
 

VRAGENLIJST – Puppy bewegingsprogramma 

 
Naam hond: 

 
Naam eigenaar: 

 
Datum: 

 

De thuissituatie (kruis aan wat van toepassing is)  
1. Waar leeft de hond?  

☐ Appartement Huis zonder tuin  

  ☐ Huis met tuin, vrije toegang  

☐ Huis met tuin, gecontroleerde toegang  

 
2. Vanaf welke leeftijd heeft u de hond…………………………… 

 
3. Waar slaapt de hond?  
☐ Binnen op zachte ondergrond  

☐ Binnen op harde ondergrond  

☐ Buiten op zachte ondergrond  

☐ Buiten op harde ondergrond  

Anders: 
 
4. Hoe is de algemene activiteit van de hond thuis?  

☐ Sloom  

☐ Rustig  
☐ Actief 

☐ Erg actief  

5. Zijn er andere honden/katten thuis?  
☐ Ja, ________ (aantal)  

☐ Nee  

Is er interactie?  
☐  Geen  

☐ Weinig  

☐ Regelmatig  

☐ Veel  
6. Zijn er situaties waar de hond zich erg druk maakt? Bijv. de postbode, voorbijgangers  

Ja:  
Nee  
 
Het temperament van de hond (haal weg wat niet van toepassing is)  
1. Vindt de hond het fijn om aangeraakt/geaaid te worden over de rug? Ja/Nee  
2. Vertoont de hond soms (onverwachte) agressie bij het aanraken? Ja/Nee  
3. Springt de hond soms plots op tijdens het rusten? Ja/Nee  

4. Piept of jankt de hond (af en toe) tijdens het rusten? Ja/Nee 



Beweging – algemeen (kruis aan wat van toepassing is)  
1.In hoeverre is de hond bereid om (mee) te spelen? 
☐ Zeer graag  
☐ Graag  
☐ Met tegenzin  
☐ Met veel tegenzin  
☐ Helemaal niet  

2.Hoe vaak hoort u de hond kreunen, piepen of janken tijdens het bewegen? 
☐ Nooit  

☐ Zelden 
☐ Soms  

☐ Vaak  
☐ Erg vaak  

3.In welke mate is de hond bereid om stoeprand op en af te gaan? 
☐ Zeer graag  

☐ Graag  
☐ Met tegenzin 

☐ Helemaal niet  
4.In welke mate is de hond bereid om de trap op en af te lopen? 
☐ Zeer graag  
☐ Graag  
☐ Met tegenzin  
☐ Helemaal niet  

5.Hoe moeilijk is het voor de hond om te gaan liggen? 
☐ Nooit moeilijk  
☐ Soms moeilijk  
☐ Vaak moeilijk  
☐ Zeer vaak tot altijd moeilijk  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Beweging - uitlaten (kruis aan wat van toepassing is)  
1.Wie laat de hond meestal uit?  
 
 
2.Welke bewegingen doet u met uw hond op een gemiddelde doordeweekse dag? 
☐ Wandelen  
☐ Lopen  

☐ Spelen  
☐ Anders: _________  

3.Hoe lang duurt een gemiddelde doordeweekse wandeling met de hond? 
☐ Minder dan 30 min, hoe vaak… 

☐ Tussen 30 min. en 1u , hoe vaak… 
☐ Langer dan 1u, hoe vaak… 

4.Is de hond bereid om te wandelen? 
☐ Zeer graag  

☐ Graag  
☐ Met tegenzin  

☐ Helemaal niet  
5.Is de hond bereid om rustig te lopen? 
☐ Zeer graag  
☐ Graag  
☐ Met tegenzin  
☐ Helemaal niet  

6.Is de hond bereid om te rennen? 
☐ Zeer graag  
☐ Graag  
☐ Met tegenzin  
☐ Helemaal niet 

7.Als de hond uitgelaten wordt, loopt hij dan: 
☐ Voor  
☐ Naast  
☐ Achter  
 

8.Hebben de wandelingen altijd dezelfde lengte en moeilijkheidsgraad zowel tijdens de week 
als tijdens het weekend? 

☐ Ja  
☐ Nee  

 
9.Op welke ondergrond loopt de hond beter?  
☐ Zachte ondergrond  

☐ Harde ondergrond  
☐ Geen verschil  

 

10. Zijn er verder nog bijzonderheden? 

 

 


