Pup in huis
Wanneer je een pup in huis haalt dien je toch met enkele dingen rekening te houden.
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Laat je hond nooit met een volle maag stoeien, hierdoor kan maagtorsie
ontstaan (zie EHBO maagtorsie). De hond dient na het eten zeker een uur te
rusten;
Een pup heeft veel slaap nodig, dit is nodig voor de groei. Laat hem als hij
wakker is veel ravotten en neem ook die tijd om 10 minuten te trainen. Een pup
leert heel veel aan in die periode en vergeet dit vervolgens nooit meer;
Laat ze spelen met andere honden, zorg ervoor dat het geen wild gedragende
honden zijn, uw pup zou zich kunnen verwonden en een negatief beeld krijgen
van andere honden;
Wen je pup aan het autorijden;
Laat je hond voor hij 1 jaar oud is ook niet teveel trappen lopen, de
gewrichten zijn hier niet op berekend, loop de trap heel rustig op;
Een pup mag niet te lang wandelen, hou het in het begin bij 5 minuten en doe
er iedere maand 5 minuten bij, tot je pup 5 maanden is geworden;
Tussen 5 en 7 maanden zal je pup van tanden wisselen, geef hem bv. een
flostouw om in te bijten zodat je meubels niet het slachtoffer worden;
Uw pup zal rond de leeftijd van 7 maanden in zijn pubertijd belanden, hij zal
beginnen uit te testen hoever hij mag gaan, ook ten opzichte van zijn baas, wees
dus steeds consequent;
Wanneer je omschakelt naar ander voer dien je dit stapsgewijs te doen, je
moet je oude voeding met het nieuwe mengen, steeds meer nieuwe voeding tot je
volledig nieuw voer geeft;
Ga met je hond naar de hondenschool, het is leuk voor de hond en ook voor
jezelf, het is tevens een plaats waar je met je vragen terecht kan;
Zorg voor veilig speelgoed, neem af en toe iets weg en geef iets anders, zo
blijft het interessant voor de hond;
Straf je hond niet achteraf voor zijn fout gedrag, hij zal niet begrijpen wat je
bedoeld, dat kan alleen als je hem op heterdaad “betrapt”, beter is negatief
gedrag te negeren en hem alternatief gedrag aan te leren waarvoor je hem
uitbundig beloont. Dit hoeven niet steeds snoepjes te zijn, met je stem kan je veel
bereiken. Het gedrag dat hem aandacht oplevert zal hij verkiezen boven het
andere.

Je kan er dus vanuit gaan dat jong geleerd, oud gedaan is.

