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SOCIALISATIE EN HABITUATIE, DE VALKUILEN! 

"Net als een mensenkind, moet ook een pup op een dag zijn veilige nest inruilen voor de 
grote, nog onbekende wereld. Zoveel om te ontdekken, interpreteren en verwerken. De 
term socialisatie is - in de hondenwereld - goed ingeburgerd en het belang ervan 

algemeen erkend. Toch is het in praktijk brengen niet altijd vanzelfsprekend. 

Tot ongeveer 12 weken is een pup ontzettend nieuwsgierig en staat hij open voor nieuwe 
leerervaringen. Daarna zal hij doorgaans meer terughoudend reageren op onbekende 
prikkels. Het is dan ook belangrijk om goed te doseren en te socialiseren op het ritme van je 
hond. Heb geduld, forceer niets en stel je verwachtingen niet te hoog in! Het uitgangspunt 
moet zijn dat elke nieuwe ervaring een positief leermoment is en dat je hond zich niet 
angstig en/of bedreigd voelt.

SOCIALISATIE/HABITUATIE? 

Met socialisatie leert een pup in interactie te gaan met andere levende wezens (mensen, 
honden, katten, kippen, paarden,...). Socialiseren bestaat ook uit het laten wennen aan 
prikkels, maar bovenal zijn deze prikkels afkomstig van een levend iets en moet de hond hier 
op een juiste en gepaste manier op (leren) reageren. Dit in tegenstelling tot gewenning of 
habituatie, waarbij de hond leert om allerlei prikkels (geuren, geluiden, bewegingen,...) 
veelal te negeren. Verantwoord socialiseren (en habitueren), hoe doe je dat? 

1. Ken je eigen hond en start vanuit vertrouwen! 
Elke pup is anders en afhankelijk van zijn temperament, energie- en 
assertiviteitsniveau, moet je de snelheid en intensiteit van het socialisatieproces 
aanpassen. Niet gemakkelijk. Je hebt eindelijk je langverwachte pup in huis en kan 
niet wachten om aan de slag te gaan! Super, want zo hoort het ook. Maar…  

 neem eerst (uitgebreid) de tijd om elkaar te leren kennen en een 
vertrouwensband op te bouwen. Die eerste week samen, brengt al voldoende 
uitdagingen met zich mee: een nieuw (t)huis om te verkennen, een vreemde tuin, 
andere mensen,… en dat allemaal zonder mama, broers en zussen in de buurt. 
Het is nu aan jouw, als baas, om de leiding over te nemen en, letterlijk, met je 
pup op pad te gaan. 

 het is niet vanzelfsprekend om het karakter van je nieuwe pup juist in te schatten, 
teneinde zijn socialisatie hierop af te stemmen. Zelfs al is het niet je eerste hond; 
elke pup is anders en het vraagt jaren ervaring én natuurlijke feeling om puppy’s 
correct in te schatten. Daarom is het heel waardevol als je pup in het nest reeds 
getest is door een deskundige. Op basis van deze informatie, kan de fokker van je 
hond advies geven omtrent opvoeding en socialisatie. Dat scheelt een hoop! 

2. Jij bepaalt, en bent verantwoordelijk voor, elke nieuwe ervaring die je pup opdoet!  
Een hond moet zichzelf niet socialiseren; jij bepaalt waar hij mee kan kennismaken, 
wanneer en hoe. De belangrijkste regel is dat elke nieuwe ervaring een positief 
leermoment moet zijn en dat je hond zich niet angstig en/of bedreigd mag voelen. 
Creëer een goed sfeer en zorg dat je pup er zin in heeft. Belonen maakt gelukkig, dus 
werk met voedsel of een geliefd speeltje, om je hond in de stemming te houden. 
Neem zelf een positieve, nieuwsgierige houding aan en geef (letterlijk) het goede 
voorbeeld door nieuwe prikkels zelfzeker te benaderen. Gaan puppy’s oren en staart 
naar beneden of deinst hij terug? Forceer hem niet en geef hem de kans meer 
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afstand te nemen. Volgende keer beter! Is je pup té enthousiast? Leer hem zichzelf te 
temperen en prikkels te negeren, weeral door het goede voorbeeld te geven en je 
hond te belonen telkens hij rustig is of gepast reageert. 

 Door je hond niet goed of te weinig te (bege)leiden, leert hij dat hij zelf mag  
beslissen hoe hij over iets denkt en hoe hij erop zal reageren. Een angstige hond 
zal nog angstiger worden en nieuwe prikkels vermijden, terwijl een zelfzekere 
hond misschien zal leren dat hij altijd en overal op alles mag afstormen, om het 
uitgebreid te verkennen. 

 Positief, positief, positief. Héél belangrijk! Zowel jij als je hond moeten in de 
stemming zijn. Heb je weinig tijd, andere zaken aan je hoofd,… dan is dat niet het 
ideale moment om je hond bloot te stellen aan een nieuwe, mogelijks 
indrukwekkende, omgeving of prikkel. Je zal hem niet optimaal kunnen 
begeleiden en mogelijks verkeerd reageren, met een negatieve associatie tot 
gevolg. Maar één kans voor een eerste indruk...  

 
3. De grote valkuil van over-socialiseren en het overprikkelen van een hond! 

Méér socialiseren is niet altijd béter, in tegenstelling! Een correct gekweekte en goed 
opgevoede pup (werk van en bij de fokker), heeft een stevige basis en vertrouwen in 
mensen en honden. 10 positieve ervaringen daarbovenop zijn minstens zo goed als 
20 onbepaalde of 10 positieve en 5 negatieve. Als een hond al leert (kennen) waar hij 
in zijn dagelijks leven mee moet omgaan, is dat een goede start. Niet elke hond heeft 
het in zich om te wennen aan álles. Er zijn niet alleen individuele, maar ook 
rasgebonden eigenschappen of grenzen waar je tegenaan loopt. Een hond forceren 
door hem te overprikkelen heeft geen enkele zin, integendeel. Hij zal een afkeer 
krijgen van al die prikkels en gefrustreerd raken. Respecteer de grenzen van je hond! 

 

DE THEORIE IN DE PRAKTIJK 

Kan jij je vinden in onze aanpak en wil je zelf aan de slag, met bovenstaande principes in het 
achterhoofd? Bedenk dan dat het tijd en oefening vergt om ze onder de knie te krijgen. Je 
moet automatisch en vanzelf handelen. Als je iets nieuws tegenkomt met je hond, heb je 
doorgaans niet de tijd om een stappenplan te bedenken en te doorlopen. Het is goed om 
alvast wat voeling te krijgen met hoe het is om een pup te begeleiden, vooraleer je er zelf 
aan begint. Zo vermijd je achteraf tot de conclusie te moeten komen dat je eerste hond een 
kladje was, die je leerde hoe het anders aan te pakken bij de tweede. Bovendien is 
socialisatie net die eerste maanden heel belangrijk. Iedereen is er mee gebaat als jullie het 
van meet af aan goed doen samen!  

Praktische hulp bij het (leren) socialiseren/habitueren van je hond: 

 Wij hebben altijd wel een pup of jonge hond in huis, die zich met plezier ter beschikking 
stelt. Op een uurtje tijd kan je zien en oefenen hoe een pup te benaderen, motiveren, 
corrigeren, socialiseren en habitueren. Op basis daarvan kan je vragen stellen, zullen we 
jouw persoonlijk bijsturen en weet je waaraan nog te werken. Een proevertje, maar héél 
nuttig en zinvol voor wie weinig (goede) ervaring heeft met honden! 
    

 Wij geven kosteloos advies aan onze klanten, wat betekent dat je ons altijd mag 
contacteren met een concrete vraag. Is je pup door ons getest (bij de fokker)? Ook dan is 
jouw hond onze klant en staan we jullie graag te woord!  
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