Vragenformulier
Gedragsbegeleiding
Vreemde Honden
Petra van Wijngaarden - gedragsbegeleider honden
0651450229 • info@vreemdehonden.nl • www.vreemdehonden.nl • www.facebook.com/vreemdehonden

1. Persoonsgegevens
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:

2. Gegevens hond
Roepnaam van de hond:
Ras:
Geboorte datum:
Geslacht:
Stamboom:
Stamboomnaam:
Tatoeage-/ chipnummer:

3. Algemene gegevens
Naam Dierenarts:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Verwezen door: instructeur /
mondeling / anders,nl.

dierenarts /

facebook /

advertentie /

vreemdehonden.nl

4. Beschrijving van het ongewenste gedrag
Wilt u hieronder een korte beschrijving geven van het ongewenste gedrag van uw hond?
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5. Achtergrond informatie over de hond
Is de hond gezond?
ja / nee, wat zijn de klachten?
Gebruikt de hond medicijnen?
ja, nl.

/

nee

/

nee

Is de hond gecastreerd of gesteriliseerd?
ja, nl. op de leeftijd van
jaar en
maanden. /
nee
Zo ja, wat was de reden om de hond te castreren of steriliseren?
Waar heeft u de hond gekocht?
Bij een particulier/ fokker/

asiel/

anders, nl.

Weet u op welke plaats het nest lag?
ja, nl.
Weet u uit hoeveel reuen en/ of teven het nest bestond?
ja, nl.
reuen,
teven. /
nee
Was de moeder bij het nest aanwezig?
ja / nee.
Hoe oud was de hond toen deze bij u in huis kwam?
jaar /
maanden /
weken.

Hoe gedroeg de hond zich toen hij bij u in huis kwam? (meerdere antwoorden mogelijk)
onbekend / angstig / terughoudend / onderdanig / rustig / vriendelijk / druk/
dominant / agressief / anders, nl.
Bent u de eerste eigenaar van de hond?
ja / nee. Zo niet, weet u iets over de voorgeschiedenis?
ja , nl.

/

nee

Is dit uw eerste hond?
ja / nee. Zo niet, Noteer het ras en geslacht van de hond(en) die u in het verleden heeft gehad.
Heeft u nog andere honden in huis?
ja. Zo ja, wilt u het ras, geslacht en de leeftijd van de hond(en) noteren? /
Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
volwassenen /
kind(eren) jonger dan 12 jaar /

nee.

kind(eren) van 12 tot en met 18

Wat is uw beroep?
Wat is het beroep van uw evt. partner?
Is de hond wel eens alleen thuis?
ja, nl __ uur per dag __ dagen per week /

nee
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Waar woont u?

stad /

dorp

In wat voor woning woont u?
eengezinswoning/ flat/ kamer/

vrijstaand/

anders, nl

Heeft de hond een eigen ligplaats?
ja, nl.
Maakt de hond gebruik van deze ligplaats?
ja, nl veel,
normaal,
weinig / nee /

/

nee

/

nee

niet van toepassing

Kunt u de hond op commando naar de plaats sturen?
ja / nee / niet van toepassing
Stuurt u de hond wel eens voor straf naar de plaats?
ja / nee / niet van toepassing
Heeft u de hond wel eens gestraft op de ligplaats?
ja / nee / niet van toepassing
Waar slaapt de hond ’s nachts?
Mag de hond op de bank/ stoel?
ja / nee / eigenlijk niet maar de hond doet het toch
Mag de hond op bed?
ja / nee / eigenlijk niet maar de hond doet het toch
Hoe vaak laat u de hond per dag uit?
keer per dag
Hoe lang loopt u in totaal per dag met de hond?
uur
minuten
Waar laat u de hond uit? (meerdere antwoorden mogelijk)
park/ hei/ bos/ weide/ wijk/ strand/ anders, nl.
Wat voor halsband draagt de hond?
slipketting / halsband / tuigje /

anders, nl.

Laat u de hond los tijdens het uitlaten?
ja / nee, omdat
Hoe vaak krijgt de hond eten per dag?
keer per dag, nl. ’s ochtends / ’s middags /
Hoe eet de hond?
gulzig / normaal /

’s avonds

matig

Eet de hond binnen 10 minuten zijn voerbak leeg?
ja / nee. Zo niet, haalt u de voerbak weg of laat u die staan?
Welk merk voer geeft u de hond?
Geeft u de hond wel eens tussendoortjes?
ja, nl.
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Borstelt u de hond?
ja,
keer per dag,

week,

maand /

alleen tijdens de ruiperiode /

nee

Hoe gedraagt de hond zich tijdens het borstelen?
geniet / ondergaat / loopt weg / verzet
Heeft u met de hond een cursus/ training gevolgd?
ja / nee.
Zo ja, bij welke hondenschool?
welke cursus / training?
Voor welke cursussen heeft u een diploma behaald?
Heeft u trainingservaring met andere honden?
ja, nl

/

nee

Beloont u de hond wel eens?
ja / nee
Zo ja, hoe beloont u de hond? (meerdere antwoorden mogelijk)
Door middel van stem / voer / aai / spel / anders,
Waar is de hond gek op? (meerdere antwoorden mogelijk)
niets / voer / bot / speeltje, nl.
Straft u de hond wel eens?
ja / nee
Zo ja, op welke wijze straft u de hond? (meerdere antwoorden mogelijk)
stem / slipketting / nek schudden / nekgreep / op de rug leggen / over de snuit
pakken / krant / opsluiten / naar de plaats sturen / tik / slaan / schop /
(langdurig) negeren/ anders, nl.
Speelt u vrijwel dagelijks met de hond?
ja, nl.
minuten per dag / nee
Zo ja, op welke wijze speelt u met de hond? (meerdere antwoorden mogelijk)
apporteren / trekspelletje / najagen / zoekspel / bijtspel / eigenaar ligt of zit op de
grond/ anders, nl.
Kunt u de hond op de rug leggen? (meerdere antwoorden mogelijk)
ja, tijdens begroeting / verzorging / aaien / spelen / straffen /
anders, nl.

n.v.t. nooit geprobeerd
/

Gaat de hond uit zichzelf voor u op de rug liggen? (meerdere antwoorden mogelijk)
ja, tijdens begroeting / verzorging / aaien / spelen / straffen / commando /

nee

anders,nl.
/ nee
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6. AGRESSIE
Heeft de hond een van de volgende gedragingen vertoond? (meerdere antwoorden mogelijk)
(KRUIS alle gedragingen aan die de hond heeft vertoond)
Bijten / uitvallen / happen / snappen / tanden laten zien / lip optrekken /
grommen / grommend blaffen / aanstaren.
Deze gedragingen worden agressie genoemd.
Door middel van onderstaande vragen wordt duidelijk in welke situatie(s) de hond deze
gedragingen (heeft) vertoond.
Is de hond wel eens agressief naar volwassenen in het gezin?		
ja. Zo ja, naar wie en in welke situaties? / nee
Is de hond wel eens agressief naar kinderen in het gezin?
ja. Zo ja, naar wie en in welke situaties? / nee
Is de hond wel eens agressief naar bezoek?		
ja. Zo ja, naar wie en in welke situaties? / nee
Is de hond wel eens agressief naar mensen op straat?		
ja. Zo ja, naar wie en in welke situaties? / nee
Is de hond wel eens agressief als iemand de hond iets wil(de) afpakken? 		
ja. Zo ja, naar wie en in welke situaties? / nee
Is de hond wel eens agressief als iemand in de buurt van zijn ligplaats komt?
ja. Zo ja, naar wie en in welke situaties? / nee
Is de hond wel eens agressief naar andere honden?
ja. Zo ja, naar welke honden en in welke situaties? /

nee

Is de hond wel eens agressief naar uw evt. andere hond(en)?		
ja. Zo ja, naar welke honden en in welke situaties? / nee
Is de hond wel eens agressief naar andere (huis)dieren?		
ja. Zo ja, naar welk(e) dier(en) en in welke situaties? / nee
Is de hond wel eens agressief in situaties die hierboven niet zijn beschreven?
ja. Zo ja, naar wie en / of wat en / of in welke situaties? / nee
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7. GEHOORZAAMHEID
Is de hond gehoorzaam in huis? 		
ja / nee. Zo nee, in welke situaties is de hond ongehoorzaam?
Is de hond gehoorzaam buitenshuis?
ja / nee. Zo nee, in welke situaties is de hond ongehoorzaam?
Kent de hond de commando’s?
commando: hier ja / nee
commando: zit
ja / nee
commando: lig
ja / nee
commando: blijf
ja / nee
commando: los
ja / nee
evt. toelichting:

Hoe volgt de hond de commando’s op?
De hond volgt het commando direct /
De hond volgt het commando direct /
De hond volgt het commando direct /
De hond volgt het commando direct /
De hond volgt het commando direct /

Loopt de hond wel eens weg?
ja, nl. van huis / tijdens de wandeling /
Trekt de hond aan de lijn?
ja. Zo ja, bij wie en in welke situaties? /

traag / na herhaling op
traag / na herhaling op
traag / na herhaling op
na herhaling op
na herhaling op

nee

nee		

Jaagt de hond wel eens iets of iemand achterna?
ja / nee
Zo ja, wat jaagt de hond na? (meerdere antwoorden mogelijk)
joggers / fietsers / brommers / auto / trein / honden /
/ paarden / eigen staart / schaduwen / anders, nl.

katten /

wild /

schapen

Springt de hond op tegen gezinsleden? 		
ja. Zo ja, tegen wie en in welke situaties? / nee		
			
Springt de hond op tegen bezoek?		
ja. Zo ja, tegen wie en in welke situaties? / nee
Springt de hond op tegen mensen buiten op straat?		
ja. Zo ja, tegen wie en in welke situaties? / nee
Bestijgt de hond mensen, andere honden of voorwerpen? (Bestijgen wordt ook rijden of klemmen
genoemd.)		
ja. Zo ja, wie of wat en in welke situaties? / nee
Blaft de hond als de bel gaat?		
ja / nee
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Blaft de hond naar de postbode of krantenjongen?
ja / nee
Blaft de hond naar mensen die langslopen?
ja / nee
Blaft de hond tijdens het begroeten als u thuiskomt?
ja / nee
Blaft de hond naar mensen die op bezoek komen?
ja / nee
Blaft de hond in situaties die hierboven niet zijn beschreven?
ja. Zo ja, in welke situaties? / nee
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8. ANGST
Heeft de hond een van de volgende gedragingen vertoond? (KRUIS alle gedragingen aan die de
hond heeft vertoond)
Lage houding door oren in de nek te leggen en de staart naar beneden te houden (of zelfs tussen
de benen) / achteruit deinzen / (proberen te) vluchten.
Deze gedragingen worden angst genoemd.
Door middel van onderstaande vragen wordt duidelijk in welke situatie(s) de hond deze
gedragingen (heeft) vertoond.
Is de hond angstig voor andere honden? 		
ja. Zo ja, voor welke honden en in welke situaties? / nee
Is de hond angstig voor iemand van uw gezin?		
ja. Zo ja, voor wie en in welke situaties? / nee		
			
Is de hond angstig voor kinderen?
ja. Zo ja, voor wie en in welke situaties? /
			

nee		

Is de hond angstig voor bezoek?			
ja. Zo ja, voor wie en in welke situaties? / nee		
			
Is de hond angstig voor verkeer?
ja. Zo ja, wat voor verkeer en in welke situaties? /
			

nee

Is de hond angstig voor bepaalde voorwerpen?
ja. Zo ja, voor welke voorwerpen en in welke situaties? /
			

nee

Is de hond angstig voor onweer, vuurwerk of andere harde geluiden?
ja. Zo ja, voor welke geluiden en in welke situaties? / nee
			
Is de hond angstig in situaties die hierboven niet zijn beschreven?		
ja. Zo ja, in welke situaties? / nee
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9. OVERIGE VRAGEN
Is de hond wel eens onzindelijk? 		
ja / nee
Zo ja, wat doet de hond? plassen / poepen / plassen en poepen
Zo ja, in welke situaties is de hond onzindelijk?
			
Is de hond onzindelijk tijdens het alleen zijn?		
ja / nee
Zo ja, wat doet de hond? plassen / poepen / plassen en poepen
Blaft en / of huilt de hond tijdens het alleen zijn? 		
ja / nee
Zo ja, na hoeveel tijd begint de hond te blaffen en/ of te huilen?
minuten
Vernielt de hond tijdens het alleen zijn? 		
ja / nee
Trekt de hond wel eens uw aandacht?		
ja / nee
Zo ja, op welke wijze? (meerdere antwoorden mogelijk)
neusduwen / poot geven / object aandragen / piepen / janken / blaffen / huilen/
springen / plassen / anders, nl.
			
Trekt de hond wel eens de aandacht van bezoek? 		
ja / nee
Zo ja, op welke wijze? (meerdere antwoorden mogelijk)
neusduwen / poot geven / object aandragen / piepen / janken / blaffen / huilen/
springen / plassen / anders, nl.
			
Blaft of jankt de hond in de auto?
ja / nee
Zo ja, in welke situaties?
			
Is de hond misselijk in de auto? 		
ja / nee
Zo ja, in welke situaties?
			

Bedelt de hond? 			
ja / nee
Steelt de hond eten?			
ja / nee
Eet de hond dingen van straat die eetbaar zijn?
ja / nee
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Eet de hond oneetbare voorwerpen?		
ja / nee
zo ja, nl. 			
Eet de hond de eigen ontlasting op? 		
ja / nee
Zo ja, in welke situaties? 		
Eet de hond ontlasting van andere dieren?		
ja / nee
Zo ja, van welke dieren? 		
Heeft u wel eens overwogen de hond vanwege het ongewenste gedrag te herplaatsen?
ja / nee
Zo ja, wilt u hieronder een toelichting geven?
			
Heeft u wel eens overwogen de hond vanwege het ongewenste gedrag in te laten slapen?
ja / nee
Zo ja, wilt u hieronder een toelichting geven?
			
Bent u of uw eventuele partner wel eens bang geweest voor uw hond?
ja / nee
Zo ja in welke situaties?
			
Hoe zou u de hond willen typeren? (meerdere antwoorden mogelijk)
agressief / dominant / druk / zeker / vriendelijk / rustig / onderdanig/
terughoudend / angstig / nerveus / onzeker / snel lerend (wil graag voor u werken) /
Anders namelijk:
			
Indien u overige informatie heeft over uw hond die u niet op dit vragenformulier kwijt kunt dan
verzoeken wij u vriendelijk om dit hieronder aan te geven.
			
			

Ondergetekende erkent te allen tijde verantwoordelijk te zijn voor het gedrag van de hond en de
uitvoering van de therapie(ën).
Datum: 			
Plaats: 			
Naam: 			
Akkoord
Na ondertekening kunt u het ingevulde vragenformulier opslaan en terugsturen via e-mail.
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