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Wanneer mag de pup het nest uit?
Dit verslag is een samenvatting van het meer dan twee 
uur durend gesprek in december 2018 met drie onder-
zoekers van het departement Dier in Wetenschap en 
Maatschappij van de faculteit Diergeneeskunde van de 
Universiteit Utrecht.

Aanleiding
In 2018 verscheen er van vier Utrechtse wetenschappers (drie 
diergedragswetenschappers en één dierenarts) een interes-
sant overzichtsartikel over onder andere het belang van de 
eerste levensfase van pups op het risico van het ontwikkelen 
van gedragsstoornissen op latere leeftijd. Wij hadden thuis 
net de belofte van de fokker gekregen dat er een teefje voor 
ons beschikbaar was en dat het geen probleem was als wij 
haar niet na 8 maar pas na 11 weken zouden komen opha-
len. Toen ik dat aan onze huisgenote Vivian (een van de drie 
gedragswetenschappers) meldde, vertelde zij mij dat dat 
helemaal niet verkeerd was; soms is het zelfs beter de pups 
wat langer bij de moederhond te laten. Ze had hier, met drie 
collega’s, net een artikel over geschreven en ze beloofde het 
me op te sturen. En zo werd mijn belangstelling gewekt voor 
de conclusies van hun artikel.

Het oorspronkelijke, Engelstalige wetenschappelijke artikel 
was voor een leek als ik lastig te lezen; veel jargon, referenties 
aan andere onderzoeken en termen die ik niet kende (ook 
niet na die vertaald te hebben).

In overleg met Madelien Atema van de Fokbeleidscommis-
sie en de redactie van ‘Onze Drent’, hebben we besloten het 
oorspronkelijke wetenschappelijke artikel geheel te vertalen 
en hebben vervolgens de onderzoekers gevraagd of we deze 
vrije vertaling op onze website mochten plaatsen. Tenslotte 
hebben we gevraagd of we hen over hun artikel konden 
interviewen. Dat mocht allemaal. 

Het oorspronkelijke en ook het vertaalde artikel zijn te vinden 
via onze website:  
https://drentschepatrijshond.org/fokken/voorkomen-ge-
dragstoornissen

Hieronder volgt het verslag van het interview dat we met Lisa 
Dietz, Claudia Vinke en Vivian Goerlich hadden. Anne-Marie 
Arnold, de vierde auteur, kon er helaas niet bij zijn.

Zowel dit interview als het vertaalde wetenschappelijke arti-
kel zijn door de vier auteurs goedgekeurd.

Interview
De auteurs begonnen, vreemd genoeg, met ons te bedanken. 
Zij schrijven natuurlijk wetenschappelijke publicaties omdat 
dat nu eenmaal een van de taken van onderzoekers aan een 
universiteit is, maar, zoals Vivian benadrukte “ons departe-
ment vindt de maatschappelijke uitwisseling van uitermate 
belang, zoals te zien is op onze website: https://tinyurl.com/
y3yqmtlr“. “Wij zien zelf ook nadrukkelijk het belang in van 
het artikel voor een grotere doelgroep zoals de Raad van Be-
heer, beleidmakers op het gebied van dierenwelzijn, fokkers 
en natuurlijk de geïnteresseerde puppykopers”.

De drie onderzoekers hopen dat onze inspanning helpt om 

het artikel onder de aandacht te brengen van deze doel-
groepen. Op onze vraag of zij bereid zouden zijn om een-en-
ander eens te komen toelichten op een door de Fokbeleids-
commissie georganiseerde bijeenkomst, werd welwillend 
gereageerd. Als we het ruim van tevoren zouden vragen en 
het zou agenda-technisch lukken, dan leek hen zo’n bijeen-
komst zeker een goede gelegenheid om de kern van hun 
verhaal nog eens duidelijk voor het voetlicht te brengen.

Daarna ging het kort over de achtergrond van de Vereniging 
Drentsche Patrijshond, het schisma en de reden daarvan 
en natuurlijk over de potentiële gevaren die het hebben 
van twee verenigingen voor een klein ras als de Drentsche 
Patrijshond met zich mee kan brengen. Wij hebben tenslotte 
uitgelegd wat onze Vereniging allemaal doet om het ras 
gezond te houden. 

Wat is de algemene strekking van jullie artikel? 
De kern is dat er verschillende aspecten zijn in het prille leven 
van een pup, die een belangrijke rol spelen bij het stabiel 
opgroeien van die pup. Dat zijn de binding met de moeder 
(de moederzorg, de kwaliteit en de kwantiteit zijn daar erg 
belangrijk bij) en de socialisatiefase waarin ze voldoende po-
sitieve ervaringen krijgen met een grote variatie aan prikkels 
of stimuli. 
Onder prikkels oftewel stimuli verstaan we zowel sociale als 
non-sociale stimuli. Sociale stimuli zijn allerlei prikkels die 
voortkomen uit het contact met de nestgenoten, de moe-
der, allerlei soortgenoten, en allerlei mensen van verschil-
lende leeftijden, herkomst en geslacht. Non-sociale zijn 
niet-levende stimuli, zoals speelgoed, omgevingsgeluiden, 
verschillende texturen, kleuren, geuren en meer. Zorg voor 
zoveel mogelijk variatie, zodat ze in de gevoelige periode 
gewend raken aan alles wat ze later zouden kunnen tegenko-
men, opdat ze er geen angst voor ontwikkelen. En onder de 
eerste echte gevoelige periode verstaan we bij hondenpups 
de periode tussen de 3 en 12 weken. Van 3 tot 8 weken laten 
de pups geleidelijk exploratiegedrag zien, waarbij ze op zoek 
gaan naar allerlei stimuli. Na die periode neemt de explora-
tiedrang weer wat af en krijgen de pups juist wat meer angst 
voor dingen die ze als nieuw ervaren, hoewel ze gedurende 
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deze periode nog steeds goed in staat zijn om aan nieuwe 
dingen te wennen.

Van 3 tot 6 maanden is er een late socialisatiefase, ook wel 
tweede socialisatiefase genoemd, waarin de ervaringen uit 
de eerste socialisatie geconsolideerd worden. Ze leren dan 
relatief minder nieuwe dingen; ze staan als het ware minder 
open voor allerlei nieuwe zaken en zijn vooral bezig met het 
uitbouwen van het reeds geleerde. Dit komt o.a. doordat 
het zenuwstelsel tegen die tijd veel minder flexibel is en dus 
minder in staat is om nieuwe associaties vast te leggen. Dat 
houdt dus in dat er veel meer training nodig is als je de pups 
in die fase nog aan nieuwe prikkels zou willen c.q. moeten 
leren wennen. Hierbij moet worden opgemerkt dat er nogal 
wat rasvariatie is, dus de hier beschreven tijden (3 tot 8, 12 
weken en 3 tot 6 maanden) zijn een algemeen gemiddelde. 
Sommige rassen zijn wat sneller, andere weer wat langzamer 
en ook is er individuele variatie.

Volgens de Nederlandse wet mogen pups pas na 7 weken 
gescheiden worden van de moeder en na 8 weken naar 
de nieuwe eigenaar. Is dat, gegeven wat jullie allemaal 
onderzocht hebben, nu te vroeg, oké of te laat? 
Dat is lastig. Wij stellen eigenlijk: kijk goed naar de moeder-
hond. Die geeft in de regel aan wanneer de pup ‘ready-to-go’ 
is. Ze begint dan met het spenen; het weigeren om de pup 
nog langer aan de tepels te laten drinken, is het eerste teken 
dat dit proces begonnen is. Op dat moment hebben ze de 
noodzakelijke moederzorg gehad, hebben ze een goede 
band met de moeder en eventuele nestgenoten opgebouwd 
en zijn ze hopelijk goed op mensen gesocialiseerd in dit 
eerste deel van de socialisatiefase. De pups stribbelen in het 
begin meestal nog wat tegen, maar de tijd begint dan onge-
veer wel rijp te worden dat de pups het nest verlaten.

Maar…. die periode van 7 weken is een gemiddelde. Een 
goede fokker moet alert zijn op dit ‘spenen’ en zou die pups 
die volgens de moederhond ‘klaar’ zijn, kunnen weggeven 
aan de nieuwe eigenaren. Maar dat mag van de wet pas 
vanaf 8 weken, dus dat is geen optie.

Dat moment van ‘klaar zijn’ verschilt dus van nest-tot-nest, 
maar binnen een nest ook van pup-tot-pup. Een goede fok-
ker moet dit de potentiële kopers kunnen uitleggen, want 
sommige pupjes kunnen er langer over doen. En als pups er 
eerder klaar voor zijn dan zal de fokker dat in huis moeten 
managen; de pups wat vaker met elkaar naar buiten nemen 
met time out voor de moeder.

Is er een relatie tussen de volgorde van de pups (d.w.z. de 
eerste, de tweede t/m de laatste) en/of het geslacht van 
de pup (reu/teef) en het speengedrag van de moeder-
hond?
Dat weten we niet, maar is wellicht interessant om eens 
nader te onderzoeken. Maar nogmaals, kijk goed en laat het 
individu, d.w.z. het gedrag van de pup in relatie tot de moe-
derhond, leidend zijn!

Dat is het ideale plaatje. Maar wat als de pups nog van de 
moeder drinken en je haalt ze toch al weg, heeft dat dan 
tot gevolg dat de kans op afwijkend gedrag aanmerkelijk 
stijgt? 
Er zijn wel aanwijzingen voor in de literatuur, dat te vroeg 

spenen (tijdens de eerste acht weken) sterk geassocieerd is 
met een verhoogde kans op het op latere leeftijd ontwikke-
len van verkeerd gedrag als agressie en/of angst en ook op 
het voorkomen van ziekten.

En wat is dan dat ‘verkeerde’ gedrag? Dat zal voor ieder 
mens anders zijn?
We onderscheiden twee soorten “ongewenst” gedrag. 
Gedrag dat je als eigenaar niet prettig of ronduit vervelend 
vindt, maar dat wel normaal hondengedrag is en patholo-
gisch gedrag waar de hond zelf enorm veel last van heeft, 
omdat het overdreven en buitenissige vormen heeft aange-
nomen. Vanuit het welzijnsperspectief kun je stellen dat de 
hond dan niet meer in staat is om zich op normale manier 
aan te passen aan een (veranderende) situatie of prikkels. 
Een hond kan bijvoorbeeld heel bang zijn in situaties waarin 

je dat normaal gesproken niet zou mogen verwachten, zoals 
over straat lopen, of schrikken van het omslaan van een 
blaadje uit een boek.  
Claudia vertelt, dat ze afgelopen week een hond te zien 
kreeg met exact dit probleem. En ze vervolgt: kijk, schrik-
ken mag, dat is volstrekt normaal. Een acuut schrikmoment 
zorgt ervoor dat je bepaalde spieren alvast aanspant, dat je 
reflexen beter werken zodat je voorbereid bent op de situatie 
waarmee je op dat moment geconfronteerd wordt. Maar als 
de stresserende prikkel weg is, dan moet de hond wel weer 
snel kunnen kalmeren en herstellen. Als dat niet gebeurt, 
dan is dat een teken aan de wand dat de hond zich niet op 
een normale manier kan aanpassen aan die leefomgeving en 
dan kan een hond oplossingen gaan zoeken die uiteindelijk 
kunnen gaan resulteren in ongewenst gedrag, zoals reageren 
met (angst)agressie. En als zo’n situatie vaker voorkomt en 
het herstel steeds langer duurt, dan kan deze gedragsreactie 
zich ook gaan herhalen totdat het uiteindelijk een strategie 
is geworden voor die hond om zijn problemen op te lossen. 
Dat gebeurt nogal eens met angstagressie. Dat zijn de hon-
den die in het asiel komen of die wij hier op de kliniek zien. 
De prognose om dit soort problemen op te lossen is uiter-
mate gereserveerd, dus vaak grote trainingsinvesteringen en 
weinig resultaat.
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Maar, geeft Claudia aan, we hebben tegenwoordig gelukkig 
ook gedragsmedicatie. Een dier dat de rest van z’n leven aan 
de gedragsmedicatie moet, is wat ons betreft geen optimale 
situatie, maar als het daarmee een redelijke kwaliteit van 
leven krijgt en zo samen met zijn baas verder kan, dan is het 
soms de moeite waard. Beter in ieder geval dan het spuitje.

Puppyfarms
Georganiseerde fokkers in Nederland zijn verantwoorde-
lijk voor 40% van de nieuwe pups. De overige 60% van 
de pups is afkomstig van particulieren en de nationale en 
internationale puppyhandel (internet- en dierenhandela-
ren). Is dat erg? 
Niet persé. Een goede fokker uit Tsjechië is net zo goed of 
slecht als een goede fokker uit Drenthe. Maar er zijn wel een 
paar kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste is het toezicht 
in andere en met name Oost-Europese landen veel minder 
goed geregeld dan hier. Verder is de wet in veel landen 
soepeler dan hier en tenslotte zijn er behoorlijk wat brood-
fokkers die maar oog hebben voor één ding: hoeveel levert 
het op? 

In het eerste deel van het interview ging het met name over 
de wijze waarop gedragsproblemen van de hond op latere 
leeftijd vermeden kunnen worden. Een van de remedies is 
ervoor te zorgen dat de pups goed socialiseren, ook rusten 
samen met het moederdier en dat ze op het juiste moment 
weggaan bij de moederhond: niet te snel, niet te laat. Dat 
vereist nogal wat van de fokker. Niet alleen moet die ervoor 
zorgen dat de pups de elementaire zorg krijgen die ze nodig 
hebben, maar ook dat de socialisatie op de juiste wijze 
plaatsvindt. Dus niet een nest achter in de schuur en dat was 
het dan, maar een socialisatie-protocol, waarin de pups op de 
juiste tijd en de juiste wijze kennis maken met de wereld van 
de mens: de wereld waarin ze de rest van hun leven moeten 
doorbrengen.

En daar gaat het helaas toch vaak mis geven de drie onder-
zoekers aan. Veel puppyfarms hebben veel te veel gelijktij-

dige nesten, waardoor het onmogelijk is de pups op de juiste 
wijze te socialiseren. Daarvoor ontbreekt domweg de tijd. 
Nogmaals, dit is niet alleen een probleem van grote buiten-
landse fokkers. Ook Nederlandse puppyfarms lijden hieraan.

Maak je op basis van Europese wetgeving een berekening 
van het aantal nesten dat je gelijktijdig kunt laten opgroeien 
terwijl je de pups wel de goede socialisatie biedt, dan zie je 
dat je met twee personen met een beetje moeite maximaal 4 
à 5 nesten zou kunnen opvoeden. En zelfs als je normen een 
beetje naar beneden bijstelt, dan nog is snel in te zien dat 
het goed opvoeden van de pups op de puppyfarms, volstrekt 
onmogelijk is. Het is dus niet zo dat het bij rashonden altijd 
goed gaat en bij bastaardhonden altijd fout of dat wij in Ne-
derland het altijd goed doen en in Oost-Europa juist niet. Het 
heeft vooral te maken met de hoeveelheid tijd die de fokker 
aan de pups besteedt. 

Ook in Nederland zijn er puppyfarms en die hebben gemid-
deld zo’n 14 nesten tegelijk liggen. Daarbij wordt met regel-
maat van hondenras naar hondenras geswitcht, afhankelijk 
van de populariteit van een bepaald rastype. Dit soort fokkers 
heeft dus geen ras-specifieke kennis!

Tenslotte de nestgrootte
Voor de onderlinge socialisering is een groot nest erg handig. 
De pups spelen onderling en leren dan veel van elkaar. Het 
nadeel van grote nesten is echter dat de fokker enorm veel 
tijd kwijt is met zijn deel van de socialisering.

Een apart geval zijn de zogeheten ‘enkel geborenen’. Die ont-
beren op jonge leeftijd soortgenootjes waarmee ze kunnen 
spelen, vechten, slapen, grenzen stellen en meer. Natuur-
lijk is er altijd nog de moederhond, maar voor een goede 
opvoeding zijn beiden noodzakelijk. Die ‘enkel geborenen’ 
lopen dan ook een groter risico op probleemgedrag op latere 
leeftijd.  
En, geeft Claudia aan, het is niet alleen die opvoeding. De ‘en-
kel geborene’ is dikwijls wat groter, de bevalling verliep vaak 
slechter en er zijn zelfs aanwijzingen dat perinatale stress, 
dus stress rondom de geboorte, kan leiden tot instabiliteit 
van het stress-systeem. Er zijn dus meerdere factoren die de 
kans op problemen bij enkel geborenen kunnen verhogen. 
En daar moet je dus op voorhand rekening mee houden met 
de socialisatie, dus dat je net een beetje meer aandacht aan 
deze pup besteedt en eventueel wat vervangende speelka-
meraden/leeftijdgenootjes arrangeert.

Concluderend kunnen we stellen dat fokkers goed naar de 
pups moeten kijken om te zien of ze al klaar zijn om uit het 
nest te vertrekken. De wettelijke termijn in Nederland is ‘pas 
vanaf 8 weken mogen de pups het nest uit’. Maar dan kan het 
zijn dat sommige pups er nog niet klaar voor zijn en fokker 
en koper zouden dat samen goed moeten kunnen regelen.

En het moge duidelijk zijn dat het betrekken van een pup via 
een puppyfarm of van fokkers waarvan niet heel duidelijk 
is hoe ze de pups behandelen en socialiseren, neerkomt op 
vragen om moeilijkheden.

Lisa, Claudia en Vivian: dank voor dit nuttige en zeer interes-
sante interview en het mogen gebruiken van jullie artikel.

Arjan van Hessen


