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Zindelijkheidstraining 
Een hondvriendelijke en effectieve methode voor een zindelijke puppy.  

Door OhMyDog! 

INTRODUCTIE 

HHHHooooeeee    llllaaaang ng ng ng duurt hetduurt hetduurt hetduurt het????    

Most dogs can be quite reliable within five to six months. Some get there in 

days, others need nearly a year. No matter what, you will need perseverance, 

and there WILL be the odd accident.  

WWWWanneer zijn puppy's fysiek gereedanneer zijn puppy's fysiek gereedanneer zijn puppy's fysiek gereedanneer zijn puppy's fysiek gereed????    

Puppy's hebben een volgroeide spijsverterings-/urinair stelsel nodig om volledig 

zindelijk te zijn. Een goede vuistregel = je hond1 kan het 1 uur ophouden voor 

iedere maand dat hij oud is.   

Gemidd. leeftijdGemidd. leeftijdGemidd. leeftijdGemidd. leeftijd    Ontwikkeling zindeljkheidOntwikkeling zindeljkheidOntwikkeling zindeljkheidOntwikkeling zindeljkheid    

6 weken Maximaal 1 uur ophouden. 

8-9 weken 
Ontwikkeling van voorkeursplekken. 

Ideale leeftijd om te starten met zindelijkheidstraining. 

3.5 maand Maximaal 4 uur ophouden (overdag). 

4 maand De nacht kan droog verlopen. 

5-6 maand Volledige zindelijkheid (overdag + 's nachts). 

DE METHODE 

Dit is het magische recept:  

enkele gebroken nachten, af en toe een ongelukje opruimen, constant toezicht 

houden op je puppy en een beetje planning.  

                                  
1Grotere rassen kunnen het langer ophouden.  
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aaaagemenegemenegemenegemene    principesprincipesprincipesprincipes    

 

WatWatWatWat    iiiis s s s dddde beste beste beste besteeee    plekplekplekplek????    
 

CriteriaCriteriaCriteriaCriteria    ReReReRededededennnn    

Een rustige omgeving 
De kieskeurige: “Ik denk dat ik wel even wacht tot we 

weer thuis zijn.” 

Verschillende 

ondergronden 

De hyper-specialist: “Ik doe het alleen op fijnkorrelig, 

gezonnestraald zand.” 

Geschikte ondergrond 
De binnen-plasser: “Well, it USED to be OK to pee on 

newspapers. Make up your mind!” 

Een handige plek 

vanaf je huis 

De hiker: “Kom op, nog maar een kleine kilometer, ik 

beloof het. Ik weet dat je naar bed wil, maar ik moet.” 

Lekker ruikend 

De beginneling: “Het ruikt overal hetzelfde, tenzij je 

een plekje voor me markeert” (yep, een schepje grond 

van het plekje waar hij graag zijn behoefte doet, 

uitstrooien op een andere plek).  

Schoon 
Als het in je eigen tuin mag, houd het dan schoon 

genoeg voor je hond!  

constant 
toezicht 
houden

zonder 
toezicht: pup 

in bench

op tijd 
uitlaten

schoonmaken 
met 'urine off'

Niet straffen

voorkom fouten 

bij een ongelukje 
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wwwwanneer anneer anneer anneer plan je plan je plan je plan je een toileteen toileteen toileteen toilet----break in?break in?break in?break in?    

    Je hond zal waarschijnlijk moetenJe hond zal waarschijnlijk moetenJe hond zal waarschijnlijk moetenJe hond zal waarschijnlijk moeten    

 Na spelen/wandelen: direct. 

Als hij wakker wordt: direct. 

 Na het eten: ongeveer 15-20 minuten. 

 En… wanneer hij de voortekens vertoont: direct. 

Sommige honden hebben enkele pieken op de dag waarop ze iedere 15 minuten 

moeten plassen!  

De voortekens zijn:  

teketeketeketekennnn    Wat tWat tWat tWat teeee    dodododoenenenen    

Tegen je aanduwen Breng hem rustig naar buiten (zonder ophef). 

Krabben (aan deur) Breng hem rustig naar buiten (zonder ophef). 

Huilen  Breng hem rustig naar buiten (zonder ophef). 

Snuffelen/ronddraaien    Zie ‘Op heterdaad betrapt’. 

Staart optillen    Zie ‘Op heterdaad betrapt’. 

Neerhurken/poot tillen Zie ‘Op heterdaad betrapt’. 

Waarom 'zonder ophef'? Ophef/gemopper vergroot namelijk de kans op… 

• … aandacht-trekken en valse alarmen;  

• … ongelukjes op weg naar buiten door de opwinding; 

• ... onderdanigheidsplasjes als jij hem bendadert. 

HoHoHoHoeeee    krijg ik hem op de juiste plekkrijg ik hem op de juiste plekkrijg ik hem op de juiste plekkrijg ik hem op de juiste plek????    

1. Bij iedere toilet-break, begeleid (niet slepen/trekken) je hem naar de plek.  

2. Op de plek zelf, sta zijdelings van je hond en ontspan. Leg geen druk op je 

hond en staar hem niet strak aan.  

Als hij binnen 5 minuten zijn behoefte doet:  

• Tijdens: Prijs hem vrolijk en zachtjes (zonder dat je hem stoort). 

• 2-3 seconden erna: Beloon hem met een voertje.  

• En vervolgens: Speel met hem en/of laat hem de plek verder verkennen.  
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Als hij niet binnen 5 minuten zijn behoefte doet:  

• Na 5 minuten buiten: Neem hem zonder ophef weer terug naar binnen.  

• Thuis: Lok hem zijn bench in. 

• In de bench (zie bench-training hand-out): probeer het over 5-10 minuten 

opnieuw. 

• Na de 2e poging: Probeer nog 3-4 keer. Hij ZAL uiteindelijk zijn behoefte 

doen, tenzij er een probleem is (zie voorkomende problemen). 

 

's's's's    nnnnacacacachthththtssss    

HoHoHoHoe vaak moet ik hem 's nachts uitlatene vaak moet ik hem 's nachts uitlatene vaak moet ik hem 's nachts uitlatene vaak moet ik hem 's nachts uitlaten????    

Laat je hond NOOIT zijn behoefte doen in de bench. Als dit gebeurt, is het zeer 

moeilijk om dit weer te herstellen.  

Hoe ben je er zeker van dat je op tijd bent met uitlaten: 

• Schema:  

o Plan zijn laatste maaltijd meer dan 1 uur voor je eigen bedtijd.  

o Laat hem een laatste keer uit vlak voordat je naar bed gaat. 

o Houd er rekening mee dat hij in het begin na ongeveer 4 uur slaap 

weer naar buiten moet. 

• Alarm:  

o Met een smartphone, kun je een gratis bewegingssensor downloaden 

die de bewegingen van je pup detecteert.  

o Je kunt de pup in het begin in zijn bench naast je bed nemen.  

Hond doet Hond doet Hond doet Hond doet 
behoeftebehoeftebehoeftebehoefte

tijdens: tijdens: tijdens: tijdens: prijs 
hem

als klaar: als klaar: als klaar: als klaar: 
beloon

daarna: daarna: daarna: daarna: 
speel/snuffel

Hond doet Hond doet Hond doet Hond doet 
zijn zijn zijn zijn 

behoefte behoefte behoefte behoefte 
nietnietnietniet

Na 5 minNa 5 minNa 5 minNa 5 min: 
naar huis

ThuisThuisThuisThuis: lok 
hond de 
bench in

In benchIn benchIn benchIn bench: 
probeer 

opnieuw na 
5 min.

Waarshuwing: Ruim aub de ontlasting van je hond op. Dit 

is wel zo netjes en daardoor voorkom je overlast. 
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HoHoHoHoeeee    ververververminderminderminderminder    ik de nachtelijke  tik de nachtelijke  tik de nachtelijke  tik de nachtelijke  toiletoiletoiletoilet----breaks?breaks?breaks?breaks?    

In het begin zou je 4-5 uur moeten kunnen doorslapen met een puppy van 6 

tot 8 weken oud ('s nachts verloopt de stofwisseling iets trager dan overdag).  

Verleng de periodes tussen de uitlaatbeurten met 10-15 minuten tijdens de 

eerste 3 weken. Daarna zul je grotere stappen kunnen maken.  

HoHoHoHoeeee    brbrbrbreeeeng ng ng ng ikikikikhhhheeeem m m m 's nachts naar zijn uitlaatplekje's nachts naar zijn uitlaatplekje's nachts naar zijn uitlaatplekje's nachts naar zijn uitlaatplekje????    

Volg de instructies voor overdag ("Hoe krijg ik hem op de juiste plek?"), maar 

laat hem na zijn behoefte niet spelen en breng hem zo rustig mogelijk terug. We 

willen hem niet TE wakker maken. 's Nachts wordt er geslapen, niet gespeeld.  

EEN ONGELUKJE, WAT NU? 

ONvermijdelijkONvermijdelijkONvermijdelijkONvermijdelijk    

Raak niet gedemotiveerd. Een ongelukje kan altijd gebeuren, ook al houd je hem 

met je scherpste oog in de gaten en volg je een secuur schema.  

Wat wel te doen? Neem alle mogelijke maatregelen om het te voorkomen 

aangezien ieder foutje/ongelukje een stapje terug betekent in de 

zindelijkheidstraining.  

op heterdaad betrappenop heterdaad betrappenop heterdaad betrappenop heterdaad betrappen    

Maak een geluidje door in je handen te klappen of te fluiten (echter niet te hard 

of te plotseling, want dan kan je puppy uit schrik zijn volledige blaas legen).  

Zodra hij opkijkt naar je (geluidje), begeleid je hem (niet slepen of trekken) naar 

de juiste plek en volg je de instructies ("Hoe krijg ik hem op de juiste plek?"). 

schoonmakenschoonmakenschoonmakenschoonmaken    

Als je te laat bent, ruim het op buiten het zicht van je hond– hoe minder ophef, 

hoe beter.  

Gebruik bijvoorbeeld Urine Off® om de geur volledig te verwijderen. Hierdoor 

voorkom je dat de geur van een vorig ongelukje juist een nieuwe ongelukje 

veroorzaakt op die plek.  
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Mocht je puppy een ongelukje in de bench hebben, maak dan alle onderdelen 

zeer grondig schoon. Voorkom dit echter ten alle tijden, aangezien het zeer 

moeilijk is om een puppy dit weer af te leren.  

Waarom niet straffenWaarom niet straffenWaarom niet straffenWaarom niet straffen????    

1. Hij zal leren om het stiekem te doen (achter de bank…)  

2. Hij zal leren om niet in jouw bijzijn zijn behoefte te doen (ook niet als je 

buiten met hem loopt…) 

3. Hij zal leren om onderdanigheidsplasjes te laten lopen als je hem benadert 

4. Plus, je zou hem niet mogen straffen voor iets dat jouw schuld is. Puppy's 

plassen of poepen niet met opzet of uit ongehoorzaamheid in je huis, maar 

omdat ze nog onvoldoende zindelijk zijn (of vanwege gezondheidsredenen). 

VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN 

HHHHij doet zijn behoefte niet aan de lijnij doet zijn behoefte niet aan de lijnij doet zijn behoefte niet aan de lijnij doet zijn behoefte niet aan de lijn    

Oorzaak: Sommige puppy's hebben even de tijd nodig om aan de lijn te wennen, 

en stoort hen zodanig dat ze hun behoefte niet doen.  

Oplossing: Gebruik een langere, zeer lichte lijn die hij over de grond mag slepen, 

en leer hem wennen aan een normale, korte lijn (zie socialisatie checklist).  

hij wacht te lang tijdens het uitlatenhij wacht te lang tijdens het uitlatenhij wacht te lang tijdens het uitlatenhij wacht te lang tijdens het uitlaten    

Probleem: Het duurt eeuwen voordat je hond eindelijk zijn behoefte gaat doen.   

Oorzaak: Je gaat vaak direct na het poepen/plassen weer terug naar huis met 

hem. Zo leert hij zijn behoefte uit te stellen om langer buiten te vertoeven.  

Oplossing: Beloon hem altijd nadat hij zijn behoefte heeft gedaan door even met 

hem te spelen of de buurt te verkennen. 

HHHHij doet ij doet ij doet ij doet heel veel kleine plasjesheel veel kleine plasjesheel veel kleine plasjesheel veel kleine plasjes    

Probleem: Je hond plast een klein beetje, snuffelt en wandelt verder, plast een 

klein beetje, etc.  

Oorzaak: Dit is normaal gedrag als het niet te overdreven is. Het kan overdreven 

en uit de hand lopen wanneer je je hond onvoldoende tijd geeft.  

Oplossing: Als je hond zijn behoefte doen, geef hem dan voldoende:  
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• Ruimte: Buig niet over hem heen, staar niet naar hem; 

• Tijd: leg geen druk op hem en geef hem voldoende tijd om zijn volledige blaas 

te legen. 

HHHHij doet ij doet ij doet ij doet het alleen binnenhet alleen binnenhet alleen binnenhet alleen binnen    

Oorzaak: Dit kan voorkomen als je hond zich niet prettig voelt buiten. 

Oplossing: Probeer uit te zoeken wat hij precies spannend vindt buiten en gewen 

hem daaraan (socialisatie checklist). Voordat hij volledig gewend is, probeer een 

plekje te vinden waar hij zich wel op zijn gemak voelt.  

HHHHij wil niet naar buiten bij slecht weerij wil niet naar buiten bij slecht weerij wil niet naar buiten bij slecht weerij wil niet naar buiten bij slecht weer    

Oorzaak: Puppy's hebben vaak een hekel aan regen/sneeuw/wind en willen dan 

niet naar buiten.  

Oplossing: Bied hem de beste opties aan: houd een paraplu boven hem of zoek 

een beschut plekje op. In de tussentijd, train hem hierop (socialisatie checklist) 

door slecht weer te associëren met voertjes en een leuk spelletje.  

Hij doet een klein plasje als ik hem Hij doet een klein plasje als ik hem Hij doet een klein plasje als ik hem Hij doet een klein plasje als ik hem benaderbenaderbenaderbenader    

Oorzaak: De hond doet een klein onderdanigheidsplasje of uit opwinding.  

Oplossing: Benader hem niet frontaal maar vanaf de zijkant en voorkom dat je 

over hem heen buigt. 

Hij was zindelijk en nu laat hij weer een aantal dHij was zindelijk en nu laat hij weer een aantal dHij was zindelijk en nu laat hij weer een aantal dHij was zindelijk en nu laat hij weer een aantal drrrruppels binnen uppels binnen uppels binnen uppels binnen 
lopenlopenlopenlopen    

Probleem: Een zindelijke hond laat opeens weer kleine plasjes in huis achter).  

Oorzaak: Het zou kunnen dat je hond de geur van een andere hond wil 

bedekken of hij markeert zijn territorium na bijv. een verandering in routine 

(nieuw huis, nieuwe baan, een baby...).  

Oplossing: Ga terug naar de eerste puppy-stapjes van constante toezicht 

/bench/belonen bij behoefte doen buiten. Als er geen vooruitgang is, neem 

contact op voor advies (info@ohmydogschool.com).  

Hij was zindelijk en nu Hij was zindelijk en nu Hij was zindelijk en nu Hij was zindelijk en nu heeft hij regelmatig ongelukjes in huisheeft hij regelmatig ongelukjes in huisheeft hij regelmatig ongelukjes in huisheeft hij regelmatig ongelukjes in huis    

Oorzaak: Je hond kan een fysiek probleem hebben, vanwege zijn leeftijd of een 

infectie aan zijn urinaire stelsel.  
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Oplossing: Neem eerst contact op met je dierenarts, en als een fysieke oorzaak 

uitgesloten is, neem dan contact met ons op (info@ohmydogschool.com).  

 

ANDERE METHODEN 

kan ik een kan ik een kan ik een kan ik een commandocommandocommandocommando    gebruiken gebruiken gebruiken gebruiken ????    

Ja en nee. Het IS mogelijk om je hond aan te leren op commando zijn behoefte 

te doen (zeg het commando iedere keer dat hij zijn behoefte doet, en beloon 

hem vervolgens). Sommige dierenartsen hebben enige twijfel over de impact 

hiervan op het natuurlijke ritme van verteringsstelsel van de hond.   

geen water geven overdaggeen water geven overdaggeen water geven overdaggeen water geven overdag    

De gemiddelde hond drinkt 60-100 ml water/per kg per dag.  

Geef je hond overdag altijd toegang tot vers drinkwater, anders leren ze aan om  

heel veel heel snel te drinken (wat tot een volle blaas leidt, wat weer tot meer 

ongelukjes in huis leidt) of hij leert om buiten van vieze plasjes te drinken. 

geen water geven 's nachtsgeen water geven 's nachtsgeen water geven 's nachtsgeen water geven 's nachts    

Als je moeite hebt met de zindelijkheidstraining 's nachts, kun je eventueel  het 

water weghalen voor een groot gedeelte van de nacht (maar 4-5 uren max.). 

Check of zijn stoelgang normaal blijft (te hard = teken van milde dehydratie).  

trainingstrainingstrainingstrainings----padspadspadspads    gebruikengebruikengebruikengebruiken    

Trainingspads kunnen handig zijn – vooral als je een klein hondje hebt op een 

appartement - maar drie wandelingen per dag zijn essentieel om je hond de 

juiste mentale, sociale and fysieke uitdagingen te geven die hij nodig heeft (ja, 

ook als je een grote tuin hebt).  

Als je ooit gestart bent met trainingspads en je wilt hiermee stoppen: leg de pad 

geleidelijk aan dichter bij de voordeur, en knip hem vervolgens in steeds kleinere 

stukjes. 
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Een hondenluik gebruikenEen hondenluik gebruikenEen hondenluik gebruikenEen hondenluik gebruiken    

Een hondenluik geeft je hond toegang tot de tuin.  

Op het eerste gezicht lijkt dit ideaal omdat je hond dan continue toegang heeft 

tot zijn toilet, echter…   

1. Hij leert wellicht om het nooit lang op te houden, wat moeilijkheden met 

zich meebrengt als hij ergens gaat logeren;  

2. Behoed je voor het gevaar van diefstal als je een grote hond hebt en dus een 

groot hondenluik;  

3. Je hond heeft nog steeds de 3 wandelingen per dag nodig, om hem de juiste 

mentale, sociale and fysieke uitdagingen te geven die hij nodig heeft.  

4. Je hond kan nog steeds moeite hebben met alleen thuis blijven. Alleen omdat 

hij nu zijn behoefte buiten kan doen, betekent niet dat je hem nu 

ongeoorloofde tijdslengtes alleen thuis kunt laten. Zie ook onze Je hond leren 

alleen thuis te blijven hand-out voor het voorkomen van verlatingsangst. 

TER AFSLUITING 

De eerste weken nadat je puppy in huis is gekomen, zijn een beetje te vergelijken 

met de komst van een baby. Het kan zeer uitputtend zijn, maar met 

doorzettingskracht, geduld en veel liefde kom je er!  

Als je het gevoel hebt dat je op een dood spoor zit, neem gerust contact met ons 

op (info@ohmydogschool.com). 

GERELATEERDE DOCUMENTEN    

 Bench training hand-out 

 Socialisatie checklist 

 Je hond leren alleen thuis te blijven 


