
OOOOhhhhMMMMyyyyDDDDoooogggg!!!!
Puppy socialisatie checklist

 Doel = voor ieder item minstens 5 positieve ervaringen. 
Zorg ervoor dat doelpersoon (bv dierenarts) de hond niet aait. Voertjes geven mag wel.
Houd het positief! Als de hond stress toont = stop en herhaal later op grotere afstand/kleinere intensiteit
Houd het veilig voor de hond en het doelobject van de socialisatie.

1111 2222 3333 4444 5555

Babys Babys Babys Babys (kijken, niet aanraken)

KindKindKindKind (in het begin: niet laten aaien)

Veel kinderen Veel kinderen Veel kinderen Veel kinderen (bv. naast schoolplein - kijken)

Bejaarde Bejaarde Bejaarde Bejaarde (in het begin: niet laten aaien)

Menigte Menigte Menigte Menigte (bv. markt) - eerst kijken van afstand, later 
doorheen lopen
Luide menigte Luide menigte Luide menigte Luide menigte (bv. klappen, zingen, schreeuwen) - eerst 
kijken van afstand, later doorheen lopen, voortdurend 
voerbeloningen geven.

Ethniciteiten Ethniciteiten Ethniciteiten Ethniciteiten (personen met verschillende huidskleuren)

Werkmannen Werkmannen Werkmannen Werkmannen (werkoveral). 

Persoon in witte labjas (witte labjas (witte labjas (witte labjas (dierenarts) 

Persoon in rolstoelrolstoelrolstoelrolstoel of met een loopwagentjeloopwagentjeloopwagentjeloopwagentje

Personen in uniformuniformuniformuniform (postbode/politieman)

Personen met hoedenhoedenhoedenhoeden op (verschillende soorten hoeden)

Grote, imposante Grote, imposante Grote, imposante Grote, imposante mensen

Mannen met baarden en snorrenbaarden en snorrenbaarden en snorrenbaarden en snorren

Mensen met brillen  brillen  brillen  brillen (inclusief zonnebril)

Vrouwen met sluiers of hoofddoekensluiers of hoofddoekensluiers of hoofddoekensluiers of hoofddoeken

Skateboarders/in-line skaterSkateboarders/in-line skaterSkateboarders/in-line skaterSkateboarders/in-line skater

FietsersFietsersFietsersFietsers

Persoon op scooter/brommer/motorscooter/brommer/motorscooter/brommer/motorscooter/brommer/motor

Ruiter te paardRuiter te paardRuiter te paardRuiter te paard

Mensen die afwijkend lopen of met krukkenmet krukkenmet krukkenmet krukken

Dansende Dansende Dansende Dansende mensen

Schreeuwende Schreeuwende Schreeuwende Schreeuwende mensen

Puppy's Puppy's Puppy's Puppy's (vriendelijke, zorgvuldig begeleiden)

Volwassen honden Volwassen honden Volwassen honden Volwassen honden  (vriendelijke, vraag de eigenaar)

Katten en andere huisdieren Katten en andere huisdieren Katten en andere huisdieren Katten en andere huisdieren (konijn, hamster)

PaardenPaardenPaardenPaarden (manege)

Schapen, geiten en koeien Schapen, geiten en koeien Schapen, geiten en koeien Schapen, geiten en koeien (kinderboerderij)

Vogels:Vogels:Vogels:Vogels: eenden, duiven, reigers

Vogels in kooi Vogels in kooi Vogels in kooi Vogels in kooi (als huisdier: papegaai, kanarie)

Personen (beweging en geluid) - Personen (beweging en geluid) - Personen (beweging en geluid) - Personen (beweging en geluid) - Kijken en belonen met voertjes, geleidelijk afstand verkleinen

Personen (leeftijd en uiterlijk) - Personen (leeftijd en uiterlijk) - Personen (leeftijd en uiterlijk) - Personen (leeftijd en uiterlijk) - Niet laten aaien in het begin! Alleen kijken en belonen met 
voertjes, geleidelijk afstand verkleinen.

Personen (uiterlijk en functie) - Personen (uiterlijk en functie) - Personen (uiterlijk en functie) - Personen (uiterlijk en functie) - Niet laten aaien in het begin! Alleen kijken en belonen met 
voertjes, geleidelijk afstand verkleinen.

Dieren Dieren Dieren Dieren - Kijken en belonen met voertjes, geleidelijk afstand verkleinen



1111 2222 3333 4444 5555

Metalen platen, putdekselsMetalen platen, putdekselsMetalen platen, putdekselsMetalen platen, putdeksels

Trappen Trappen Trappen Trappen (open en gesloten tredes)

GladdeGladdeGladdeGladde vloeren, tegels, koude oppervlakten.

Gravel, cement, gras, zand.Gravel, cement, gras, zand.Gravel, cement, gras, zand.Gravel, cement, gras, zand.

Bus Bus Bus Bus 

Trein /tram /metroTrein /tram /metroTrein /tram /metroTrein /tram /metro

Auto Auto Auto Auto 

VrachtwagenVrachtwagenVrachtwagenVrachtwagen

Boot Boot Boot Boot 

Bench Bench Bench Bench (zie benchtraining: voedselbeloning, geleidelijke 
opbouw tijdsduur en beginnen met deurtje open)

Stofzuiger Stofzuiger Stofzuiger Stofzuiger (geleidelijk: eerst uit, aanraken en vervolgens 
aan in andere kamer etc.)

GrasmaaierGrasmaaierGrasmaaierGrasmaaier(alleen kijken, niet aanraken)

Fohn Fohn Fohn Fohn (geleidelijk: eerst aan in andere kamer, later pas in 
zelfde kamer)

Kletterende pannen en deksels Kletterende pannen en deksels Kletterende pannen en deksels Kletterende pannen en deksels (keukengeluiden)

Wasmachine/vaatwasser Wasmachine/vaatwasser Wasmachine/vaatwasser Wasmachine/vaatwasser 

Automatische schuifdeurenAutomatische schuifdeurenAutomatische schuifdeurenAutomatische schuifdeuren

Lift Lift Lift Lift (voorzichtig met de riem bij de deuren!)

Roltrappen Roltrappen Roltrappen Roltrappen (til je hond op)

Balkon Balkon Balkon Balkon (onder toezicht)

BouwwerkzaamhedenBouwwerkzaamhedenBouwwerkzaamhedenBouwwerkzaamheden (machines en geluiden)

Wandel in de wind, regen, sneeuwwind, regen, sneeuwwind, regen, sneeuwwind, regen, sneeuw
Donder en harde geluiden Donder en harde geluiden Donder en harde geluiden Donder en harde geluiden (geluiden afspelen: zeer 
geleidelijk volume verhogen, starten met zeer laag volume. 
Koppelen aan extreem lekkere voertjes en spel)
Vuurwerk Vuurwerk Vuurwerk Vuurwerk (geluiden afspelen: zeer geleidelijk volume 
verhogen, starten met zeer laag volume. Koppelen aan 
extreem lekkere voertjes en spel.)

Dierenartsbezoek -Dierenartsbezoek -Dierenartsbezoek -Dierenartsbezoek - frequente bezoekjes in wachtkamer, op 
weegschaal, op onderzoekstafel. Niet teveel aanraken, veel 
voerbeloningen.

Halsband en tuigje of jasje Halsband en tuigje of jasje Halsband en tuigje of jasje Halsband en tuigje of jasje (voertje voor aanraken en 
snuffelen, dan belonen voor kort omdoen en aanhouden)

In bad doen In bad doen In bad doen In bad doen (inzepeen en afspoelen)

Borstelen Borstelen Borstelen Borstelen (geleidelijk: aanraken, een kam, meerdere halen, 
korte duur en klein stukje)
Dragen van muilkorf of kraag Dragen van muilkorf of kraag Dragen van muilkorf of kraag Dragen van muilkorf of kraag (met veel voertjes en open + 
korte sessies)
Nagels knippen Nagels knippen Nagels knippen Nagels knippen (eerst alleen pootje aanraken, dan 
geleidelijk pootje langer vasthouden en nagelknipper 
introduceren) 
Tanden kijken / tanden poetsenTanden kijken / tanden poetsenTanden kijken / tanden poetsenTanden kijken / tanden poetsen

Binnenkant mond inspecteren Binnenkant mond inspecteren Binnenkant mond inspecteren Binnenkant mond inspecteren (zeer geleidelijk aanleren 
van aanrakenen vasthouden snoet)
Vasthouden/aanraken van ieder lichaamsdeel  ieder lichaamsdeel  ieder lichaamsdeel  ieder lichaamsdeel (eerst heel 
kort en voertje aanbieden)

Verzorging en aanraken Verzorging en aanraken Verzorging en aanraken Verzorging en aanraken 

DiversenDiversenDiversenDiversen

Leven in de stadLeven in de stadLeven in de stadLeven in de stad

Huishoudelijke apparatenHuishoudelijke apparatenHuishoudelijke apparatenHuishoudelijke apparaten

Vervoersmiddelen - Vervoersmiddelen - Vervoersmiddelen - Vervoersmiddelen - Eerst kijken en belonen, later ook instappen.

Vloeren en ondergrond - Vloeren en ondergrond - Vloeren en ondergrond - Vloeren en ondergrond - Aanraken en voertjes vanaf eten, vervolgens overheen lopen


