
Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag ZondagTo Do's

Aantal
slaapjes

Hoeveel
uur slaap

Interactief
voeren

Socialisatie

Donderdag

Opvallendheden
deze week:

Op de volgende
pagina's vindt je
een heel handig
puppy schema ! 

Inclusief uitleg over waarom dit

zo handig en belangrijk is om bij

te houden de eerste paar weken

en inclusief een voorbeeld over

hoe je dit kan invullen!



Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdag Zaterdag ZondagTo Do's

Aantal
slaapjes 

Hoeveel
uur slaap in

totaal

Interactief
voeren

Socialisatie

Donderdag

Opvallendheden
deze week:

6  overdag

19 uur

Gedaan!
Kong &

uitstrooien

Kinderboerderij

7  overdag

21 uur

Gedaan!
Snuffelmat

Rustdag

4 overdag

16 uur

Handdoekje
& snuffelmat 

In een park naar
andere honden

gekeken
Rustdag Rustdag Playdate &

visite 
Rustdag

6 overdag 5 overdag 4 overdag 7 overdag

19 uur 20 uur 15 uur 20 uur

Kong
wobbler

Spel & kong
& Trainen

Niet gedaan Trainen

Het valt mij op dat Pip erg droomt als we de dag daarvoor iets nieuws heeft gedaan, ze bijt dan ook
meer. Dus op de vrijdag heb ik expres niks gepland. Volgende week dinsdag naar de dierenarts dus
dan zorg ik voor extra rust daarvoor én daarna! Pip vind andere honden nog best eng, volgende
week met de buurman afspreken om in de tuin kennis te maken met de sociale hond van hem.



Waarom
moet ik

bijhouden
hoeveel uur

mijn pup
slaapt?

 In de slaap worden alle prikkels verwerkt, het emmertje wordt weer geleegd! Als het emmertje nog (half) vol is
heeft socialisatie niet zo veel zin. immers, de kans dat de nieuwe prikkels worden omgezet in negatieve (leer)
ervaringen is groot. Naast alle prikkelverwerking groeit jouw pup ook in zijn slaap. Ook dit kost veel energie!
Om goed te kunnen bijhouden of jouw pup genoeg slaapt is zo'n schema voor de eerste weken handig, Je ziet
vaak dat pupjes veel gaan bijten of vaak "de gekke 5 minuten"krijgen als ze minder dan 20 uur op een dag
slapen, houdt dit gemiddelde dan ook zo veel mogelijk aan als maatstaf.  Door voldoende slaap voorkom je
extreem bijtgedrag en veel drukke momenten. Vindt een rustig plekje in huis waar de pup ongestoord kan
slapen. Bijvoorbeeld in de slaap/ studeer kamer. In ieder geval niet in de woonkamer! Door bij te houden
hoeveel jouw pup slaapt en op welke dagen hij goed/ minder goed geslapen heeft kan je keuzes maken
wanneer je bijvoorbeeld een socialisatie moment plant en bijvoorbeeld visite uitnodigt of een date organiseert
met een andere pup. 

Interactief
voeren?

Voeren uit een voerbak is eigenlijk heel erg saai voor honden. Je ziet vaak dat honden extreem snel gaan eten
(schrokken) wat voor maag en darm problemen kan zorgen óf het interesse in voer verliezen. Beide wil je het
liefst voorkomen! Daarnaast is jouw pup maar gemiddeld zo'n 4 uur per dag wakker, maak hier gebruik van door
het voer op een leuke en interactieve manier aan te bieden.  Hersenwerk (interactief voeren) draagt bij aan een
goede relatie tussen jou en jouw hond, daarnaast vergroot het het zelfvertrouwen en bevordert dit het probleem
oplossend vermogen van jouw pup. De linker hersenhelft wordt aangezet en ontwikkeld. Ook zal je pup gaan
leren dat initiatief nemen beloond wordt! Vergeet dus die voerbak en biedt het interactief aan. Bijv. door een
snuffelmat, kong (wobbler), voerbal, uitstrooien in de tuin, oprollen in een handdoekje etc etc. 

Socialisatie

Ook socialisatie is belangrijk voor jouw pup. Tussen de 8 en 12 weken ervaart jouw pup nog weinig angst,
waardoor ervaringen eerder als positief dan negatief bestempeld worden. Wel is het van belang om jouw pup niet
te overladen met nieuwe prikkels. Maak een afgewogen keuze welke prikkels voor jou belangrijk zijn, waar zal
jouw hond later in aanraking mee komen? Zorg er daarnaast voor dat jouw pup zich veilig voelt in de situatie. Als
jouw pup iets spannend vind help hem hier dan mee. Til hem even op en stel hem gerust. Iets spannend vinden is
geen keuze maar simpelweg een emotie, dit kan je dus niet straffen en/of belonen! 



En nu jij! Op de volgende
pagina vindt je het

puppyschema. Print deze
een aantal keer uit en plak

het bijvoorbeeld op de
koelkast deur of leg het
neer op de keukentafel.

Succes!!
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