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Doel: de hond leren bij voorkeur in een bench, om een paar uurtjes per 
dag zich prettig te voelen als hij alleen thuis is, zonder te janken, piepen 
of slopen. 
 
Het is belangrijk de puppy-alleen-leren-zijn-training langzaam op te 
bouwen, volgens een stappenplan en in een tempo dat jouw hond 
aangeeft. 
 
Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken: de pup moet eventjes 
alleen thuisblijven. De vraag is vanaf welk moment het verantwoord is om 
een pup alleen thuis te laten. 
 
Het is goed om een einddoel in het vizier te hebben, want op die manier is het duidelijk 
waar je naar toewerkt. Het einddoel is dat de pup ontspannen alleen in huis kan zijn 
gedurende een aantal uren, in een gesloten bench. Om op een verantwoorde manier tot 
dit einddoel te komen, moet je een aantal subdoelstellingen bepalen die bijdragen aan de 
totstandkoming van het hoofddoel. 
 
Door concreet te maken en te beschrijven welke stappen nodig zijn om tot het einddoel te 
komen, maak je de weg naar het einddoel duidelijk, logisch en haalbaar. 
 
Belangrijk is dat je de pup er in kleine stapjes aan went om alleen te zijn. Veel mensen 
denken hier niet bij na en plaatsen de pup direct de eerste nacht alleen in de woonkamer 
in een gesloten bench. 
 
Een pup die fysiek en mentaal voldaan is, valt gemakkelijker in slaap dan een hond bomvol 
energie. 
Zorg er dus voor dat je met de pup oefent als hij een voldaan gevoel heeft. 
 
De eerste stap in de puppy-alleen-leren-zijn-training is dat de pup zich veilig voelt in de 
bench. 
 
Tip – Laat het deurtje overdag open 
De eerste periode is het belangrijk dat de pup zich op zijn gemak voelt wanneer hij zich in 
de bench bevindt. Veel minder van belang is dat het deurtje op slot gaat. De pup moet de 
bench gaan zien als een prettige en veilige plaats en pas daarna kun je overwegen het 
deurtje te sluiten. Het kan dagen duren voordat je het deurtje overdag sluit. 
’s Nachts is het wel raadzaam om het deurtje te sluiten. 
 
Tip – Zorg voor positieve verrassingen 
Leg zo nu en dan (ongemerkt) een paar lekkere snoepjes in de bench. Wanneer de pup 
dan toevallig langsloopt of een kijkje neemt in zijn bench, dan ziet of ruikt hij, tot zijn grote 
verbazing, iets heel lekkers. Wanneer je met enige regelmaat dit soort positieve 
verrassingen initieert, zul je zien dat de pup de bench steeds vaker opzoekt en dat is 
precies wat je wilt. 
 
 
De tweede stap loopt synchroon met de eerste stap. Je behoeft dus niet te wachten tot 
de eerste stap is voltooid, voordat je kunt beginnen met de tweede stap in de puppy-
alleen-leren-zijn-training. Dit houdt in dat de pup vanaf de eerste nacht direct naast jouw 
bed in een gesloten bench slaapt. 
Wanneer de pup er vrede mee heeft om ’s nachts in een gesloten bench bij jou op de 
kamer te slapen, dan kun je de bench iedere dag iets verplaatsen. De bench staat eerst 
naast je bed, dan zet je de bench aan het voeteneinde van het bed, vervolgens verplaats 
je de bench naar de hal of de overloop. Wanneer dit goed gaat, kun je de volgende nacht 
de deur van je slaapkamer sluiten. Daarmee creëer je een soortgelijke situatie als in de 
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eindsituatie: hij ligt alleen in zijn bench in een gesloten ruimte. Een belangrijk verschil is 
dat de bench nog niet op een andere verdieping staat, zodat je hem eerder hoort. 
De derde stap of subdoelstelling is dat de pup zich prettig en veilig voelt in een gesloten 
bench in jouw bijzijn. Niet enkel in de nacht, maar ook overdag. 
 
Voordat je start met deze oefening, moet je pup de eerste en tweede stap succesvol 
hebben doorlopen. 
Sluit de pup niet direct op in de bench op de eerste of tweede dag dat hij bij je is. Je moet 
dit in stapjes opbouwen. Om het hoofddoel te bereiken – de pup kan zonder problemen 
een aantal uren alleen thuis zijn in een gesloten bench – moet hij eerst vrijblijvend kennis 
kunnen maken met de bench en het verblijf in de bench als prettig en veilig ervaren. Dit 
doel bereik je niet door hem direct de eerste dag op te sluiten. 
 
Begeleid de pup met een kauwkluif naar de bench op het moment dat hij een voldaan 
gevoel heeft.  
Sluit het deurtje van de bench en ga ernaast zitten met je kopje thee en een krantje. 
Schenk verder geen aandacht aan de pup; het enige doel is dat jij aanwezig bent. Op deze 
manier leert de pup dat er niets ergs gebeurt als je het deurtje van de bench sluit en hij 
zich geen zorgen behoeft te maken. 
 
Een volledig stappenplan voor de benchtraining vind je mijn hand-out Benchtraining  
 
De vierde stap is dat zodra de pup zich rustig en veilig voelt in een gesloten bench in 
jouw bijzijn, is een stapje verder te gaan. 
 
Begeleid de pup opnieuw met een kauwkluif naar de bench op het moment dat hij een 
voldaan gevoel heeft. Je blijft er nu niet bij zitten, maar je gaat je door de woonkamer 
bewegen, eventueel neuriënd of fluitend, zodat hij je hoort. Je blijft steeds iets langer uit 
zijn zicht. Doe dat niet te snel. Doe alles in kleine stapjes. 
 
Gaat dit goed? Dan verplaatst jij je zo nu en dan ook eens naar een andere ruimte. Ga 
bijvoorbeeld even naar het toilet, boven de was ophangen, douchen, enzovoort. 
 
Kortom, doe dingen binnenshuis en kijk hoe de pup hierop reageert. En ik kan dit niet vaak 
genoeg benadrukken, een pup met een voldaan gevoel door een socialisatieoefening, 
hersenwerkje of wandeling, zal hier minder snel problemen mee hebben, dan een pup 
bomvol energie. Zorg er dus voor dat de pup een voldaan gevoel heeft voordat je begint 
met deze oefening. 
 
De vijfde stap in de puppy-alleen-leren-zijn-training. 
 
Je hebt al flink geoefend met de pup en wanneer je de vijfde stap in de puppy-alleen-
leren-zijn-training hebt bereikt, dan: 
 

P Voelt de pup zich veilig en prettig in de bench; 
 

P Heeft de pup er geen problemen mee om in een gesloten bench te slapen in de 
hal of op de overloop; 
 

P Ondervindt de pup geen problemen om overdag in een gesloten bench te 
verblijven, met of zonder jouw aanwezigheid. 

 
à Start pas met stap vijf als de eerste vier stappen met succes zijn doorlopen. 
 
WEKKER 
Nu de pup in de woonkamer gaat slapen, hoor je hem waarschijnlijk niet meer draaien en 
woelen. Als je tot nu toe iedere nacht met hem naar buiten ging om hem te laten plassen 
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of poepen, is het raadzaam om de eerste nachten dat de pup in de woonkamer slaapt, de 
wekker te zetten. Zo bied je de pup de mogelijkheid zijn behoefte te doen en voorkom je 
gepiep en geblaf. 
 
Meldde de pup zich vorige nachten rond de klok van 03.00 uur, zet de wekker dan een uur 
eerder. Zo maak jij hem wakker in plaats van andersom. Je neemt hem mee naar buiten 
om te plassen of te poepen en daarna begeleid je hem direct weer naar de bench om 
verder te slapen. 
 
De zesde stap in de puppy-alleen-leren-zijn-training 
 
In de eerste vijf stappen, of subdoelstellingen, heb je het volgende bereikt: 
 

P Stap 1: 
De pup voelt zich veilig en prettig in de bench (deurtje is nog open); 
 

P Stap 2: 
De pup heeft er geen problemen mee om ’s nachts in een gesloten bench te 
slapen; 
 

P Stap 3: 
Overdag ligt de pup rustig en zonder problemen in een gesloten bench in jouw 
bijzijn; 
 

P Stap 4: 
Overdag ligt de pup rustig en zonder problemen in een gesloten bench zonder 
jouw aanwezigheid; 
 

P Stap 5: 
De pup heeft er geen problemen mee om ’s nachts alleen beneden in een gesloten 
bench te slapen. 

 
Nu je die stappen succesvol hebt doorlopen, ga je voor het eerst de pup alleen 
thuislaten, in een gesloten bench. 
Bouw het rustig op. Blijf de eerste paar keer niet langer weg dan vijftien minuten. Door 
een camera op de bench te richten kun je naderhand controleren hoe de pup het gedaan 
heeft. Ging het goed? Dan kun je de tijd dat je hem alleen laat, steeds iets verlengen. 
 
Enkele tips voordat je vertrekt: 
 

P Tip 1 – Zorg ervoor dat de pup een voldaan gevoel heeft wanneer je hem alleen 
thuislaat. Maak een wandeling, laat hem zijn behoefte doen, doe een 
socialisatieoefening en een hersenwerkje; dit maakt hem mentaal en fysiek moe. 
 

P Tip 2 – Begeleid hem ongeveer vijftien minuten voor je vertrek naar de bench met 
een kauwkluif of iets anders waar hij dol op is. 
 

P Tip 3 – Vijf minuten voor vertrek geef je hem een snoepje en neem je zijn kauwkluif 
weer af. Dit is om verstikking te voorkomen. Het advies is een hond nooit alleen te 
laten met etenswaren of een hondenspeeltje. Als het bot of het speeltje in zijn keel 
schiet, is er niemand in de buurt om hem te helpen.  

 
 
Wanneer je de pup een snoepje geeft voordat je de kauwkluif wegneemt, ruil je de 
kauwkluif voor iets dat de pup ook als positief ervaart: een snoepje. Deze ruiltactiek pas 
je ook toe met hondenspeeltjes die je na enige tijd terugneemt. Op deze manier creëer je 
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een positieve associatie wanneer je een hondenspeeltje of botje van de pup afpakt. Hij 
krijgt er immers altijd weer iets lekkers voor terug. 
 
 
 

“ Vanaf welk moment is het verantwoord om een pup alleen thuis te laten? “ 
 
Van belang is dat je de vijf stappen, de subdoelstellingen, succesvol hebt doorlopen, 
voordat je begint met het alleen thuislaten van jouw puppy. 
 
Motivatie en inzet 
De snelheid waarmee je deze stappen doorloopt, hangt af van jouw motivatie en inzet. 
Oftewel: hoeveel tijd en energie spendeer je aan iedere stap? En hoeveel tijd spendeer je 
aan de voorbereidingen, zoals het lezen van dit soort hand-outs? 
Hoe beter de voorbereiding, hoe sneller het alleen-leren-zijn-proces zal verlopen. 
 
Iedere pup is er één 
Vergeet niet dat iedere pup uniek is. Het is mogelijk dat het ondanks jouw inzet toch langer 
duurt dan verwacht, voordat je je pup daadwerkelijk alleen thuis kunt laten. 
Is de pup zelfverzekerd en ontspannen, dan zal hij de stappen 1 tot en met 5 vlot 
doorlopen. 
Is de pup onzeker, dan heeft hij meer tijd nodig. Een onzekere pup moet misschien langer 
bij jou op de slaapkamer slapen. Of je zult iets meer tijd moeten besteden aan de 
benchtraining. 
 
Uiteindelijk kun je iedere pup trainen om alleen thuis te blijven, maar de ene pup heeft er 
iets meer moeite mee dan de andere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen of gebrekkige training in alleen zijn 
Nieuwe puppy-eigenaren zijn vaak een aantal weken vrij van hun werk, zodat ze zich 
volledig kunnen focussen op de pup. Deze aandacht heeft de pup in de beginperiode ook 
zeker nodig, omdat hij nog niet zindelijk is. 
 
De periode van de achtste tot en met de twaalfde week noemt men ook wel de tweede 
socialisatieperiode. In deze periode komt de pup met alles in aanraking waar hij in zijn 
verdere leven mee te maken krijgt. Hij moet leren omgaan met het verkeer, (openbaar) 
vervoer, bepaalde geluiden, mensen, andere honden, enzovoort. 
 
Het is van belang dat de pup tijdens deze tweede socialisatieperiode leert om alleen te 
zijn. Begin direct vanaf de tweede dag met oefenen. Dit betekent niet dat je de pup meteen 
alleen thuislaat, maar wel dat je start met het stappenplan zoals in deze hand-out 
beschreven is. 


