
 

Gedrag in huis 

Verblijft de hond in huis? 

 

Sociaal contact met de mens: 

Is de hond graag bij u in de buurt of is hij/zij 

meer op zichzelf? 

Wanneer u uw hond benaderd, gaat dit dan 

goed of moet de hond echt op eigen initiatief 

naar u toekomen alvorens hij/zij het toelaat 

dat u aandacht geeft?  

Blijft de hond rustig liggen als u binnen in 

huis dingen gaat doen of staat de hond dan 

gelijk op om u in de gaten te houden / mee te 

lopen met u?  

 

Hoeveelheid beweging/uitdaging: 

Heeft de hoeveelheid beweging die de hond 

krijgt invloed op zijn gemoedstoestand in 

huis? 

Hoe is het gedrag wanneer uw hond te weinig 

beweging/uitdaging heeft gehad? 

 

Waaks: 

Reageert uw hond op geluiden van buitenaf? 

Zoja, welke? 

 

Karaktereigenschappen: 

Heeft uw hond typerende 

karaktereigenschappen van zijn ras? 

Denkt u dat iemand die nog geen ervaring 

heeft met het ras uw hond in huis zouden 

kunnen nemen? 

Gedrag buiten huis 

Verblijft de hond buiten? 

 

Noodzaak: 

Is uw hond vaak buiten in de tuin te vinden? 

Is de hond in de tuin wanneer er niemand 

buiten is? 

Denkt u dat het gedrag van uw hond 

verandert wanneer de hond wel of geen tuin 

tot zijn beschikking zou hebben? 

Kan de hond alleen buiten lopen in een niet 

volledig omheinde tuin? 

 

Waaks: 

Hoeveel reageert uw hond op geluiden van 

buitenaf? 

Hoe reageert uw hond wanneer er plotseling 

(bekende of onbekende) mensen op het 

terrein zouden staan? 

 

Drukkere omgevingen: 

Is uw hond gewend om naar andere 

omgevingen toe te gaan zoals een terras, 

voetbalveld etc.? Zoja, welke en hoe reageert 

uw hond hierop? 

Gedrag aan de lijn 

Type lijn: 

Aan wat voor lijn wordt uw hond uitgelaten?  

Draagt uw hond een slipketting, halsband of 

tuigje (eventueel iets anders)? 

 

Gedrag aan de lijn: 

Trekt de hond aan de lijn? Zoja, wanneer? 
Heeft de hoeveelheid beweging die de hond 

krijgt invloed op het netjes lopen aan de lijn? 

Reageert de hond heftiger op bepaalde 

gebeurtenissen wanneer de hond aan de lijn 

zit?  

 

Kinderen: 

Gedrag tijdens het los lopen 

Loslopen: 

Laat u uw hond weleens loslopen? Zoja, 

waar? 

Houdt uw hond u goed in de gaten tijdens het 

loslopen of gaat hij zijn eigen gang? 

Reageert uw hond beter op bepaalde 

gebeurtenissen wanneer u uw hond los hebt 
lopen? 

Als de hond niet wilt komen hoe doet u de 

hond dan “lokken”? 



Denkt u dat uw hond door kinderen uit te 

laten is? En vanaf welke leeftijd denkt u dat 

dit te doen is? 

Gedrag naar honden 

In huis: 

Heeft hij ooit samengewoond met een andere 

hond in huis? Hoe ging dit? 

Komen er weleens logeerhonden? Hoe ging 

dit? 

Komt er weleens visite langs met honden? 

Hoe ging dit? 

Wanneer de hond met een andere hond in 

huis samen is, zijn er dan dingen waar extra 

op gelet moet worden (Bijvoorbeeld geen 

botjes op de grond laten liggen etc.)? 

 

Buiten huis (Gebruik a.u.b. niet het woord 

dominant, maar omschrijf zijn gedrag): 

Hoe reageert de hond wanneer hij andere 

honden ziet?  

Reageert uw hond beter wanneer de afstand 

groter is tussen uw hond en de andere hond? 

Reageert uw hond beter als uw hond of de 

andere hond losloopt? 

Gedrag naar katten 

In huis: 

Heeft uw hond ooit samengewoond met een 

kat in huis? Zoja, hoe lang? En hoe ging dit? 

Bent u ooit op bezoek geweest bij mensen 

met katten? Hoe ging dit? 

 

Buiten huis: 

Hoe reageert uw hond op katten buiten huis?  

 

Wel of niet plaatsen bij mensen met katten: 

Denkt u dat het veilig is om uw hond te 

plaatsen bij mensen met katten? 

Gedrag naar kinderen 

In huis: 

Heeft u zelf (klein)kinderen? Zoja, van welke 

leeftijd zijn ze en hoe is de onderlinge relatie 

tussen uw hond en de kinderen? 

Is uw hond ooit in aanraking gekomen met 

kinderen? Zoja, met welke leeftijden en hoe 

reageerde uw hond hierop? 

Wordt uw hond zenuwachtig in de buurt van 

kinderen of vindt hij kinderen juist leuk? 

Hoe reageert uw hond als een kind 

ongevraagd de hond benaderd? 

Heeft uw hond ooit een waarschuwing (of 

meer) gegeven naar aanleiding van iets wat 

een kind deed bij uw hond? Zoja, kunt u de 

situatie omschrijven? 

 

Buiten huis: 

Hoe reageert uw hond wanneer hij kinderen 

buiten ziet rondlopen/spelen? 

Hoe reageert uw hond als kinderen uw hond 

onverwachts benaderen buiten huis? 

 

Gedrag naar onbekende 

In huis: 

Hoe reageert uw hond op mensen die hij nog 

niet eerder heeft ontmoet? 

Hoe kunnen mensen het beste uw hond 

benaderen bij binnenkomst? 

Heeft u een bepaald ritueel wanneer er 

mensen binnenkomen (bijvoorbeeld: de hond 

moet in de woonkamer blijven of de hond 

mag gewoon meelopen)? 



Wel of niet plaatsen met kinderen in huis: 

Denkt u dat uw hond het leuk zou vinden om 

geplaatst te worden op een adres met 

kinderen? Zoja, vanaf welke leeftijd? 

Gedrag tijdens het alleen zijn 

Reactie: 

Hoe reageert uw hond wanneer u weggaat? 

Hoe lang kan de hond alleen zijn? 

Wat gebeurd er als de hond te lang alleen is? 

 

Wat is uw hond gewend: 

Hoe lang zit de hond nu gemiddeld alleen? 

Is dit in het verleden minder geweest en was 

zijn gedrag toen beter? 

Is de hond echt alleen of heeft uw hond nog 

een andere hond waarmee hij kan optrekken? 

Wordt er gebruik gemaakt van een bench? 

Gedrag in de auto 

Reactie: 

Gaat uw hond makkelijk in de auto? 

Hoe is zijn gedrag tijdens het rijden? 

Wordt uw hond ooit ziek tijdens het rijden? 

 

Wat is uw hond gewend? 
Hoe vaak neemt u uw hond mee in de auto? 

Hoe lang zijn de ritten dan? 

Wat de hond leuk vindt 

Leuke dingen: 

Doet u bepaalde activiteiten met uw hond die 

de hond heel leuk vindt? 

Is de hond dol op mensen aandacht? 

Is de hond dol op contact met andere dieren? 

Heeft uw hond leuke/grappige gedragingen? 

Waar maakt u uw hond het aller gelukkigst 

mee? 

Waar de hond moeite mee heeft 

Heeft uw hond op dit moment met bepaalde 

dingen/mensen moeite? 

Hebben er zich in het verleden ooit 

problemen voorgedaan die inmiddels zijn 

opgelost? 

 


