In de auto
Op reis, een uitstapje, naar de hondenschool, een hond wordt vaak meegenomen in de
wagen. Voor de ene hond een plezier, voor de andere een helletocht. Wist je dat één op
de zes honden last heeft van wagenziekte!
A. Wagenziekte bij honden:
Symptomen: onrustig gedrag, kwijlen, gapen, misselijkheid en braken.
Heel vervelend voor hond en baas, het is ook een vicieuze cirkel, uw hond gaat
wagenziekte associëren met de auto. Leuke uitjes met de hond worden onmogelijk.
Wat is wagenziekte: Net als bij de mens raakt het evenwichtsorgaan van de hond
verstoord. Ook angst en opwinding spelen een belangrijke rol. Om angst in de wagen te
voorkomen is het van het allergrootste belang dat je pup al heel vroeg moet leren
wennen aan auto rijden. Geef uw hond een vaste, veilige plek in uw auto en begin met
kleine afstandjes. Eindig het autoritje met een leuk uitje of iets lekkers.
B. Wat kan je doen:
Je zal verschillende dingen moeten uittesten want niet voor iedere hond is de remedie
dezelfde. Hieronder enkele tips:
·
Rustig rijden zonder heftig te remmen en op te trekken;
·
Kalm door de bochten gaan;
·
Niet roken in de wagen;
·
Zorg voor frisse lucht;
·
Voor de ene hond is het beter dat ze naar buiten kijken, voor de andere is het
beter dat hij niks kan zien van buiten;
·
Geef uw hond minstens een uur voor vertrek geen eten meer;
·
Een rubber lintje die uw auto verbind met de weg kan helpen;
·
DAP spray, het heeft een kalmerende werking en is werkzaam gedurende 12
uur, het maakt uw hond niet slaperig maar werkt op het braakcentrum in de
hersenen waardoor de hond niet gaat braken;
·
Spreek erover met uw dierenarts over bepaalde medicijnen die gegeven
kunnen worden;
Het best is natuurlijk de medicijnen links te laten liggen en het probleem in zijn geheel
aan te pakken en te zorgen dat uw hond zich wel kan aanpassen aan de wagen en dat
het ook voor hem een pretje wordt om met je mee te gaan.
Hou er wel rekening mee dat de therapie vele stappen inhoudt en dat je vaak een stap
terug zal moeten zetten eer je weer een stap vooruit kan nemen.
Eerst moet de hond ervaren dat de auto ingaan niet vervelend is maar juist leuk kan zijn.
Maak daarbij gebruik van iets dat de hond echt leuk vindt. Dat kan een speeltje zijn maar
ook iets lekkers (eventueel zelfs zijn bak met eten!) Zet de portieren van de auto open
en pak demonstratief datgene dat de hond te gek vindt (de beloning). Loop vervolgens
met de beloning en de hond aan de lijn naar de auto. Leg de beloning in de auto en
moedig de hond aan om het te gaan halen. Prijs hem voor iedere stap die hij maakt
richting zijn beloning. Hou vol totdat de hond de auto in gaat om zijn beloning te halen
en prijs de hond uitbundig. Herhaal dit regelmatig net zo lang totdat de hond zonder
problemen in de auto gaat.
Vanaf dat moment gaat u, wanneer de hond in de auto is gegaan, ook in de auto achter
het stuur zitten. Start de auto niet, maar blijf gewoon even zitten. Prijs ook nu iedere
keer de hond uitbundig. Als dit is gelukt, legt u de beloning niet meer in de auto, maar
geeft u de hond de beloning pas wanneer hij in de auto is. Pas wanneer dit ook allemaal
probleemloos gaat, maakt u de volgende stap.
Moedig de hond aan om in de auto te gaan en prijs hem uitbundig wanneer hij dat doet.

Sluit de deur en stap zelf voorin de auto waarna u de hond direct zijn beloning geeft.
Prijs de hond uitbundig wanneer hij deze aanneemt. Stap weer uit en geef ook de hond
weer de gelegenheid om de auto te verlaten. Vanaf nu bouwt u de tijd op tussen het
moment dat u in stapt en het moment waarop de hond zijn beloning krijgt. Wanneer de
hond probleemloos een paar minuten wacht op zijn beloning, kunt u weer een stap
verder met de therapie.
Laat de hond de auto instappen, sluit de deur en ga zelf achter het stuur zitten. Start de
motor en geef de hond hierna zijn beloning. Na enkele minuten stopt u de motor weer, u
stapt uit en laat de hond uit de auto. Wanneer dit allemaal is gelukt, gaat u de hond late
wennen aan de rijdende auto. Wanneer u en de hond in de auto zitten, start u de motor
en u rijdt een paar meter. Sta weer stil, stop de motor en beloon de hond. Vergroot nu
de rijafstand geleidelijk net zo lang totdat de hond het geen probleem meer vindt om een
stukje te gaan rijden.
Wanneer u zover bent dat de hond autorijden geen probleem meer vindt, neem dan de
eerste keren de hond met de auto mee naar voor de hond leuke plekjes, bijvoorbeeld het
bos. Ook hierdoor zal de hond gaan ervaren dat autorijden eigenlijk heel leuk is!
Al met al een lange weg te gaan om de hond zijn angst voor de auto af te leren. Met het
benodigde geduld en doorzettingsvermogen moet het echter lukken!
C. Veilig vervoeren van de hond:
Men staat er heel vaak niet bij stil maar ook je hond moet worden vastgemaakt in de
wagen. Want wist je dat een botsing aan 45 km per uur van een 15 kilo wegende hond
een projectiel maakt met een effectkracht van 300 kilo!!! Hierbij verwondt hij niet alleen
zichzelf maar ook andere passagiers in de wagen.
Zorg dus voor een veiligheidsharnas voor uw hond, plaats hem niet waar er een airbag
is, en leg hem ook niet vast met zijn eigen halsband en riem, want bij een botsing zou dit
kunnen eindigen in een fataal nekletsel.
Let wel, koop je een veiligheidsharnas ga dan ook na of die wel voldoende getest is
geweest want niet alle veiligheidsharnassen zijn even effectief.
Het beste is nog altijd een honden bench specifiek voor in de auto.

