
DE INS & OUTS 
VAN SOCIALISEREN:

een noodzakelijk proces voor een stabiele hond.



Inleiding

Heb je of krijg je binnenkort een pup of nieuwe hond in je huis? Dan zul je merken dat de
hond aan allerlei dingen moet gaan wennen. Nieuwe mensen, andere dieren en een
compleet nieuwe omgeving kunnen veel impact hebben op het gedrag van een hond en op
hoe hij zicht voelt. In dit e-book lees je alles over socialiseren: over hoe je jouw hond op een
liefdevolle en vriendelijke manier kan laten wennen aan allerlei nieuwe situaties. Hoe leer je
je hond met allerlei prikkels om te gaan en wat heeft er allemaal invloed op zijn gedrag?
Hoe ga je om met je hond als hij dingen spannend of eng vindt? En wat is nu wel en niet
verstandig om te doen als je gaat socialiseren?
Door goed te socialiseren, leer je je hond om zich prettig, veilig en vertrouwd te voelen en
daarmee een stabiele huisvriend voor het leven te worden. Met tijd, aandacht en
vertrouwen help jij je hond daarbij!
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Socialiseren en habitueren
Socialiseren betekent dat je je hond leert op een sociale wijze om te gaan met andere wezens in
zijn omgeving, zoals andere dieren en mensen. En dat begint al op een leeftijd van ongeveer
drie weken, wanneer de pup nog in het nest bij de moederhond en eventuele broertjes en zusjes
is. Op deze leeftijd wordt de pup zich steeds bewuster van wat er zich in zijn omgeving afspeelt:
de ogen zijn inmiddels open, de pup gaat zelfstandig leren lopen en het gehoor gaat zich
ontwikkelen. De pup leert vanaf deze leeftijd vooral van zijn moeder en zijn nestgenootjes. En
natuurlijk speelt de fokker hier ook een grote rol in. Onlosmakelijk verbonden met socialiseren is
habitueren. Vaak wordt nog gedacht dat dit hetzelfde is als socialiseren, maar er zit een
belangrijk verschil in. Habitueren betekent gewennen en bij gewennen gaat het niet zozeer om
sociaal om kunnen gaan met andere wezens, maar om het wennen aan prikkels van geluiden,
voorwerpen, geuren of situaties. Wanneer we spreken over socialiseren, hoort habitueren daar
ook bij.

Waarom socialiseren?
Socialiseren is een enorm belangrijk proces voor de ontwikkeling van een pup tot stabiele,
volwassen hond. Wanneer een pup niet de gelegenheid krijgt tot het opdoen van ervaringen, het
(geleidelijk) wennen aan prikkels en om te leren gaan met alledaagse dingen, mensen en dieren
in zijn omgeving, liggen er allerlei problemen op de loer. Voor nu, maar ook voor later. Denk
bijvoorbeeld aan angst voor mensen, geluiden, verkeer of continue stress, niet alleen kunnen
zijn, agressie, frustratie én allerlei hieruit voortvloeiende (medische) problemen.

Natuurlijk kan je hond ook problemen ervaren als hij wel goed gesocialiseerd is. Alles wat een
hond meemaakt in zijn jonge leven (zelfs al in de baarmoeder van de teef), erfelijkheid/aanleg,
fokdoel en medische factoren spelen allemaal een rol in de ontwikkeling van je hond. Maar de
omgeving waarin je hond opgroeit en leeft en de manier waarop hij wordt opgevoed hebben
minstens zoveel invloed. Daarom is socialiseren van essentieel belang. Positieve ervaringen zijn
daarbij heel belangrijk, zodat een hond leert dat hij met een heleboel dingen die er in zijn
omgeving gebeuren, helemaal niets hoeft. Door positieve ervaringen worden die prikkels
uiteindelijk neutraal en zal de hond er niet of nauwelijks op reageren.

Fases van socialiseren
Om de pup na het verlaten van het nest een fijn, gezond en zo veilig mogelijk leven te bieden,
neemt de nieuwe eigenaar de zorg op zich en dus is ook het socialiseren een belangrijke taak.
Een pup is tenslotte nog maar een baby, en een baby heeft nu eenmaal veel zorg en
begeleiding nodig. Wanneer je een pup aanschaft, is het noodzakelijk om je alvast te verdiepen
in hoe je die begeleiding het beste kunt geven, zodat je hond kan opgroeien tot een stabiele
huisgenoot, een maatje voor het leven.

https://www.hondenschoolleersamen.com/artikel/puppy-break-down
https://www.hondenschoolleersamen.com/artikel/een-toverstafje-voor-problemen
https://www.hondenschoolleersamen.com/artikel/waar-is-je-hond-voor-gefokt


De fase direct de geboorte (neonatale fase, tot 13 dagen). De pup is onbewust en vooral
aan het overleven: voeding, slaap en veiligheid in het nest zijn prioriteit. Oortjes en oogjes
werken nog niet. Wel kunnen ze de geur van hun moeder en broertjes en zusjes al
herkennen.

De periode daarna, die duurt tot ongeveer 21 dagen na de geboorte, is de overgangsfase
waarin beweging, zicht en gehoor tot ontwikkeling komen. Pupjes zullen daarom al
voorzichtig op onderzoek gaan en zelfs al wat spelen met elkaar.

De periode daarna, die duurt tot ongeveer 21 dagen na de geboorte, is de overgangsfase
waarin beweging, zicht en gehoor tot ontwikkeling komen. Pupjes zullen daarom al
voorzichtig op onderzoek gaan en zelfs al wat spelen met elkaar.

Daarna volgen twee socialisatiefases, die duren tot resp. 5 weken en tot ca. 12 weken.
Doordat de pup zijn zintuigen heeft ontwikkeld, is hij in staat om meer prikkels te gaan
waarnemen. Hij zal dus steeds meer gaan zien en horen. Dit is een belangrijke fase omdat
de pups steeds meer zelf op onderzoek uitgaan, meer kunnen waarnemen met hun
zintuigen en ook buiten het nest gaan, bijvoorbeeld om hun behoefte te doen. In deze fase
start ook het socialiseren.

De jeugdfase, die loopt tot ca. 6 maanden. De nieuwsgierigheid van de pup in de fase
hiervoor maakt plaats voor de eerste angstfase. De pup wordt wat terughoudender, is
minder onbevangen en maakt zich eerder zorgen.

Vervolgens komt de hond in de puberteit. Afhankelijk van het ras van de hond en de
ontwikkeling, start de puberteit tussen de 6 maanden en 1 jaar. Hormonen gaan een rol
spelen (de hond wordt geslachtsrijp) en de hond wordt steeds zelfstandiger. Door hormonale
en andere fysieke veranderingen, reageert een puberhond anders dan een afhankelijke pup.
Hij zal de bekende ‘bananen in zijn oren hebben’, maar dit komt meestal niet voort uit
ongehoorzaamheid. Een puberhond is zich volop aan het ontwikkelen: zowel hormonaal,
fysiek als in de hersenen. Dat hij in deze periode minder goed luistert heeft veelal met deze
ontwikkelingen te maken.

Tot slot is de hond volwassen. Ook dit is weer afhankelijk van het ras, maar gemiddeld
genomen zijn honden vanaf 1 tot 2 jaar fysiek volgroeid. Zodra je merkt dat de bananen uit
de oren van de hond zijn verdwenen, hij minder snel afgeleid is en hij stabiel wordt in zijn
gedrag, is de puberteit (waarschijnlijk) voorbij en is de hond ook mentaal volwassen. Volledig
volwassen is een hond vanaf ca. 2 tot 3 jaar: zowel mentaal, fysiek, emotioneel, hormonaal
als sociaal.

Ontwikkelingsfasen
Een hond doorloopt verschillende ontwikkelingsfasen vanaf zijn geboorte tot na de puberteit,
wanneer hij volwassen wordt. Die fasen en alles wat er tijdens die fasen gebeurt, zijn belangrijk
om te begrijpen wanneer je je hond gaat begeleiden bij het socialiseren:

https://www.hondenschoolleersamen.com/artikel/is-mijn-pup-al-een-puber


Socialiseren: kennis maken met prikkel
Tegelijk met de bewustwordingsfase, begint ook de socialisatiefase van de pup. Vanaf 21 tot
ca. 49 dagen wordt de pup klaargemaakt voor het vertrek uit het nest. De fokker speelt in deze
fase dus een belangrijke rol: het is zijn taak om een start te maken met het socialiseren en
habitueren, oftewel het stapsgewijs laten wennen aan prikkels, die de hond in het dagelijks leven
gaat tegenkomen. Denk dan aan bijvoorbeeld het kennis maken met andere mensen (klein,
groot, dik, dun, donker en licht) en met andere dieren (honden, katten), maar ook met
omgevingsprikkels, zoals de televisie, een dweil, geluiden uit de buurt of een stofzuiger.

Wanneer de pup het nest heeft verlaten en bij jou als eigenaar in zijn nieuwe omgeving gaat
wonen, gaat die socialisatie nog verder: de hond gaat, behalve thuis te zijn met allemaal nieuwe
indrukken, ook mee naar buiten, waar een kakafonie van prikkels en allerlei nieuwe levende
wezens op hem staan te wachten. Mee naar het strand, een tuigje om doen, in de auto, naar de
dierenarts, kennismaken met andere honden: het zijn allemaal dingen waar een hond rustig aan
mag wennen, stapje voor stapje. Alleen zo kan hij leren dat hij er niets mee hoeft of leren dat
deze prikkel hem iets positiefs oplevert, zoals een lekker voertje.

Management
Tot een leeftijd van 12 weken is het socialiseren van groot belang, omdat dan de zintuigen
zich ontwikkelen. Bij socialiseren is management een belangrijk ingrediënt. Om te voorkomen
dat een hond angstig wordt (en daarmee het risico loopt om ongewenst gedrag zoals agressie te
gaan vertonen), moet het blootstellen aan al die prikkels en allerlei levende wezens op een
rustige en doordachte manier gebeuren. Management betekent dat jij als eigenaar de hond
begeleidt en hem veiligheid en grenzen biedt, omdat hij daar zelf simpelweg (nog) niet toe in
staat is.

Alles waar je hond aan mag wennen en mee mag leren omgaan, pak je dus stapje voor stapje
aan. Die tijd die je daarvoor neemt is essentieel om de pup te leren dat al die prikkels en al die
andere mensen en dieren oké zijn. Op zijn tempo, op de afstand die hij nodig heeft, zodat de
hond er een positieve associatie mee kan maken of kan leren die prikkel gewoon te negeren. Op
het moment dat jij als eigenaar ziet dat de hond het moeilijk vindt, gespannen of angstig wordt,
mag je direct ingrijpen en zo zorgen dat de hond wordt afgeleid van die situatie. In zulke
omstandigheden kun je er vanuit gaan dat de afstand te klein was of dat de situatie te
overweldigend was voor je hond om goed met de prikkel om te kunnen gaan. Essentieel bij
socialiseren is dus dat je de lichaamstaal van de hond altijd goed in de gaten houdt, zodat je
tijdig kunt ingrijpen. En reageert je hond helemaal niet op die kudde koeien, die ronkende motor
of die groep hardlopers? Zie dat dan als een cadeautje. Voor de hond zijn dit dan neutrale
prikkels en voelt hij dus geen behoefte om er iets mee te doen.

https://www.hondenschoolleersamen.com/artikel/slapen-slapen-en-nog-eens-slapen
https://www.hondenschoolleersamen.com/artikel/regels-en-grenzen-is-je-hond-dominant


Angstfasen: iets om rekening mee te houden
Bij het socialiseren van je pup zul je ook rekening moeten houden met de verschillende
angstfasen die de hond doormaakt. Zo’n angstfase ontstaat vrijwel altijd wanneer er
veranderingen in het lichaam van de hond plaatsvinden: op de leeftijd van 12 weken, wanneer
de zintuigen ontwikkeld zijn begint de langste angstfase. Deze duurt tot de leeftijd van ca. 6
maanden; tegelijk met de socialisatiefase dus! Goede begeleiding en het ondersteunen van je
hond is in deze fase dus echt heel belangrijk. Je hond helpen om zich veilig en comfortabel te
voelen, werpt op latere leeftijd altijd zijn vruchten af: hiermee kun je (blijvende) angst en
probleemgedrag voorkomen. Als je hond iets eng vindt en hij weet dat hij bij jou terecht kan voor
steun en veiligheid, zal dat jullie onderlinge band alleen maar positief beïnvloeden.

Vanaf gemiddeld een maand of 9, 14 en 18 komt de hond nogmaals in een aantal angstfasen,
die gemiddeld meestal een week of 2 duren. Hoe lang precies en wanneer exact, hangt af van
factoren als ras, ontwikkeling en karakter van de hond. Tijdens die angstfasen is management
dus extra belangrijk. Het kan heel goed zijn dat je hond in zo’n fase iets spannend of eng vindt
wat hij voorheen oké vond. Een paar stapjes terug doen, goed kijken naar je hond, nog meer
afstand nemen en je hond op zijn eigen tempo informatie laten verzamelen helpen jou en je
hond door de angstfasen heen. Zorg dat je er altijd bent om je hond te steunen, te belonen en
hem veiligheid te bieden.

https://www.hondenschoolleersamen.com/artikel/samen-met-je-hond-in-balans


De hond wordt gedwongen over zijn grenzen te gaan
 De kans op ontwikkeling van angst is daardoor heel groot
Angst kan leiden tot agressief gedrag naar datgene wat de hond spannend of eng vindt
De hond vindt geen steun bij jou als begeleider en mist daardoor veiligheid

Fabels en feiten: wat doe je niet en wat juist wel?
De inzichten over honden, hun gedrag en hun emoties zijn de laatste decennia enorm
veranderd. Ook wanneer het gaat om socialiseren zijn deze nieuwe inzichten een positieve
ontwikkeling. Voorheen werd er vooral gezegd dat je je hond zo snel en zo veel mogelijk aan

nieuwe situaties en prikkels moest laten wennen. Door hem te confronteren met deze prikkels
gaat hij er vanzelf aan wennen, was het idee. Helaas zijn er nog steeds mensen die overtuigd
zijn van deze aanpak. Maar in feite gooi je je hond op deze manier in het diepe. Hij moet het dan
zelf maar uitzoeken, met alle gevolgen van dien:

Het gaat er bij socialiseren dus niet om de hond zoveel mogelijk prikkels aan te bieden. Het gaat
er wél om de hond geleidelijk te laten wennen en wel zodanig dat hij er een positieve associatie
mee gaat maken óf de prikkel neutraal wordt. Socialiseren gebeurt dus nooit zonder de
begeleiding van de eigenaar. Daarbij ga je de hond dus niet overweldigen, maar bekijk je stapje
voor stapje wat hij aan kan. Een andere hond leren kennen? Dat doe je op een afstand, waarbij
jouw hond zelf kan kijken, informatie kan verzamelen en zo kan ontdekken dat die andere hond
helemaal oké is. Datzelfde geldt ook bij het ontmoeten van andere/vreemde mensen, andere
dieren, het verkeer, autorijden, naar de dierenarts, naar de trimmer, langs een drukke weg
lopen, naar een hondenspeelveld, et cetera. Bij alle nieuwe situaties en prikkels begeleid je je
hond in alle rust. Je geeft hem daarbij de ruimte om te ontdekken en blijft steeds kijken naar wat
hij nodig heeft en wat niet. Zijn lichaamstaal lezen en begrijpen is daarbij onontbeerlijk. Met zijn
lichaamstaal geeft de hond namelijk, vaak subtiele, signalen af waarmee hij duidelijk maakt hoe
hij zich voelt. Zodra je ziet dat je hond spanning opbouwt, haal je hem uit de situatie of leid je
hem af.

Als je je hond goed wilt socialiseren, dan zorg je er voor dat hij een positieve associatie maakt
met de nieuwe prikkel of situatie. Reageert je hond niet of heeft hij helemaal geen interesse, dan
is de prikkel of situatie voor hem neutraal en ook dat mag je belonen. Tijd en afstand zijn altijd
de sleutelwoorden. Overhaasten en grenzen overgaan werken altijd averechts. En onthoud ook
dat niet reageren ook prima is. Een neutrale ervaring is net zo goed een positieve.

https://www.hondenschoolleersamen.com/artikel/maar-anders-leert-hij-het-nooit
https://www.hondenschoolleersamen.com/boek


Omschrijf elke situatie afzonderlijk waar je de hond mee wilt laten socialiseren. Denk

Aan de slag!
Hoe kun je er als eigenaar nu voor zorgen dat je hond positieve of neutrale ervaringen krijgt
tijdens de socialisatieperiode? Dat doe je door allereerst jezelf goed voor te bereiden: met het
maken van een stappenplan!

       aan bijvoorbeeld:

Zorg dat je elke situatie zelf goed kent, zodat je weet wat je kunt verwachten.
 Doe dit gedetailleerd: beschrijf bij elke situatie wat voor prikkels er allemaal op de hond af
zouden kunnen komen.
Maak vervolgens een tijdspad en een gedetailleerde planning, waarbij je bekijkt welke
situatie je wanneer wilt gaan ontdekken met je hond.
Omschrijf elk stapje die je hierbij wilt gaan nemen: kijken, benaderen, snuffelen, aanraken,
belonen, weglopen, et cetera.
Daarbij houd je rekening met alle activiteiten, prikkels, situaties et cetera die je hond de
dagen ervoor al heeft gedaan of ervaren. Zorg dus voor een uitgeruste hond als je op pad
gaat.
Beschrijf ook wat je allemaal nodig hebt: tuig of halsband, wat voor lijn, welke beloningen
(voertjes en/of speeltjes) neem je mee?
Houd rekening met de ontwikkelingsfase waarin je hond zich bevindt. Bedenk vooraf hoe je
hond zou kunnen reageren en wat jij dan voor actie gaat ondernemen.

Zorg voor veiligheid: laat de hond niet los van de lijn. Jij mag te allen tijde controle houden.
Laat je hond op afstand rustig kijken naar de prikkel. Houd zijn lichaamstaal in de gaten.
 Vraag aandacht aan je hond en beloon dit met een voertje of met een (trek)speeltje.
Ga mee in de beweging van je hond als hij dichterbij wil komen of juist meer afstand wil
nemen. Laat hem vooral snuffelen als hij daar behoefte aan heeft.
Vraag steeds weer even zijn aandacht en beloon daar weer voor. Kijken naar de prikkel
mag, maar je hond mag leren dat hij er niets mee hoeft. Zo wordt de prikkel uiteindelijk
neutraal voor de hond.
Je kunt ook wat voertjes op de grond strooien, om de hond van de prikkel af te leiden.

Als je je stappenplan klaar hebt, ben je goed voorbereid en kun je gaan bepalen wanneer je met
je hond op socialisatie-avontuur gaat. Is het zover? Dan kun je beginnen met de oefening ‘kijken
naar de prikkel’. Daarbij mag je hond kijken, snuffelen, informatie verzamelen, maar leer je hem
ondertussen dat hij niets met die prikkel hoeft door steeds weer even zijn aandacht bij jou te
leggen.

 Kennismaken met en begroeten van visite in huis
 Kennismaken met een andere hond
 Bezoek aan dierenarts
 Verzorgende handelingen als kammen, nagels knippen, tandjes kijken
 Op de weegschaal
 Mee naar het winkelcentrum
 In de fietskar
 Naar het station
 Koeien of schapen passeren
 Naar een terrasje
 Naar een nieuw wandelgebied
 Et cetera!

https://www.hondenschoolleersamen.com/artikel/omgevingsbeloning-wat-is-het-en-hoe-werkt-het


Een soortgelijke oefening kun je doen voor alle andere situaties die je in je stappenplan hebt
opgeschreven. Tandjes kijken bijvoorbeeld pak je ook stapje voor stapje aan: eerst aandacht
voor jou, daarvoor belonen, wijzen naar het bekje (op afstand), belonen, bekje aanraken,
belonen, et cetera. Net zolang tot je hond het oké vindt dat je zijn lipje optrekt om de tandjes te
bekijken. En natuurlijk beloon je elk stapje dat er gezet wordt!

Bij alle soorten situaties en prikkels geldt de stelregel: kijk naar je hond! Zie wat hij nodig heeft,
wat hij oké vindt en wat niet en pas je oefening daar desnoods op aan. Zo zorg je er altijd voor
dat hij onder jouw begeleiding positieve of neutrale ervaringen krijgt met alles wat hij in zijn
dagelijks leven tegenkomt.

Niet altijd maar contact moeten maken
Wanneer je met de socialisatie aan de slag gaat, krijg je ook te maken met de reactie van
mensen of dieren uit de omgeving. Een pup is natuurlijk heel schattig om te zien en veel mensen
zullen dan ook de neiging hebben om naar jouw pup te komen om hem te aaien of te knuffelen.
Ook zul je mensen met andere honden tegenkomen die ervan overtuigd zijn dat alle honden
contact met elkaar moeten maken. Wees je ervan bewust dat dit vaak recht indruist tegen het
doel van socialiseren: het op laten doen van ervaringen op eigen tempo van de hond, onder
jouw begeleiding. Wanneer iemand anders zomaar je pup aanhaalt, worden de grenzen van de
hond overschreden, heeft hij niet voldoende tijd en ruimte om andere keuzes te maken en wordt
er dus voorbijgegaan aan het doel om positieve of neutrale ervaringen op te doen. Datzelfde
geldt voor het contact moeten maken met andermans hond, omdat iemand anders vindt dat dat
zo hoort. Kies dus altijd voor jouw hond zijn veiligheid, tempo en afstand en kijk wat hij nodig
heeft. Niet wat een ander vindt dat hij nodig heeft!

Als je de socialisatie van je hond goed aanpakt, zul je merken dat naarmate je hond opgroeit, je
hem minder vaak hoeft af te leiden en hij allerlei prikkels gewoon leert negeren. Zo krijg je
uiteindelijk een stabiele hond die zelf keuzes kan maken en die altijd kan vertrouwen op jou als
begeleider. Een maatje voor het leven!



En daarna?
En dan… heb je alle mogelijke prikkels en situaties uit je plan van aanpak gehad, geeft je hond
eigenlijk geen sjoege meer als je die enge koeien, mensen, andere honden of andere prikkels
tegenkomt. Kortom: de socialisatie- en habituatieperiode zit er op. Maar eigenlijk gaat
socialiseren altijd door. Elke dag is namelijk weer een nieuwe uitdaging, met nieuwe prikkels. Je
kunt onmogelijk in die maanden dat de socialisatiefase duurt, alles aan een hond laten zien wat
er aan prikkels bestaat. Het is daarom ook heel belangrijk dat je gaat nadenken wat je kunt gaan
doen als die fase is afgelopen.

Heb je je pup aan visite laten wennen en allerlei nieuwe mensen laten ontmoeten, maar wordt hij
op latere leeftijd toch hyper als er visite komt en springt hij tegen ze op? Dan betekent dat niet je
hond niet goed gesocialiseerd is. Het betekent wél dat het hoofdstuk training om de hoek komt
kijken. Je hond kan nog zo goed gesocialiseerd zijn, hondengedrag is en blijft een complex
verhaal waarbij allerlei factoren een rol spelen, zoals stress, rust, eerdere ervaringen, motivatie,
hormonen, et cetera. Naast socialiseren is een puppycursus daarom ook altijd aan te raden. Zo
combineer je de opvoeding én de socialisatie en dat niet alleen: samen trainen versterkt jullie
vertrouwensband!

Kom trainen!
Bij Hondenschool LeerSamen houden we altijd rekening met gedragsfactoren, tijdens elke
training. We bieden puppycursussen en gehoorzaamheidstrainingen die passen bij het niveau,
leeftijd en ras van jouw hond. Socialisatie is een belangrijk onderdeel in de trainingen. Wil je ook
training op maat voor jouw hond? Meld je dan aan voor één van onze trainingen en laat
Hondenschool LeerSamen jullie helpen. We doen het graag, met liefde en vanuit een positieve
insteek!

https://www.hondenschoolleersamen.com/leersamenwerkentrajectuitgebreid
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