
Een pup in huis, wat nu? 

Een pup gaat gewoonlijk bij het ouderdier weg met een leeftijd van 8 weken en daar begint 

meteen de taak van de nieuwe eigenaar. Met rede zeggen wij eigenaar want baas ben je op dat 

moment nog lang niet. In het begint loopt zo’n pup aandoenlijk achter zijn baasje aan omdat 

dat zijn enige houvast is. 

Als het goed is heeft de fokker al het een en ander aan de socialisatie van de pup gedaan. Bij 

een goede fokker groeit de pup op in huis en heeft dan kennis gemaakt met de dagelijkse 

dingen: andere mensen, kinderen, stofzuigen noem maar op. Maar de socialisatie houdt 

natuurlijk niet op bij de fokker, de baas moet hiermee ook aan de slag. Vaak blijkt dat de een 

dit helemaal niet belangrijk vindt, maar aan de andere kant zijn er ook mensen die dit iets te 

serieus aanpakken en de pup overdonderen met alles. 

Er zijn mensen die meteen als de pup in huis is erg drukke plaatsen bezoeken: scholen, 

kermissen, markten. Laat de pup eerst goed wennen aan zijn nieuwe omgeving en aan zijn 

nieuwe baasjes. Hij wordt per slot van rekening geheel uit zijn vertrouwde omgeving gehaald, 

alles wat vertrouwd voor hem was, zijn moeder, nestgenoten, fokker, omgeving, alles is 

meteen weg. Bouw eerst het vertrouwen op zodat de hond ook meer kan vertrouwen op zijn 

baas als hij situaties tegenkomt waarmee hij niet bekend is. 

Bindt een pup ook nooit ergens vast als u een winkel ingaat waar de hond niet welkom is, als 

er dan dingen gebeuren waar hij van schrikt kan hij nergens terecht en houdt daar misschien 

een trauma aan over. Een pup is aandoenlijk en daarom “duiken” veel mensen direct op een 

puppy af. Voor een pup kan dit echter erg bedreigend zijn, hij is nu eenmaal erg klein en er 

“vallen” zomaar onbekenden (zowel volwassenen, maar met name kinderen) over hem heen. 

Hou daar rekening mee en laat er pup altijd zélf de keuze om naar mensen toe te gaan. Is de 

pup wat terughoudend laat de mensen dan door de knieën gaan en de hond met vriendelijk 

stem toespreken, maar dwing hem nóóit. Als de pup ergens van schrikt pak hem dan niet op, 

daarmee bevestig je als baas dat er wel degelijk iets aan de hand is en dus wordt de 

angstreactie bevestigd. Laat als baas merken dat er niets aan de hand is en loop gewoon door. 

Trek een pup ook niet naar een vreemd voorwerp of persoon als hij aangeeft dit “eng” te 

vinden. Laat hem dit zelf in zijn eigen tempo onderzoeken. Het is niet erg dat een pup ergens 

van schrikt, daar is hij tenslotte pup voor, het is echter wél belangrijk dat de baas daarmee om 

weet te gaan.  

Bron: De Getrainde Hond / Nellie Raaijmakers 

 

 


