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Bij OCD reageert het  
dier niet meer op pijn of 

belemmering van  
het gedrag

per vier maanden een toeval vaak niet 
behandeld worden, maar dieren die iedere vier 
weken een toeval hebben wel. 

STEREOTYPE GEDRAG
OCD is een ‘anxiety disorder’, waarbij herhalend 
stereotype gedrag wordt vertoond, zoals 
overmatig likken of bijten van de eigen vacht of 
huid, herhaalde bewegingen zoals staartjagen of 
rondjes draaien, afwijkend voedingsgedrag, 
zoals pica of coprofagie, of hallucinerend 
gedrag. Het gedrag vindt buiten de normale 
context plaats of in een frequentie of tijdsbestek 
dat beduidend groter is dan nodig om het 
gebruikelijke doel van het gedrag te bereiken. 
Hoe de OCD eruit ziet is onder andere afhankelijk 
van het ras. Bij Duitse herders zie je bijvoorbeeld 
veel staartjagen en hallucinaties en bij labradors 
en golden retrievers juist overmatig likgedrag en 
automutilatie. Bij progressie van de aandoening 
belemmert het compulsieve gedrag de 
mogelijkheid voor het dier om goed te functio-
neren in zijn of haar sociale omgeving. 
Typerend voor een OCD is dat het afwijkende 
gedrag niet te stoppen is. De benadering van het 
gedrag door bijvoorbeeld een gedragstherapeut 

werkt niet of het dier reageert anders dan 
verwacht. Pas als niets werkt, kun je spreken van 
een ware OCD. Het pathologische gedrag stopt 
hooguit als het dier uitgeput is, gepijnigd wordt 
of als het dier fysiek wordt tegengehouden. Bij 
een volledig tot uiting komende OCD reageert 

het dier zelfs niet meer op pijn of belemmering 
van het gedrag door mens of dier. In de 
anamnese is het daarom belangrijk uit te vragen 
wat er is geprobeerd om het gedrag te stoppen. 
Het niet e ectief zijn van pogingen het gedrag 
te doorbreken is belangrijke informatie. 
Karen Overall noemt het voorbeeld van een 
Dalmatiër met een OCD in de vorm van staart-
jagen. De eigenaar had zijn hond in allerlei 
verschillende situaties ge lmd, om vast te 
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