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Leonbergse Honden Club Nederland

Waarom socialiseren zo belangrijk is ...

Deze folder bevat zeer beknopte informatie ter ondersteuning van fokkers en puppykopers.
Om een hond zo goed mogelijk in onze maatschappij te kunnen laten meedraaien zijn de
eerste vier maanden cruciaal! Fokkers en puppykopers hebben hierin beide een zeer
verantwoordelijke taak. Hondencursussen dragen daar zeker ook hun steentje aan bij.

Het is belangrijk dat prikkels gedoseerd worden aangeboden, zowel in frequentie als
intensiteit. Hierbij dienen angst, agressie en jachtervaring voorkomen te worden. Bovendien
heeft een pup ook de tijd nodig om de prikkels te verwerken.

Ontwikkelingsfasen bij de hond

1.Neonatale of eet-en slaapfase (geboorte tot  ± 2 weken)

In deze periode doet de pup niets anders dan groeien, slapen,
drinken, wat rond kruipen om de tepel te vinden en zich ontlasten.
Reuk-, tast- en temperatuurzintuigen werken al wel, daarom is het
belangrijk de pup iedere dag in de handen te nemen om hem
vertrouwd te maken met de menselijke geur. Ze zien mensen
daardoor hun leven lang als soortgenoten.
Op ± 12e of 13e dag gaan de oogjes open, de pup kan echter pas
rond de 18e dag zien. Rond die tijd gaan ook de oortjes open en het
reukvermogen ontwikkelt zich verder.
Het sociaal contact onderling bestaat uit de strijd om de beste tepel.

Doen: de pups veel in de handen nemen, tegen de borst aan houden, veel met mensengeur in
kontakt laten komen. De pups alvast laten wennen aan allerlei betastingen.

2. Overgangsfase (2-3 weken)

De pup ontwikkelt zich nu heel snel, met het ontwikkelen van de
hersenen en vanaf het moment dat hij ziet en hoort, begint hij op
zijn omgeving te reageren. Hij begint te kwispelen. Leerprocessen
komen op gang. Ze gaan zelfstandig eten, plassen en poepen. Een
pup die nu lichte prikkels krijgt kan later beter omgaan met
spanning. Hij kan nu op zijn pootjes staan en lopen. Vanaf de 20e

dag komen ook de tandjes door.

Doen: geluidsprikkels, telefoon, stofzuiger, radio en tv, beginnen met speeltjes.
 Vanaf nu komen er ook steeds meer vreemde mensen bij de pups.
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3. Primaire socialisatiefase (einde 3e week tot ± 12 weken)

Een zeer belangrijke periode in het leven van de hond, waarin hij
allerlei ervaringen opdoet, maar dit ook op moet doen omdat dit
van groot belang is voor zijn gedrag op latere leeftijd.
De pup leert nu wie hij zelf is en wie zijn soortgenoten zijn. Het is
gebleken dat in deze periode alle indrukken die de pups opdoen in
het geheugen worden opgeslagen, het kan op een later tijdstip niet
worden ingehaald.
In deze periode zijn de pups nieuwsgierig. Ze onderzoeken alles,
ook met hun bek. Ze besnuffelen elkaar, spelen met nestgenootjes,
besluipen elkaar en doen ook aan rangordespelletjes. Ze leren
bovendien de grenzen van het spel kennen en de kracht van hun
eigen kaken. Alles wordt spelenderwijs geoefend en geleerd.
Tussen de 3 en de 5 weken gaat de pup overal frank en vrij op af
zonder angst voor mensen, dieren en dingen. Na 5 weken reageert
hij voor het eerst met angstreacties, hij herstelt zich echter vrij
snel. Later zal dat herstellen steeds langer duren. Als de pup 7
weken oud is, is het toenaderingsgedrag en het vluchtgedrag in
evenwicht, daarna neemt het toenaderingsgedrag af en het
vluchtgedrag neemt toe.
Rond de 12e week is dit proces voltooid en vanaf die tijd zal de pup
onbekende en nieuwe zaken met terughoudendheid onderzoeken.

Bij de fokker (3-8 weken)
Doen: contact met veel verschillende soorten mensen.
Alles in en om het huis: doorgaan met geluidsprikkels zoals keukengeluiden, elektrische
keukenmachines, elektrische gereedschappen, grasmaaien, afvalcontainer, blikjes, bellen,
radio, televisie, knallen/fluiten, dichtslaan van deuren etc.
Zicht/speel prikkels: trekspelmateriaal, rollende speeltjes, maak er een speeltuin van om in
te verstoppenen en te klimmen, kennis maken met water, etc.
Vanaf 6 weken: zorg voor de juiste ervaringen met andere soorten honden, verkeer,
trimmers, autorijden, andere diersoorten, wennen aan het riempje te lopen.

Bij de nieuwe baas (8-12 weken)
Doen: al het voorgaande blijven herhalen en tevens iedere dag zorgen voor korte en vooral
veel verschillende indrukken.Voorkom al te negatieve ervaringen.
Markt, speelplaats voor kinderen, trein, bus, kinderboerderij, winkel, trap (alleen voor de
ervaring), lift, druk verkeer, andere gebouwen etc.

4. Secundaire socialisatiefase
   (12–16 weken: rangordefase, 16–26 weken: roedelordefase)

Als het goed is kent de hond zijn plaats in de roedel (het gezin.);
als laagste in de rangorde dus. De hond wordt echter ook
ondernemender en verlegt zo nu en dan zijn grenzen, probeert zijn
roedelgenoten uit om te zien hoe ver hij kan gaan. In het gezin
worden daarom nu ook de kinderen in hun rang getest.
Als kind en ouder in dezelfde ruimte zijn kent de hond zijn plaats, is
de hond echter alleen met het kind dan zal de hond het kind niet als
ranghogere zien. Laat kinderen dus nooit alleen bij een hond!
Het is belangrijk dat u consequent blijft. Regels zijn regels en
daar heeft de hond zich aan te houden. Er is er maar één die gromt
en dat bent U dus!
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In deze fase is er soms een opleving van angstreacties. Door
herhalen van oefeningen uit de 1e socialisatiefase is dat in een paar
weken weer voorbij!

Doen: rangorderegels en blijven socialiseren.

Rangorderegels :
• De baas bepaalt wanneer en hoelang er wat gaat gebeuren (eten, spel, uitlaten, de

route die gelopen wordt, ligplaats, de speeltjes die hij mag bezitten.)
• In principe wint de baas alle spelletjes, dit is zeker het geval bij een

zelfverzekerde hond, een onzekere hond mag best af en toe winnen.
• De baas zit, staat en slaapt hoger dan de hond.
• De baas gaat als eerste door een deur.
• De hond gaat opzij als hij in de weg ligt of staat.
• De hond krijgt pas eten nadat de baas heeft gegeten.
• Geef de hond alleen aandacht als hij er iets voor heeft gedaan.

5. Puberteit (6 tot ± 18 maanden)

De teefjes worden vroeger of later in deze periode loops en de
reutjes gaan hun poot optillen en plassen meestal niet meteen hun
blaas leeg. Ze beginnen te markeren. Onder invloed van hormonen
zou de reu ook dominantie problemen kunnen gaan vertonen. Bij
sommige teefjes kan de eerste loopsheid ook gedragsverandering te
weeg brengen. Als de rangorde nu niet goed bepaald is doet hij
vaak instinctmatig op de leeftijd van 2 a 2 _ jaar weer een greep
naar de macht, zeker als hij voor die tijd geen leiding heeft
gekregen.

Doen: doorgaan met rangorderegels en blijven socialiseren.

6.Volwassen fase (vanaf 18 maanden)

De hond begint nu met het uitdagen van de ranghogere. Hij wordt
veel onafhankelijker en seksueel volwassen. We zien
gedragsverandering bij de teef en schommelingen in de mannelijke
hormonen. Het territoriaal gedrag begint te komen en al het
geleerde lijkt te zijn vergeten. Het karakter blijft zich ontwikkelen,
we moeten vooral ook doorgaan met trainen.

Doen: doorgaan met rangorderegels en blijven socialiseren.

7. Ouderdomsfase

Grote honden zijn meestal eerder oud dan de wat kleinere honden
alhoewel er veel individuele verschillen zijn. Het is belangrijk om de
hond, aangepast aan zijn toestand, zo lang mogelijk geestelijk als
wel lichamelijk actief te houden.

Verwennen en genieten maar!
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Lijst van boeken

John Fisher Denken als een hond! ISBN  9041004726
Martin Gaus Nog beter omgaan met je hond ISBN  9052105170
Peter Beekman De nieuwe spelenderwijs opvoeden van uw pup ISBN  9052661804
Karen Pryor Een hond en een dolfijn (over clicktraining) ISBN  9041004688
Gwen Bailey Toepoels puppywijzer ISBN  9023009142
Irma Frijlink Wie is hier de baas? (voor kinderen) ISBN  9072977920
Sarah Whitehead Mijn eerste hond - Toepoels kindergids ISBN  902301068X

Afvinklijstje

Mensen In en om het huis
o Volwassenen o Stofzuiger
o Anders gekleurden o Grasmaaier
o Jongeren o TV en stereo
o Middelbare leeftijd o Trap / lift
o Ouderen o Bezem
o Gehandicapten / zieken
o Luidruchtige mensen Omgevingen
o Verlegen mensen o Andere woningen
o Bezorgers o Winkelcentrum
o Joggers o Park
o Mensen in uniform o Schoolplein
o Mensen met baarden o Kinderspeelplaats
o Mensen met bril o Buiten wandelingen
o Mensen met helm o Uitverkoop / koopavond
o Kinderen o Café
o Baby's o Gemeentehuis
o Kleuters o Gladde vloer
o Basisschool leeftijd o Feest
o Teenagers o Dierenarts

o Trimsalon
Andere dieren o Pension / kennel
o Pups o Kinderboerderij/ Dierentuin
o Grote honden
o Kleine honden Overig
o Katten o Paraplu
o Kleine huisdieren o Fietsen
o Eenden o Motorfietsen
o Koeien o Skateboards
o Schapen o Rolstoelen
o Paarden o Verkeer

Wees creatief en afwisselend in het aanbieden van prikkels.


