
De socialisatie van de jonge hond. 

Door Eelco Neger en Monique Koelewijn 

Upsidedown Labradoodles/ Sherlock in de Polder 

Het socialisatieproces bij jonge honden houdt in dat zij door middel van het opdoen van positieve 
ervaringen in de (mensen) wereld weerbaar worden voor talloze stressvolle situaties en dat zij 
sociaal vaardig leren worden ten opzichte van mensen, soortgenoten en (enkele) andere dieren en 
voorwerpen. Honden leren voornamelijk door middel van associatie. Dat wil zeggen dat zij beelden 
aan gevoelens koppelen.  

Enkele voorbeelden: 

1) Joep is een jonge hond die met zijn begeleider langs een weiland loopt. In het weiland staat een 
paard en Joep is daarin geïnteresseerd. Onderzoekend als een jonge hond is kijkt hij naar het paard, 
maar hij ziet het schrikdraadje niet. Met zijn neus stoot hij tegen het draadje en hij krijgt een schok 
wat een hele vervelende ervaring oplevert. Omdat hij naar het paard keek en niet naar het draadje 
toen hij die schok kreeg, krijgt het paard de schuld van het vervelende gevoel. Voortaan zal Joep 
paarden argwanend benaderen. 

2) Meneer en mevrouw Dhondt hebben een hondje gekocht en ze hebben besloten hem Bello te 
noemen. Mevrouw gaat het hondje ophalen bij de fokker en meneer blijft thuis om een mooie plek 
voor de hond in te richten. Als mevrouw met het hondje binnen komt is het eerste wat Bello ziet 
meneer Dhondt. Meneer Dhondt had het huis keurig gemaakt, maar was vergetenniet de bezem 
weggeborgen, die stond tegen de muur achter de deur waardoor Bello binnen kwam. Toen Bello naar 
meneer Dhondt keek viel de bezem met een hard geluid op de grond. Bello schrok zich lam. Bello 
bleef nog heel lang bang voor meneer Dhondt. 

3) Alfons heeft een hondje, Scooter. Scooter vindt andere honden nog wel een beetje eng als hij ze 
ziet blaft hij om een afstand vergrotend signaal te laten horen. Alfons vindt het vervelend dat Scooter 
naar andere honden blaft en corrigeert dit gedrag door iedere keer als de hond blaft een rukje aan de 
lijn te geven, waardoor Scooters halsband voor een vervelend gevoel in zijn keel zorgt. Omdat 
Scooter een vervelend gevoel ervaart als hij andere honden ziet, namelijk de correctie, legt hij de 
associatie dat de hond waar hij op afstand bang voor is hem een vervelend gevoel geeft. Het blaffen 
van Scooter zal steeds ergere vormen aannemen als Alfons gebruik blijft maken van correcties en 
mogelijk over gaan in ander probleemgedrag. 

Uit de vorige voorbeelden kunnen we leren dat we niet alles in de hand hebben en er soms dingen 
gebeuren waar de hond van schrikt. Als een hond eenmaal ergens bang van is geworden is het zaak 
daar heel omzichtig mee om te gaan en niet te denken dat hij er vanzelf wel overheen komt als we 
hem maar zo vaak mogelijk met zijn angst confronteren. Vrijwel altijd laat een hond zijn gevoelens 
zien door middel van houdingen van hoofd, staart, blik in de ogen, bek (hijgen) versnellen of juist 
vertragen van het looptempo etc. Al deze signalen staan beschreven in het boekje Kalmerende 
Signalen geschreven door Turid Rugaas. 

 



Het is belangrijk dat u zich als eigenaar verdiept in de gevoelswereld van uw nieuwe huisdier. Want 
als uw hondje in de gaten krijgt dat u hem of haar begrijpt en anticipeert op zijn of haar gedrag werkt 
u aan het zelfvertrouwen van uw hond. Een sociaal vaardige hond is een zelfbewuste en 
zelfverzekerde hond. Als Alfons niet aan de riem zou trekken, maar ervoor zou zorgen dat hij zichzelf 
positioneert tussen Scooter en de hond waarvoor Scooter bang is zal het blafgedrag niet zo uit de 
hand lopen.  

Meneer De hondt en Bello hadden pech bij hun eerste ontmoeting. Het is zaak dat meneer Dhondt 
leert het gevoelsleven van Bello te respecteren en als Bello een stresssignaal laat zien vanwege de 
nabijheid van meneer Dhondt hij een kalmerend en afstand vergrotend signaal geeft. Het 
kalmerende signaal bestaat in dit geval uit wegkijken, misschien zelfs gapen. Meneer Dhondt zal tot 
Bello over de angst voor hem heen is nooit recht op Bello af moeten lopen, maar altijd in een boogje. 
Meneer Dhondt moet een meester worden in het lezen van stresssignalen bij Bello en daarop steeds 
anticiperen, zo zal hij uiteindelijk weer het vertrouwen van Bello winnen. 

Ook Joep had pech met zijn eerste paard. Mogelijk blijft Joep altijd bang voor paarden, maar gelukkig 
zijn die er niet zo veel dat je erover struikelt. Joeps begeleider zal een zintuig voor 
paardenontmoetingen moeten ontwikkelen en altijd de afstand moeten vergroten tussen paard en 
Joep. Door veelvuldig snuffelen aan paardensporen en voorzichtige ontmoetingen kan Joep over zijn 
angst voor paarden komen. 

 

 



Als honden in nieuwe situaties terecht komen levert dat stress op. Mens en hond hebben een 
vergelijkbaar endocrien systeem. Het systeem dat door middel van hormonen zorgt voor sturing van 
lichaamsfuncties. In stresssituaties maakt ons lichaam diverse stresshormonen aan. Allereerst en het 
meest bekend is het vechthormoon Adrenaline. Adrenaline zorgt ervoor dat we de eerste keuzes die 
we hebben bij acute stress goed kunnen volbrengen: vechten of vluchten. Zodra we dat gedaan 
hebben is de functie van adrenaline volbracht. Daarom heeft adrenaline ook maar een korte 
levensduur in ons lichaam. Na adrenaline komt ook het stresshormoon Cortisol vrij. Cortisol heeft 
een aantal metabole functies zoals verhoging van de bloedsuikerspiegel. De cortisolspiegel kan veel 
langduriger dan die van Adrenaline verhoogd blijven. Als een hond zeer regelmatig stress ervaart kan 
de cortisolspiegel ook continu verhoogd zijn. Er kan dan sprake zijn van chronische stress. Chronische 
stress kan zich bij honden voordoen als er constant te veel van de hond gevraagd wordt. Dat kan zijn 
in de vorm van trainingen, of omdat de hond overal mee naar toe moet, omdat er kinderen zijn die 
de hond geen rust gunnen of als de huisvesting stress oplevert. Het gevolg is dat de hond door de 
steeds verhoogde cortisolspiegel geen rust meer kan vinden en overspannen raakt. 

Misvatting 

Vaak wordt er beweerd dat een hond voordat hij 12 weken is alles moet hebben meegemaakt omdat 
hij daarna niet meer kan leren omgaan met nieuwe situaties. Dit is een misvatting: Een hond is zijn 
hele leven in staat om nieuwe zaken te leren en met nieuwe situaties te leren omgaan. Maar het 
gevolg is dat er hondenscholen zijn die programma’s aanbieden voor puppy’s vanaf 7 of 8 weken. Dit 
is uitermate ongezond voor de pup. Sterker nog, ga je een pup overbelasten door zoveel mogelijk 
met hem te doen dan krijg je een overbelaste pup die onzeker gedrag zal gaan vertonen. De pup leert 
door middel van spel namelijk heel veel van de moeder nadat ze gespeend zijn. Deze lessen zijn 
essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden Nadat de honden gespeend zijn gaat de 
moederhond verder met de opvoeding. Is de hond juist wat kribbig in de laatste periode van het 
spenen, op het moment dat ze niet (of alleen maar voor de vorm) drinken ontwikkelen ze een andere 
band. Het is daarom ook jammer dat de meeste fokkers de honden strikt met zelfs 7 of 8 weken weg 
laten gaan. Juist de weken die hierop volgen zie je dat de moederhond de pups veel leren. De pups 
leren op de moeder vertrouwen en ze legt hiermee de basis voor sociaal gedrag. Daarnaast komt dat 
pupjes ook in de 8ste week een angstfase hebben, zou de pup net vertrekken gedurende deze periode 
dan heeft dit invloed op zijn zelfvertrouwen. Vanaf 9 weken zijn de meeste pups prima in staat de 
wereld te gaan verkennen mits ze op de juiste manier zijn grootgebracht. 

Verder socialiseren 

 Uit het voorgaande wordt duidelijk dat een jonge hond met allerlei nieuwe situaties moet leren 
omgaan. Het tempo van dit leren moet niet te hoog liggen om chronische belasting en daarmee 
overbelasting te voorkomen. Ook moet je een pup steunen bij het ontdekken van de wereld om hem 
heen. Het meenemen op de arm wat veiliger voelt voor de pup is een goed begin. 

Een andere misvatting is dat je de pup moet negeren als hij/zij angstig gedrag vertoont bij nieuwe 
ontmoetingen. Ook een misvatting. Zorg dat je een veilige haven bent voor de pup zodat hij weet dat 
hij op je kan vertrouwen. Dat is de basis waarop hij zich kan ontwikkelen tot een stabiele hond. 

 



Tips om je pup goed te socialiseren: 
 
§ Het is onmogelijk om je pup overal op te socialiseren. Maak een lijst met dingen waar je pup 

als volwassen hond mee te maken krijgt. Als je zelden met de trein gaat is heeft socialisatie 
op een station lage prioriteit. Rustig aan Er hoeft niet elke dag iets nieuws geïntroduceerd te 
worden 

§ Let op je reacties van de pup en anticipeer daarop 

§ Neem de tijd om een wandelingetje te maken, laat de pup rustig snuffelen. Gebruik het 
wandelingetje niet om snel de pup te laten plassen. Maar om de pup de geuren en beelden 
om zich heen te ontdekken en te laten wennen aan de lijn/tuigje. 

§ Bezoek, laat dat de eerste week nog even achterwege. Wacht totdat de pup zich een beetje 
gesetteld heeft en vertrouwd is met zijn omgeving. 

§ Hondenschool /trainer met kleine groepjes (liefst een die traint en begeleidt met de 
nieuwste inzichten of een PDTE-trainer-school) 

§ De beste leeftijd is vanaf 10-12 weken op zijn vroegst. 

§ Doe liever 2 nieuwe dingen per week dan elke dag. Maak een lijstje wat je wil waar de pup 
mee kennismaakt en neem daar de tijd voor. Dus niet de ene dag een drukke markt (is zo en 
zo te veel prikkels) en de volgende dag de kinderboerderij en de school. Geef de pup de 
ruimte en de rust om de opgedane indrukken te verwerken.  

§ Ga op pad met een uitgeruste pup. Vind een goede balans in de prikkels waar je de pup aan 
blootstelt. De ene zal wat makkelijker daarin zijn dan de andere pup. Vind een pup de 
kinderboerderij eng of de school met rennende kinderen? Neem de pup dan op de arm of ga 
tussen het voorwerp en de pup staan om hem te beschermen. Zo merkt de pup dat je hem 
begrijpt en daar zal hij zekerder van worden. En de volgende keer zal het al makkelijker zijn. 
Angst negeren is nooit een goed idee. 

§ Speel, geef aandacht of voer je pup als je in de buurt bent van iets nieuws in zijn omgeving. 
Zodat hij een positief gevoelt koppelt aan de nieuwe prikkel. 
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