
Huis van vrienden
Winkelcentrum
Dierenwinkel
Park
Vlak bij een school
Vlak bij een kinderspeelplaats
Bos
Strand
Markt / kermis
Café / restaurant
Gladde vloer
Trap en brug
Gras
Kiezeltjes, steentjes, …
Feest
Dierenpension
Metalen ondergrond

Omgeving:
DATUM

DATUM

Blijven, baas aanwezig in zicht
Blijven, baas aanwezig niet in zicht
Blijven, baas afwezig

Alleen zijn:



Baby’s op de arm
Baby’s in een kinderstoel
Kruipende baby’s
Spelende kleuter
Groepje spelende kinderen
Pubers / tieners
Jong volwassenen
Volwassen mensen, zowel mannen als vrouwen
Mensen op leeftijd /bejaarden
Luidruchtige mensen
Leveranciers bv. Postbode
Bange mensen
Mensen verschillende huidtypes 
Mensen in uniform
Mensen met bril
Mensen met zonnebril
Mensen met baard
Mensen met (val)helm
Mensen met hoed
Mindervaliden (krukken, loopstok,…)
Rolstoel
Fietsers
Joggers
Skaters
Step en elektrische step

Mensen:

Vachtverzorging (borstelen, kammen,…)
Alle lichaamsdelen aanraken (oren, tanden, poten, 
hoofd, genitaal, …)
Mooi staan (voor verzorging)
Bezoek aan dierenarts
Bezoek trimmer (als van toepassing)
Oortjes uitkuisen
Nagels knippen
Oogjes zuiver maken
Wennen aan halsband
Lopen aan de lijn binnenshuis
Lopen aan de lijn in tuin en straat 
Allerlei trappenlopen (geen overbelasting!)
Meerijden met de auto
Ander vervoer (trein, tram, bus, metro, …)
Huishouden (stofzuiger, borstel, aftrekker met dwijl …)
Menselijke geluiden (huilende kinderen,
verheven stem, spelende kinderen,…)
Straatgeluiden (auto’s, moto’s, fietsers,…)
Verschillende buitengeuren (bloemen, auto’s,
 natuurlijk water,…)
Verschillende huisgeuren (vuilnisbak, 
luchtverfrisser, …) 
Wennen aan plastic zakken (geluid & zicht)
Wennen aan tv, deurbel,...

Allerlei:
DATUM

DATUM

Andere pups
Volwassen honden (alle maten en rassen)
Katten
Kleine huisdieren (konijnen, vogels, …)
Boerderijdieren en vee (schapen, koeien,…)
Eenden en ganzen
Paarden

Dieren:
Met de eigenaar (trekken, zoeken, rennen,…)
Met kinderen
Met andere honden (volwassen en pup)

Waarom is socialiseren/habitueren belangrijk?

Door een pup van jongs af aan kennis te laten maken en te laten wennen aan 
een diversiteit van prikkels biedt je hem een zeer stevige basis en maximaliseer 
je de kans dat hij zal uitgroeien tot een zelfverzekerde, sociale en stabiele hond.

Spelen:

DATUM

DATUM


