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Patronen
De pup komt vanuit zijn comfortabele nest met soortgenoten in jullie thuis.
Dit is een geheel nieuwe mensenomgeving en die veranderingen zijn gigantisch!
Het voedingspatroon aanhouden zal de pup een houvast geven en de grote
verandering verzachten. Na een drietal dagen kan dan stilletjes aan, stapsgewijs
naar jullie patroon overgeschakeld worden.
Ook voor het slapen heeft de pup een patroon, het is eveneens aangeraden dit
slaappatroon vanuit het nest gedurende enkele dagen aan te houden.

Eten
Jullie pup kreeg bij de fokker een specifieke puppy voeding.
Meestal krijg je bij het ophalen van de pup een zakje van deze voeding mee zodat
ook deze voeding nog een tijdje kan gegeven worden.
Jullie kiezen uiteraard zelf welke voeding de pup zal krijgen maar houd er
rekening mee dat het voor een pup energie en aanpassing vraagt om van voeding
te veranderen.
Wij raden aan dit niet onmiddellijk te doen (minstens een 3-tal weken wachten)
en als je het doet, doe het dan zeker en vast geleidelijk aan. Dat doe je dan best
door eerst een beetje van de nieuwe voeding bij de oude te mengen en op die
manier geleidelijk aan de hoeveelheid nieuwe voeding t.o.v. de oude voeding op
te drijven.
De pup eet 3 maal per dag.
Eens je hond volwassen is schakelen we over naar 2 maal per dag.
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Slapen
Een pup slaapt veel, heel veel, maar jammer genoeg niet altijd uit eigen
beweging.
Gemiddeld slaapt een pup van 8 weken 18 à 20 u op 24.
Probeer er zelf voor te zorgen dat de pup voldoende slaapt. Gebruik je een
bench, zet hem er dan regelmatig in. Een goede gewoonte is bv. de pup in de
bench eten te geven en hem er dan een uurtje in te laten liggen. Als je dat dan
ook nog doet terwijl jullie zelf aan tafel zitten dan kunnen ook jullie rustig eten!
Zo houd je hem kalm na de maaltijd en zorg je ook voor opgelegde rust.
Ook halfweg de voormiddag en halfweg de namiddag is een uurtje rust een
goede gewoonte.
Een oververmoeide pup is overprikkeld en is echt geen prettig gezelschap.
Als de pup in huis plots ongecontroleerd rondjes begint te lopen, wees dan maar
zeker dat hij oververmoeid is. Of als er helemaal geen huis meer mee te houden
is dan zal het ook wel zo zijn.

Alleen zijn en de eerste nachten
Probeer van bij het begin (na een weekje) het pupje overdag af en toe eens heel
eventjes alleen te laten door gewoon de ruimte waar de pup verblijft te verlaten.
Bouw geleidelijk de tijd dat je weg blijft op, beetje bij beetje.
Kom nooit terug de ruimte binnen wanneer de pup jankt want dan leer je hem
janken, hij roept jou terug. Je wacht gewoon, tot hij minimum 2 minuten stil is,
voor je de ruimte opnieuw binnen gaat.
Een pup van drie maand zou overdag nooit langer dan drie uren alleen mogen
blijven. (1 u per levensmaand).
De nachten zijn sowieso kort aangezien je ook met zindelijkheidstraining zal
bezig zijn. Je kan eventueel afspreken dat de ene persoon langer opblijft om de
pup zijn laatste behoefte van de dag te laten doen en dat de andere dan vroeg
opstaat om met de pup buiten te gaan.
De eerste nachten zet je de bench met pup naast jullie bed. Jullie hand op
de bench is voldoende voor de pup om jullie aanwezigheid te voelen en na
een drietal nachten met gezelschap kan de pup rustig alleen slapen zonder
gezelschap.
Een grote knuffel in de bench kan ook wonderen doen.
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Zindelijkheidstraining
Een hond is geneigd zijn behoefte aan een bepaalde ondergrond te koppelen.
De beste manier om een pup zindelijk te krijgen is gewoon op vaste tijdstippen
(om de 2 uur) met het hondje naar buiten te gaan en hem aan te moedigen om
te plassen op de plaats die jij verkiest. Is dat vb. gras dan zal hij altijd de voorkeur
geven aan gras om op te plassen.
Als dat lukt dan beloon je hem daarvoor! Let wel, zeg het beloningswoordje pas
als hij/zij is uitgeplast anders stopt de pup vroegtijdig met plassen en plast hij
kort nadien binnen.
Benoem dan ook het plasje, zodat de pup dan later op commando kan plassen.
Bv. ‘Plasje doen’.
Als de pup wat ouder wordt ga je best aangelijnd naar de plasplaats.
Kijk goed naar je pup, welk gedrag vertoont hij voor hij plast. Als je dat gedrag
dan binnenshuis ziet, pak je hem op(een pup stopt met plassen als je hem
opneemt) en zet je hem buiten. Altijd naar buiten gaan met de pup als hij opstaat
na een dutje of na het spelen.
Wat met accidentjes?
Wees nooit boos op jouw pup, hij kan het immers niet helpen dat hij dat nog niet
onder de knie heeft, zie je het gebeuren pak hem rustig op en zet hem buiten.
Plast hij buiten verder, beloon hem dan!
Heb je hem niet zien plassen maar je ziet een plasje liggen, ruim dan rustig het
plasje op, berispen heeft geen enkele zin. Ga de volgende keer wat sneller met de
pup naar buiten.
Een pup zal doorgaans nooit zijn bench bevuilen tenzij hij er langer in zit dan dat
hij zich kan ophouden. Gebruik nooit de bench als zindelijkheidstraining! Moet
de pup er langer in zitten dan dat hij zich kan op houden leg dan een krant aan de
ene kant zodat hij zijn slaapplaats niet hoeft te bevuilen.
’s Nachts als de pup inactief is zal hij zich automatisch langer kunnen ophouden
maar in het begin zal dat toch ook maar een uurtje of 4, 5 zijn.
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Bench
Wij zijn geneigd om een bench als een kooi te zien maar niets is minder waar.
Het is een veilige plaats voor de pup waar hij zich kan in terugtrekken als hij daar
nood aan heeft en het geeft hem structuur. Op vaste tijdstippen rust en vrede.
Probeer de bench aan leuke dingen te koppelen door een speeltje te geven of een
beloning als de pup rustig en stil is. Je kan er hem ook zijn eten in geven dan koppelt
hij dat zeker en vast aan iets positiefs.
Als je de pup in de bench plaatst en hij jankt, haal er hem dan nooit, maar dan ook
nooit, terug uit want dan beloon je voor het janken. Geef hem geen aandacht als
hij niet flink is: dit betekent, niet tegen spreken, niet naar kijken en nog liefst iets
anders doen zodat hij ziet dat er voor hem/haar geen aandacht is.
Een grote knuffel in de bench kan de pup het gevoel geven niet alleen te zijn.

Wandelen
Met een pup wandel je beter niet langer dan 5 min x de leeftijd in maanden.
Een pup van drie maanden zou dus niet langer dan 15 minuten aan één stuk mogen
wandelen. Het mag wel meermaals per dag. Dit is om overbelasting van groeiende
gewrichten en botten te voorkomen.
Ben je van plan je hond vrij te laten lopen doe dat dan al van in het begin.
Ga met de pup naar een veilige plek, weg van verkeer en ander gevaar en laat hem
jou volgen. Belangrijk, de pup volgt jou en niet omgekeerd, hou hem onopvallend in
de gaten maar vertrouw erop dat hij jou zal volgen! Voor zijn 16 weken doet hij dat
eigenlijk instinctief, benut vooral die periode om het commando aan te leren.
Roep jouw pup een tiental keren(dit doe je door 1x heel enthousiast zijn naam en een
‘HIER’-commando te roepen. Bv. Bobby HIER.) heel enthousiast op en ontvang hem
heel uitbundig met knuffels, spel, stembeloning. Zorg dat jij voor hem de leukste
persoon op aarde bent! Een persoon bij wie hij met plezier terug komt!
Naar leiband gewenning toe is het niet slecht ook af en toe met de pup te wandelen
aan een lange lijn. Liefst niet aan een flexi lijn want dan heb je veel minder controle
over hoe hard je aan de pup trekt of snokt. Een lang touw is een betere oplossing.
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Als het toch eens fout loopt
Bij een beloningsgerichte opvoeding proberen we altijd zoveel mogelijk te
vermijden dat de hond in de fout gaat. We proberen het te voorkomen zodat we zo
weinig mogelijk moeten corrigeren.
Een paar voorbeelden:
- Pup bijt aan de schoenen, loopt met de sokken weg…
De oplossing is simpel: zorg ervoor dat er geen schoenen, sokken te vinden zijn maar
zorg wel dat er speelgoed binnen het bereik ligt.
Verwissel regelmatig van speelgoed, leer hem spelen met zijn spulletjes en beloon
hem daarvoor! Speel zelf met je pup.
Geef hem voldoende om handen (poten) zodat hij zijn energie overschot niet hoeft
te gebruiken om kattenkwaad uit te halen.
- Pup kruipt in de zetel.
Zorg ervoor dat hij er niet in kan door er vb. een stoel in te leggen.
- Pup springt naar tafelkleed. Gebruik een tijdje geen tafelkleed of eentje dat niet
over de tafel hangt.
Iets verbieden met “neen” en “foei” en “mag niet” zal zelden helpen op lange
termijn, want de pup ervaart deze negatieve aandacht gewoon als aandacht voor
hem en vindt dat leuk.
Probeer hem gewoon af te leiden en zijn aandacht op iets anders te vestigen(bv.
speelgoed).
Let hierbij wel op dat je niet beloont voor het slechte gedrag.
Dus eerst afleiden, dan pas iets in de plaats geven.
Of zorg voor een time out(tijdelijk aandacht ontzeggen).
Aandacht geef je door de pup aan te raken, naar je pup te kijken en ertegen te
spreken. Dus bij een time-out doe je geen van deze 3 dingen.
Het helpt nog beter wanneer je zelf effectief iets anders doet, dan snapt de pup
beter dat er voor hem geen aandacht is.
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Socialiseren
De kans dat een pup problemen krijgt in zijn latere leven met dingen die hij voor zijn
16 weken meermaals gehoord, geroken, gevoeld of gezien heeft is klein.
M.a.w. laat jouw pup voor die leeftijd met veel dingen in contact komen zodat hij
later geen angst krijgt van zaken die hij voordien nooit meemaakte.
Let wel, overdrijf daar niet in of toch zeker niet in de manier waarop je de pup met
van alles in contact brengt.
Zorg er altijd voor dat jouw pup binnen zijn comfort zone blijft bij het socialiseren.
Kijk naar jouw beestje, als je ziet dat hij zich niet comfortabel voelt haal hem dan
weg uit die situatie!
Vergeet niet dat alle prikkels ook moeten verwerkt worden.
Beperk de socialisatie de eerste week dat de pup bij jullie is tot jullie gezin, huis en
tuin.
Vergeet niet dat die eerste week voor de pup een gigantische aanpassing zal zijn.
Hij verliest de veilige geborgenheid van de mama en het nest, alles rondom hem is
nieuw. Dat is een enorme hoeveelheid aan prikkels die hij te verwerken krijgt, gun
hem daarvoor de tijd.
Het socialiseren kan perfect in de armen gebeuren.
Aangezien de wandeltijd beperkt is kan je op die manier wat langer in een nieuwe
situatie vertoeven.
LEVENSFASES
Socialisatieperiode
vanaf 6de levensweek t/m 4 maand
Jeugdfase
3-6 maand
Pubertijd
vanaf 5 maand(rasafhankelijk)
Volwassenheid
tussen 1 à 3 jaar(rasafhankelijk)
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Medisch
Ontworming: volg de richtlijnen van je fokker en volg samen met jouw dierenarts op.
Ook als de pup volwassen is dien je hem regelmatig te ontwormen.
Vaccinatie: volg dit samen met jouw dierenarts op.
Vlooien: hiervoor kan je opteren voor pipetjes of voor een halsbandje die je kan
verkrijgen in de apotheek.
Teken: hiervoor kan je opteren voor pipetjes die je kan verkrijgen in de apotheek.
Daar dierenarts bezoekjes wel eens nodig blijken is het belangrijk dat jullie
regelmatig de pup bepotelen aan poten, oren en staart en af en toe eens naar de
tanden kijken zodat de pup dat als normaal beschouwt.
Opgelet: indien de pup tegen zou spartelen, blijf hem dan rustig vasthouden tot
hij daarmee stopt. Laat hem daarna pas terug los om te voorkomen dat je dit
spartelbedrag beloond.

14

