hoogrisicohonden
een vergunning koppelen, stelt Van
Wijk. ,,Honden zouden niet via internet op Marktplaats verkocht mogen worden.’’

Honden zouden niet
via internet op
Marktplaats verkocht
mogen worden
– Anton van Wijk, criminoloog

‘Rijbewijs’ voor houden
hond is noodzakelijk
NijmegeN Om te bewijzen dat
ze goed met hun hond kunnen
omgaan, moeten hondeneigenaren verplicht worden tot het behalen van een hondendiploma.
Dat stelt de Koninklijke Hondenbescherming.
,,Je stapt ook niet zomaar in
een auto. Ook voor honden moet
een ‘rijbewijs’, een vaardigheidsbewijs, vereist zijn’’, stelt Ineke
van Herwijnen, directeur van de
Koninklijke Hondenbescherming. De organisatie wil dat alle
gemeenten, net als Rotterdam
een laagdrempelig meldpunt instellen, waar burgers gevaarlijk
hondengedrag kunnen melden.
Honden zijn na katten de meest
voorkomende gezelschapsdieren. Nederland telt ongeveer 1,5
miljoen honden. Een op

de vijf huishoudens bezit een of
meer honden. De hond blijkt
niet altijd die trouwe viervoeter.
Elke week bezondigt een hond
zich aan een ernstige aanval.
Bij de meest ernstige bijtincidenten zijn hoog risico honden
betrokken. ,,Tot nu werden signalen en bijtincidenten afgedaan
als opgeklopte mediaberichten’’,
zegt directeur Van Herwijnen
van de Koninklijke Hondenbescherming. ,,Dit rapport bewijst
dat er echt wat aan de hand is.
Den Haag moet in beweging komen. Het is nu echt tijd voor
concrete maatregelen.’’
Uit duizenden politieregistraties over 2016 en 2017 maakte
Beke een aselecte steekproef van
vierhonderd meest ernstige zaken (veertig per politie-een-

heid).
Bij die vierhonderd zaken waren 385 honden
betrokken. In ruim de helft was
er sprake van een hoog -risico
hond. Er werd geen voorselectie
gemaakt van hoogrisicohonden;
er is gekeken naar alle soorten.
De onderzoekers voerden ook
gesprekken met hondenhouders,
analyseerden mediaberichten en
bestudeerden strafrechterlijk
onderzoek naar hondengevechten uit het arrondissementsparket Rotterdam. Uit al deze cijfers
komen de ernstige bijtincidenten door hoog risico honden duidelijk naar voren.
Over de samenstelling van de
hondenpopulatie in Nederland
bestaan geen cijfers.

