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De hand-out over verzorging en 
lichaamscontrole geeft je informatie 
over het feit dat het belangrijk is om 
je pup aan te kunnen raken. De hand-
out geeft informatie over welke 
lichaamsdelen je allemaal moet 
kunnen aanraken en wat je met die 
lichaamsdelen allemaal kunt oefenen.  
 
Een hand-out geeft geen informatie 
over de ‘hoe-doe-je-dat’ vraag. 
Vandaar dat ik naast de hand-out 
Verzorging en lichaamscontrole in 
mijn puppyles aandacht besteed aan 
hoe je de lichaamscontrole en  
-verzorging het beste kunt opbouwen. 
Aangezien er al heel veel informatie 
over je pup jouw kant opgaat, heb ik 
de opbouw van de oefening op papier 
gezet zodat je dit nogmaals rustig 
kunt nalezen. 
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Aanraken is fijn 
Elke hond moet met enige regelmaat 
door zijn eigenaar gecontroleerd en 
verzorgd worden en zich daarom 
moeten kunnen laten aanraken. De 
eigenaar moet de hond kunnen 
borstelen, maar ook kunnen 
controleren op wondjes, teken en 
vlooien etc. Ook bij de dierenarts of 
trimmer is het noodzakelijk dat de 

hond zich laat aanraken en 
onderzoeken. 
 
Rustige omgeving 
Het aanraken en onderzoeken van de 
hond kan het beste in een rustige 
omgeving worden geoefend en op 
momenten dat we van de hond mogen 
verwachten dat deze ook rustig is, dus 
na het uitlaten, spelen enz. 

 
 
Eerst oefenen tuig/halsband vastpakken: 

• Veel honden vinden het vervelend om kort aan het tuig of halsband 
vastgehouden te worden. Daarom is het belangrijk om de hond daar eerst 
aan te laten wennen. Een eenvoudige manier is om even het tuig of 
halsband vast te pakken en direct je ‘clickerwoord’ te zeggen en een voertje 
te geven. Als de hond het vasthouden ontspannen toe laat, dan kan de tijd 
rustig opgevoerd worden. 

• In het begin wordt het tuig bij de borst of zijkant vastgepakt en de halsband 
aan de onderkant, later ook hoger en in de nek. Ook hier in het begin 
eventjes vastpakken en daarna pas de tijdsduur opbouwen.  

• Ook kan aandacht besteed worden aan het iets steviger vastpakken van de 
hond, zoals kinderen dat soms kunnen doen. 
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Opbouw oefening: 
Je zit gehurkt naast de hond. Bij grote 
honden kan men ook blijven staan. In 
beginsel is de hond vrij om te blijven 
staan of te gaan zitten Tijdens de 
verschillende handelingen kan het 
nodig zijn om een bepaalde positie 
van de hond te verlangen, 
bijvoorbeeld 'sta' bij het poten 
controleren. 
 

1. Je aait rustig over de rug en 
flanken van de hond en je 
benoemt wat hij aan het doen 
is. Als de hond dit toelaat, zeg 
je het ‘clickerwoord’ en geef je 
hem een voertje. Elke sessie 
duurt maar kort! 

2. Als de hond het aaien zoals 
uitgelegd bij ad1. rustig 
ondergaat, kan je vanaf de rug 
in een rustige beweging (van 
boven naar beneden) de hand 
langs de poten laten gaan aan 
de kant waar jij je bevindt. Je 
spreekt de hond rustig toe en 
benoemt wat hij doet, dus: 
“rug" en "pootjes". De poten 
worden nog niet opgetild. Als 

de hond dit toelaat, zeg je het 
‘clickerwoord’ en geef je hem 
een voertje. 

3. Als de hond ad1. (rug) en ad2. 
(poten) rustig ondergaat, kan 
je ook de staart door de handen 
laten glijden. Als de hond dit 
toelaat, zeg je het 
‘clickerwoord’ en geef je hem 
een voertje. 

4. Als de hond 1 tlm3 rustig 
ondergaat, kan je ook "aan de 
kop komen" gaan oefenen, 
zoals oortjes kijken, langs de 
lippen aaien (geen lippen 
optillen) etc. Als de hond dit 
toelaat, zeg je het 
‘clickerwoord’ en geef je hem 
een voertje. 

5. Als de hond de voorgaande 
stappen rustig ondergaat, kan 
de duur van de handelingen 
uitgebreid worden, kunnen er 
meerdere handelingen na 
elkaar uitgevoerd worden (wel 
blijven benoemen) en kunnen 
de poten opgetild worden. 

 
 
Let erop dat je bij het controleren van de voetzooltjes niet over de hond heen 
hangt. 
 
 
Voorafgaand benoemen 
Als het aanraken/bekijken voorafgaand aan de handeling benoemd wordt 
("oortjes kijken", "pootje"), leert de hond wat er gaat gebeuren (dit maakt de 
situatie voor hem voorspelbaarder) en ondergaat hij deze handelingen veelal 
rustiger. 
 


