
ZINDELIJKHEIDSTRAINING 
 
Laat uw pup ervaren dat buiten plassen/poepen heel belonend gedrag is in tegenstelling tot 
binnen. 
Laat de pup vaak en op de goede momenten buiten. Iedere keer als de pup iets buiten doet prijst 
u de pup uitbundig terwijl u een lekker brokje geeft ( later is alleen uw stem voldoende) 
Door de pup elke keer na het slapen, na het eten, na het spelen steeds naar buiten te brengen is 
de kans groot dat de pup ook iets doet, waarna u de pup kunt belonen. 
Als u de pup op heterdaad binnen betrapt, kunt u het gedrag onderbreken door bijvoorbeeld in 
uw handen te klappen ( de pup mag best even schrikken) en direct naar buiten te brengen. 
 
De tijd dat een pup nodig heeft om zindelijk te worden verschilt van hond tot hond; bij sommige 
puppen is het zo voor elkaar, bij andere duurt het maanden. 
 
Het gebruik van een bench kan bij de zindelijkheidtraining een goede hulp zijn. 
De pup ziet de bench als zijn hol en zal dat niet snel bevuilen. En gebeurt het toch een keer dan 
ligt het niet overal in huis. 
 
Wat moet u beslist NIET doen… 
 

o De pup achteraf bestraffen. De pup begrijpt dit absoluut niet, hij legt geen verband tussen 
het plasje in huis en uw boze reactie. Sommige honden leren na verloop van tijd wel 
verband leggen tussen uw boosheid en het plasje of ontlasting, maar ze leren niet hoe zij 
de situatie kunnen voorkomen. Het binnen plassen wordt niet minder, de hond kan zelfs 
meer binnen gaan plassen/poepen omdat hij onzeker en gestresst wordt. 
 

o Straf de pup nooit als hij in uw aanwezigheid binnen plast of poept. De pup kan onbedoeld 
leren dat het niet de bedoeling is in uw aanwezigheid zijn behoefte te doen, dus ook niet 
buiten. Hij zal dan alleen nog stiekem (binnen)plassen op momenten dat u niet aanwezig 
bent. 

 
o Bestraf de pup nooit voor iets dat hij nog niet kan weten. 

 
 
Niet alle plasjes komen voort uit onzindelijkheid: 
 

o Deemoedplasje: het laten lopen van een beetje urine is een natuurlijke reactie van een 
hond, die een andere hond of een mens wil laten weten dat de ander veel hoger in rang is 
dan hijzelf, dus een manier om respect te tonen. Pups doen dit sneller dan volwassen 
honden. Nooit bestraffen, de pup begrijpt dit niet, het probleem zal verergeren en het 
vertrouwen behoorlijk schaden. 
 

o Plassen als gevolg van grote opwinding. Mensen(vooral kinderen) kennen dit ook, in hun 
broek plassen van het lachen, maar ook bij grote angst. 

 
o Als de hond zindelijk is als u thuis bent, maar onzindelijk als hij alleen thuis is kan dit 

wijzen op “verlatingsangst”. 
 

o Ook kan er een lichamelijke oorzaak zijn, b.v. blaasontsteking. 
 


