
Puppy socialisatie checklist

1. Print deze lijst 

2. Markeer de onderwerpen die jou relevant lijken. Wat is relevant? 

3. Oefen veel meer met situaties waarop je hond te heftig reageert (MAAR houd het een vrije keuze, gematigd, rustig, etc. - zie criteria voor effectieve socialisatie)

4. Criteria voor effectieve socialisatie: volg de onderstaande criteria (op zijn minst 5 keer per relevante rij. Bij voorkeur veel meer): 

1 2 3 4 5

Baby's (kijken, niet aanraken)

Kinderen (onthoud: vrije keuze, rustig, niet overweldigend) 

Ouderen 

Drukkere gebieden (zoals stadscentrum)

Alle soorten etniciteit

Zwaar gebouwde mensen

Personen met een hijab (houd afstand, leer je hond te negeren)

Rolstoel/rollator/kinderwagen

Uniformen (bijv. witte dierenarts jas, politieagenten, brandweer, bezorgers, 

mensen met helm en/of zonnebril)

Mensen met baard/snor

Skateboarders/ skates

Fietsers

Hardlopers

Ruiters met paarden

Dronken mensen, mensen met 'afwijkend' loopje

Dansende mensen / gek doen

Stofzuigen (eerst uit, dan aan)

Schreeuwen, spreken door een luidspreker

Boerderijdieren (kippen, koeien, schapen, etc.)

Paarden

Wilde vogels (eenden, zwanen, …)

Puppy's (vriendelijk!)

Honden (los): Zoek rustige, tolerante, vriendelijke honden om jouw hond de 

spelregels te leren

Honden (aan riem): Geen interactie, rustig blijven, negeren, doorlopen

Onbekende katten: Geen interactie, rustig blijven, negeren, doorlopen

    a. Situaties waarin je graag wilt dat jouw hond zich comfortabel en relaxt voelt, dus situaties die je hond normaal moet gaat vinden. 

     b. Vooral - MAAR NIET ALLEEN - situaties waarop je hond nu al reageert (bijv. grommen, angst, blaffen, overenthousiast). 

     c. Vergeet niet te denken aan toekomstige verhuizingen en vakanties.

Mensen (beweging, geluid) Op een comfortabele afstand! Eerst: hond kijkt naar de persoon, dan weglokken met beloning. Herhaaldelijk, zodat de hond leert om 

zijn focus te ontkoppelen (niet fixeren op de persoon). 

Personen (leeftijd, uiterlijk) Vrije keuze en rustig, niet geforceerd of overweldigend

Dieren. Op een comfortabele afstand! In het begin, belonen + weglokken bij kijken naar het dier. Herhaaldelijk,  zodat de hond leert om niet te fixeren. 



1 2 3 4 5

Eigen huisdieren (honden, katten, vogels, etc.): houd het veilig en 

ontspannen, ook voor de andere dieren; Interactie alleen toegestaan als beide 

dieren rustig zijn



1 2 3 4 5

Putdeksels, metalen roosters

Trappen (open! En gesloten) - Volg het advies van je dierenarts over 

frequentie

Glimmende vloeren, tegels, etc.

Grind, cement, bos, gras, bestrating, etc.

Bus 

Trein / tram / metro

Auto rijden

Bench training! (belonen + opbouw geleidelijk + begin met deur open)

Automatische schuif- en draaideuren 

Vrachtwagen - geluid van luid verkeer 

Lift (in de lift, veel beloningen in de eerste sessies)

Riem en halsband/harnas (als lastig: eerst belenen voor alleen 

aanraken/snuffelen, dan voor tolereren omdoen voor korte periode, dan voor 

langere periode)

Roltrap (draag de hond + veel beloningen de eerste paar sessies)

Balkon (onder toezicht!)

Geluid bouwwerkzaamheden/ zware machines (op een afstand!)

Wandelen in de regen, wind, sneeuw, donker

Onweer/vuurwerk (stap 1: heel zacht vuurwerkgeluid op speaker -> stop 

geluid + belonen en prijzen; dan probeer stapsgewijs luider (maar zo zacht dat 

het hond het helemaal niet boeiend vind) 

De hond draagt een jas

Dierenarts bezoek - In het begin alleen rondsnuffelen in de wachtruimte, 

onderzoekruimte en -tafel; Daarna contact met dierenarts voor nep-

behandeling (bijv. vasthouden, met pen in nek 'prikken', etc.). Altijd stoppen 

VOORDAT de hond het minder prettig vind. 

Muilkorf dragen (Eerst gevuld met snoepjes & korte sessies; dan 

vastgemaakt en beloning daarna; dan duur opbouwen)

Dragen van beschermkraag (beloon nieuwsgierigheid, alleen belonen 

NADAT de hond het onderzocht heeft). Beloon voor steeds langer in de kraag 

'blijven'. Na vastmaken even laten dragen tijdens spelletjes doen/snoepjes 

geven. 

Nagels knippen (eerst poot vasthouden, dan steeds langer terwijl je poot 

aanraakt met schaartje. Daarna nagels aanraken met schaar, dan doen alsof 

je knipt, dan echt knippen)

Bad/douch/shampoo/afspoelen

Borstelen

Tanden poetsen: Laat de hond gewend raken aan het vingerborsteltje (zonder 

te poetsen); oefen met het optillen van de lippen; pas daarna oefenen met 

poetsen

Aanraken lichaamsdelen (zeg naam lichaamsdeel, raak het kort aan, stop, 

beloon; vaak herhalen en raak het stap voor stap langer aan/vast)

Verzorging en veterinaire behandelingen: Begin langzaam, werk met veel herhaling in een korte sessie, stop VOORDAT de hond het vervelend 

vind. Je hoef de verzorgingstaak NIET in één keer af te maken tijdens een oefensessie. Prioriteit = de hond laten wennen / comfortabel leren zijn. 

Dagelijkse (stads)leven: Altijd ingrijpen VOORDAT de hond zich overweldigd voelt 

Transport: Eerst op afstand, dan één halte meerijden, dan meer haltes. Altijd ingrijpen voordat de hond tekenen van overweldiging toont.

Vloeren & ondergrond - Als de hond twijfelt: Eerst belonen voor nieuwsgierigheid naar de ondergrond. Zet geen druk op de hond (niet 

trekken/duwen/lokken). Beloon en loop weg op het punt dat de hond lichte twijfel heeft. Herhaal het een paar keer achter elkaar, totdat de hond geen twijfel meer heeft.  


