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Maak je hond dapper 
Een hondvriendelijke en effectieve methode voor een zelfverzekerde puppy.  

Door OhMyDog! 

PRINCIPES 

waaromwaaromwaaromwaarom????    

Zodat je hond zich keurig gedraagt en niet voor overlast zorgt in de buurt van 

paarden, joggers, kinderen, etc.  

WWWWelke methode wordt er gebruiktelke methode wordt er gebruiktelke methode wordt er gebruiktelke methode wordt er gebruikt????    

“Desensitizatie en counter-conditionering” 

Ingewikkelde woorden, die eigenlijk betekenen dat we de hond leren dat 

(mogelijk) spannende situaties niet eng zijn maar:  

 Veilig: geen vervelende verrassing (hard geluid, plotselinge beweging, 

ongewenste aanraking…) 

 Leuk: de hond wordt beloond iedere keer dat hij zich in een dergelijke 

situatie bevindt. 

wanneer beginnenwanneer beginnenwanneer beginnenwanneer beginnen????    

Idealiter, gedurende de socialisatieperiode van de hond (gemiddeld tussen de 

eerste 5 tot 12 levensweken). Later starten kost meer tijd en moeite.   

In wIn wIn wIn welkeelkeelkeelke    situatisituatisituatisituatieeees?s?s?s?    

Iedere situatie waar je je hond aan wilt laten wennen, inclusief OhMyDog!’s 

socialisatie checklist (bijv. koeien, dierenarts, trappen, etc.).  

Train preventief. Wacht niet af tot je hond ergens bang voor is.  

kkkkan Ian Ian Ian Ik hem forcerenk hem forcerenk hem forcerenk hem forceren????    

Wanneer je over de grenzen gaat van je hond zodat hij zich niet meer veilig 

voelt, kun je een levenslange aversie creëren. Volg deze vuistregels om dit risico 

te vermijden: 

 de hond bepaalt wanneer hij iets benadert/zich terugtrekt  
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 kijk goed naar de lichaamstaal van je hond; zie je stress-signalen dan haal je 

de hond uit de situatie  

 probeer later nog eens in een makkelijkere setting (bijv. een grotere afstand 

van het object, de stofzuiger uitgeschakeld) en werk in kleine stapjes toe naar 

het gewenste resultaat. 

methodenmethodenmethodenmethoden    

We gebruiken 2 methoden: Check! en Tik-'m-aan 

TIK-'M-AAN 

Welke situatie: dingen die je hond mag benaderen en aanraken.  

Bijvoorbeeld: stofzuiger, glanzende vloer, paraplu…  

Wat bereik je: je hond heeft een gezonde nieuwsgierigheid en is flexibel, niet bang 

voor nieuwe dingen. 

Methode: 

 Plaats een paraplu, helemaal open (open deze buiten het zicht van de hond), 

op de grond 

 Loop met je hond naar de paraplu, aan een slappe lijn, zodat je hond zelf de 

afstand kan bepalen  

 Zeg ‘tik-'m-aan' 

 Tik de paraplu aan met je vinger 

 Je hond raakt/snuffelt aan de paraplu (als je hond niet wil of durft te 

naderen, gebruik dan de methode ‘Check!') 

 Zeg 'goedzo' 

 Geef een smakelijk voertje 

 Loop weg van de paraplu 

 Herhaal bij ieder mogelijk spannend/afwijkend object 

CHECK! 

Welke situatie: objecten/ dieren die de hond niet moet benaderen of achterna 

rennen.   

Bijvoorbeeld: paard, jogger, luide vrachtwagen, andere hond … 
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Wat bereik je: je hond kijkt naar jou ipv achter het bewegende object aan te 

rennen of te blaffen.  

Methode:  

 Zodra je een paard/jogger aan ziet komen 

 Wijs naar het paard/ de jogger 

 Je hond kijkt naar het paart/ de jogger 

 Zeg direct 'check!' 

 Geef een smakelijk voertje  

 Loop weg van het paard/de jogger 

 Herhaal op geleidelijk kortere afstand (maar blijf in de comfort zone van je 

hond) 

 

ter afsluitingter afsluitingter afsluitingter afsluiting    

 Oefen altijd met de hond aan de lijn of in een afgesloten/omheinde ruimte. 

 Als je moeilijkheden ondervindt bij het laten wennen van je hond aan een 

bepaalde situatie/object, neem dan contact met ons op in plaats door te 

ploeteren.   

 


