
 

 

 

 

  

Puppygids 

 

Proficiat! U bent overgegaan tot de aankoop van een Chihuahua pup! 

Graag geven wij u dan ook wat meer algemene informatie mee. 
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Welkom thuis 

Als "ouder" is het belangrijk dat u uw puppy of volwassen hond helpt bij het wennen 

aan zijn nieuwe omgeving. Zie hem als een klein kind in plaats van een huisdier: hij 

heeft behoefte aan geduld, toezicht en liefde. Zo kunt u hem helpen zich aan te 

passen: 

• Neem uw nieuwe puppy mee naar huis als het rustig is en er geen bezoek is. Kies een 

tijd waarin uw routine normaal is. 

• Laat uw puppy het plekje in de tuin zien waar hij zijn behoefte moet doen voordat u 

hem mee naar binnen neemt. Neem hem telkens mee naar die plek wanneer hij naar 

buiten gaat. 

• Geef uw puppy een eigen ruimte waar u zijn bench kunt neerzetten, inclusief dekens 

en kauwspeelgoed (laat de deur van de bench open). Hij voelt zich veilig op zijn 

"plaats".  Leg kranten neer voor ongelukjes. 

• Houd altijd toezicht op uw puppy en ga een paar keer per dag met hem spelen. Zo 

profileert u zich als de leider van de roedel. 

• Geef hem elke paar uur een plaspauze, evenals na het eten, drinken, slapen en 

spelen (let op signalen als snuffelen en rondjes lopen). Straf uw puppy nooit voor 

ongelukjes; beloon hem liever als hij zijn behoefte op zijn plekje buiten doet. 

VOORRAAD DIE U NODIG HEBT 

Zorg dat u de volgende benodigdheden in huis hebt als u uw nieuwe puppy mee naar huis 

neemt: 

• Voeding van topkwaliteit, zoals Royal Canin-hondenvoer en gezonde tussendoortjes  

• Roestvrij stalen eet- en drinkbakken die niet kunnen omvallen. 

• Identificatielabels met daarop de contactinformatie van uzelf en uw dierenarts. 

• Een degelijke halsband en een leren of nylon riem van zo'n 2 meter lang. 

• Een bench voor thuis en op reis die mee kan in het vliegtuig (groot genoeg om hem 

te vervoeren als hij groter wordt). 

• Hondenshampoo. 

• Borstels en kammen. 

• Schoonmaakmiddelen zoals vlekkenverwijderaar, papieren doekjes, bezems en 

desodoriserende spray. 
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EEN NAAM KIEZEN 

Denk eens na over deze tips voordat u uw nieuwe puppy een naam geeft: 

• De naam moet kort zijn. Een naam die uit twee lettergrepen bestaat is het beste. 

Het is een korte naam die niet wordt verward met éénlettergrepige commando's 

zoals "nee" en "zit". 

• Wees consequent. Alle familieleden dienen uw hond met dezelfde naam aan te 

spreken, gebruik geen verwarrende bijnamen of variaties. 

• Als uw puppy zijn naam herkent, beloon hem dan met complimentjes en spelletjes. 

 

KENNISMAKEN MET KINDEREN 

Uw kinderen zullen graag met uw nieuwe puppy willen spelen. Toch kunt u beter toezicht 

houden op de eerste interacties met uw kinderen en grenzen stellen aan de speeltijd, 

bijvoorbeeld twee tot drie keer per dag 15 tot 20 minuten. Er zijn nog een paar 

basisregels: 

• Niet plagen en niet ruig spelen. Leg uw kinderen uit dat plagen en aan de staart 

trekken tot slechte gewoonten kan leiden, zoals tegen mensen opspringen. 

• Wees vriendelijk. Vertel de kinderen dat ze niet tegen de puppy moeten 

schreeuwen, zelfs als hij iets verkeerds heeft gedaan. Leg ze uit dat honden kunnen 

schrikken van harde geluiden. 

 

 

KENNISMAKEN MET ANDERE HUISDIEREN 

Zo kunt u hem helpen kennis te maken met uw andere huisdieren: 

• Laat ze geleidelijk kennismaken. Houd ze de eerste paar dagen gescheiden. 

• Houd uw puppy veilig in zijn hok (of achter een hek in de deuropening) en houd 

toezicht bij de eerste ontmoeting. 

• Als ze een paar dagen aan elkaar gesnuffeld hebben, kunt u uw andere huisdier bij 

de nieuwe puppy laten. 
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1. Identificatie   

Het is belangrijk dat uw huisdier kan worden geïdentificeerd, zodat hij kan worden 

teruggebracht als hij verdwaald raakt. 

Populaire methoden zijn: 

• Hondenpenningen. Een penning die is bevestigd aan de halsband van uw hond, met 

daarop de naam van de hond en uw telefoonnummer. Dit is de meest voorkomende en 

zichtbare vorm van identificatie. Hiervoor moet uw hond echter altijd zijn halsband 

dragen. Het kan altijd gebeuren dat de halsband of de penning losraakt. 

• Tatoeages. Met een getatoeëerd identificatienummer is uw hond permanent 

gekoppeld aan een landelijke organisatie. 

• Microchips. Een andere permanente vorm van identificatie is een microchip. Een 

chip ter grootte van een rijstkorrel wordt ingebracht onder de huid van de hond 

(verdoving of operatie niet nodig). De chip bevat een alfanumerieke code die kan 

worden gelezen door dierenasiels die over een handscanner beschikken. Met een 

chip is uw hond permanent geïdentificeerd 

 

UW HUISDIER IS ZOEK 

Raak niet in paniek als u uw huisdier kwijt bent. 

Wees vasthoudend en doorloop deze lijst: 

• Doorzoek uw hele huis en tuin, ook plaatsen waar uw hond zich kan verstoppen. 

• Doorzoek de buurt. Praat met de buren en laat een briefje met uw naam en 

telefoonnummer achter bij huizen waar niemand thuis is. Roep uw huisdier geregeld. 

• Help uw huisdier de weg naar huis te vinden. Leg zijn deken of wat vuile kleren 

buiten, zodat hij de geur van thuis kan ruiken. 

• Bel plaatselijke dierenartsen en dierenasiels. Bel de dierenambulance voor het geval 

uw huisdier is aangereden. 

• Hang flyers op in de omgeving. Zet er een foto van uw huisdier op, een uitgebreide 

beschrijving en uw telefoonnummer (maar niet uw naam en adres). 

• Zet een oproep in de plaatselijke krant. 
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2. Veiligheid 

UW HUIS HONDBESTENDIG MAKEN 

Of uw nieuwe maatje nu een puppy is of een volwassen hond, met deze tips blijft hij in 

veiligheid: 

• Houd hem uit de buurt van planten die gevaarlijk zijn voor honden, zoals de 

kerstster, azalea's, rhododendrons, dieffenbachia, taxus, oleander en klimop. 

• Bewaar breekbare voorwerpen op een veilige plaats. 

• Verberg elektrische snoeren of dek ze af, zodat hij er niet op kan kauwen. 

• Bewaar antivries, motorolie, wasmiddelen en chemicaliën voor het gazon op een 

veilige plaats. 

• Laat kinderspeelgoed niet op de vloer liggen. Uw puppy of hond zou kleine 

onderdelen kunnen inslikken. 

• Gebruik een afdekzeil of een hek als u een zwembad of jacuzzi hebt. 

• Pak elektrische snoeren samen en plaats deze in snoerhouders van hard plastic. 

Plaats afdekplaatjes op stopcontacten. 

• Berg schoonmaakmiddelen op in kastjes en overweeg de kastjes te voorzien van 

babyveilige sluitingen. Vooral bij motorolie en antivries is dit uiterst noodzakelijk. 

Deze stoffen zijn erg interessant voor puppy's, maar evenzo dodelijk. 

• Als u buiten een hondenren of kennel hebt, controleert u de baan van de zon op 

verschillende tijden van de dag. Als uw puppy helemaal in de zon komt, moet u 

ervoor zorgen dat hij ergens de schaduw op kan zoeken. 

 

 

EEN OMHEINING KIEZEN 

 

• Schuttingen. Deze grote afscheidingen hebben geen openingen. 

• Omheining van gaas.  

• Omheining onder de grond. Deze draadsystemen zijn onzichtbaar voor het oog 

omdat ze zich onder de grond bevinden en zijn verbonden met zendertjes die 

gekoppeld zijn aan een speciale halsband. Deze halsband geeft een kleine schok als 

de puppy in de buurt van de omheining komt. 

• Hondenrennen. Een bedekte betonnen plaat beschermt uw puppy tegen slecht weer 

en zorgt ervoor dat hij niet uit de kooi klimt of springt. Een dergelijke vloer zorgt 

ervoor dat uw puppy geen gat graaft en ontsnapt. 
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3. Voeding 

Uw pup is bij zijn vertrek gewoon om droge voeding van Royal Canin te eten. Blijf best 

bij deze keuze en ga niet veranderen! Zo vermijd je dat de pup het eten gaat weigeren 

en komen er geen problemen tot stand  met de stoelgang! 

Geef hem geen voeding voor mensen. Het kan wel zijn dat uw vader vroeger iedere 

ochtend roereieren maakte voor de cockerspaniël uit uw kindertijd, maar misschien was 

dat wel de reden waarom Fifi slechts een kort leven was beschoren. Wees wijs en koop 

Royal Canin. Deze voeding is speciaal samengesteld op basis van het gewicht en de 

voedingsbehoeften van uw puppy. De voeding bevat een perfecte balans van eiwit, 

koolhydraten en ja, zelfs antioxidanten. 

ROYAL CANIN 

Royal Canin Mini Junior hondenvoer voor welpen en jonge honden van kleine rassen (1 - 

10 kg) van 2 tot 10 maanden, gezonde groei, sterk immuunsysteem, maximale 

verteringszekerheid 
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4. Verzorging 
Chihuahua's hebben weinig uiterlijke verzorging nodig. De langharige variant af en toe 

uitborstelen, en de plukjes tussen de voetkussentjes wat bijknippen. 

Verder uiteraard het standaard verzorgen zoals nageltjes knippen, en tandjes 

controleren. 

 

VACCINATIE 

 

• Op 6 weken: uw pup heeft deze eerste vaccinatie gekregen bij ons, de fokker. 

• Op 9 weken: Er kan een herhaling van de puppyvaccinatie gegeven worden. Dit is 

aan te raden wanneer u met uw pup reeds naar de hondenschool gaat of hij veel in 

contact komt met andere honden. 

• Op 12 weken: definitieve vaccinatie en rattenziekte-vaccinatie 

(leptospirose)Eventueel ook vaccineren tegen kennelhoest. 

• 0p 16 weken: vaccinatie tegen hondsdolheid (rabies) en herhaling van de 

leptospirose vaccinatie. Afhankelijk welke vaccin gebruikt werd tegen 

kennelhoest, moet deze ook nog eens herhaald worden. De rabies of 

hondsdolheidvaccinatie is verplicht voor alle honden die naar het buitenland gaan 

of in België ten zuiden van Samber en Maas. 

• Hierna krijgt uw hond jaarlijks een boostervaccinatie. 

 

 

ONTWORMING 

 

Van opname van een wormei tot volwassen worm die zelf eieren produceert 

(=prépatentperiode) duurt ongeveer 21dagen!! Bovendien doden ontwormingsprodukten 

geen 100% van de wormen af. Uw hond ten alle tijden 100% wormvrij houden is dus bijna 

een onmogelijke opdracht. Ontwormen dient op regelmatige basis te gebeuren om erge 

worminfectie te voorkomen. 

• Op 2 weken, 4 weken, 6 weken werd de pup ontwormd bij de fokker 

• Op 2 maanden, 4 maanden, 6 maanden is het nodig uw pup nog te ontwormen. 

• Daarna is het aangewezen uw hond 2 tot 4 keer per jaar te ontwormen. 

Dit is niet alleen belangrijk voor uw hond, maar wormen zijn een zoönose en kunnen dus 

ook besmetting veroorzaken bij mensen. 
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NAAR DE DIERENARTS 

Om uw puppy gezond en gelukkig te houden, is het niet alleen belangrijk om hem 

optimale voeding te geven, maar ook om geregeld naar de dierenarts te gaan. Zo bereidt 

u hem hierop voor. 

Als "ouder" is het belangrijk dat u uw puppy of volwassen hond helpt. Als u tijd hebt, 

laat uw hond dan kennismaken met zijn nieuwe dierenarts door met hem op 

kennismakingsbezoek te gaan. Laat het personeel van de dierenkliniek hem aaien en 

snoepjes geven. Als u vrolijkheid en kalmte uitstraalt, blijft uw hond waarschijnlijk ook 

rustig. Sommige experts raden aan om regelmatig zulke "toevallige" bezoekjes te 

plannen. 

De eerste afspraak 

Tijdens de eerste afspraak wordt u om basisgegevens gevraagd en wordt uw hond 

misschien gewogen. Het bijhouden van zijn gewicht kan van nut zijn bij het vaststellen 

van problemen die te maken hebben met gewichtstoename of -afname. Daarna maakt u 

kennis met de dierenarts. Er wordt naar de voeding en de levensstijl van de hond 

gevraagd. U kunt vragen stellen over de verzorging van uw hond. Daarna wordt hij 

onderzocht en krijgt hij misschien zijn eerste inentingen. 

Het inentingsschema 

Met behulp van de informatie die u hebt gegeven kan de dierenarts bepalen aan welke 

ziekten uw hond kan blootstaan en kan er een inentingsschema worden gemaakt. 

Schema's variëren, maar het is belangrijk dat puppy's ingeënt worden tegen 

besmettelijke ziekten zoals de ziekten hieronder 

• Hondenziekte 

• Adenovirus 2 

• Para-influenza (Da2P) 

• Parvovirus (CPV) 

 

BEWEGING 

De juiste hoeveelheid beweging kan het verschil maken. 

Met de juiste hoeveelheid beweging wordt het goede gedrag van uw nieuwe puppy 

gestimuleerd en kunt u hem beter africhten. Overleg met uw dierenarts over de 

hoeveelheid beweging die uw hondenras nodig heeft. Sommige honden hebben gewoon 

meer energie en hebben meer beweging nodig dan andere. Maak een planning met 

gezinsleden over wie wanneer de hond uitlaat. 
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Maak tijd om met hem te spelen. Puppy's zijn zeer sociale groepsdieren en hebben 

iedere dag een tijdje uw volledige aandacht nodig. Ontspan met uw huisdier door een bal 

te gooien, hem nieuwe kunstjes te leren of met hem te knuffelen in bed. Onderzoek 

heeft aangetoond dat het ontwikkelen van een relatie met een huisdier 

stressverminderend werkt en daardoor de gezondheid van mensen verbetert. En u kunt 

natuurlijk ook wel een andere keer uw kast opruimen. Dus ga lekker naar buiten en laat 

hem het voortouw nemen. Vergeet niet de beloningen mee te nemen. 

Op die manier tover je steeds een glimlach op zijn gezicht! 
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5. Opvoeding 
 

De opvoeding bij deze hondjes is belangrijker dan sommige eigenaars denken. Vele van 

deze hondjes zijn agressief tegenover bezoekers of zelfs tegenover de eigenaar. Dit 

komt omdat de meeste hondjes van dit ras behandeld worden als baby's omwille van hun 

grootte en uiterlijk. Als ze agressief doen tegenover bezoekers, pakken de baasjes ze 

op. Zo denken de honden dat ze het juiste doen en dat zij de baas zijn op zo'n moment. 

Ook in de zetel en in het bed is dit zo. Een hond is een roedeldier en daar staat de baas 

altijd bovenaan. Dit ras mag meestal vanboven op de zetelrug liggen en samen met de 

baas in bed. Zo voelt de hond zich de baas van het gezin. Het is belangrijk dat dit ras 

behandeld wordt als hond en niet als mens! 

OMGANG 

UW PUPPY AAN MENSEN LATEN WENNEN 

• Zeven tot acht weken: rond deze leeftijd worden pups vaak door hun fokkers 

gespeend en vrijgegeven aan hun nieuwe eigenaars. Dit is de ideale tijd om te 

adopteren, omdat puppy's nu onafhankelijker worden en hun omgeving gaan 

verkennen. 

• Acht tot tien weken: je kleine kereltje kan nu een 'angstperiode' doormaken. Hij 

blijft dicht bij u in de buurt en schrikt gemakkelijk. Probeer harde geluiden te 

voorkomen en zorg ervoor dat nieuwe ervaringen niet bedreigend voor hem zijn. 

(Neem onze raad aan en plan het verjaardagsfeestje van uw vijfjarige zoontje in 

een nabijgelegen park. Neem uw puppy niet mee.) 

• Tien weken oud: puppy's komen nu in hun 'jeugd'-fase waarin ze nieuwsgieriger 

worden en op onderzoek uitgaan. Deze fase duurt totdat ze volwassen zijn. Dit is 

een uitstekende periode voor het introduceren van nieuwe ervaringen en het laten 

wennen aan mensen. (Houd er rekening mee dat sommige puppy's wanneer ze vier of 

vijf maanden oud zijn nog een tweede 'angstperiode' doormaken.) 

 

GOED OMGAAN MET ANDERE HONDEN 

Zelfs puppy's die zichzelf als bijna menselijk beschouwen, moeten sociale vaardigheden 

voor de hondengemeenschap leren. Telkens wanneer u uw hond uitlaat, is de kans groot 

dat u een andere hond (of zijn geur) tegenkomt. Daarom moet hij 'honds' leren praten. 

• Ga in het park op zoek naar speelvriendjes voor uw hond. Sta toe dat er vriendelijk 

wordt gesnuffeld en gespeeld, maar ga weg als uw puppy bang lijkt te zijn of als een 

andere hond slechte manieren heeft. 

• U kunt overwegen speelafspraakjes voor uw hond te maken. Nodig vrienden uit om 

hun honden mee te brengen naar uw tuin voor een potje frisbee. 
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• Houd er rekening mee dat het voor rassen die dominant of agressief zijn, enorm 

belangrijk is dat ze leren omgaan met andere honden. 

 
GOED OMGAAN MET ANDERE HUISDIEREN 

 

Misschien worden uw nieuwe puppy en uw Siamese kat wel nooit goede vrienden (kent u 

de Disney-film "Lady en de Vagebond" nog?), maar u kunt ze wel aanmoedigen elkaar te 

tolereren. 

• Houd de nieuwkomer in het begin in een bench en laat het andere huisdier hem 

'bezoeken' met de veiligheid van de tralies. Laat deze bezoekjes langzaam langer 

worden voordat u toestaat dat de twee huisdieren elkaar rechtstreeks ontmoeten. 

Houd toezicht op deze ontmoetingen totdat u zeker weet dat alles goed verloopt. 

• Houd er rekening mee dat hoe goed uw puppy zich ook gedraagt en aan andere 

dieren gewend is, het nog steeds mogelijk is dat hij op andere dieren jaagt waarvan 

hij denkt dat het zijn prooi is. Het zou dubbele pech zijn voor uw konijntje en voor 

uw peuter om getuige te zijn van een jachtscène uit de National Geographic. Daarom 

raden we u aan om Flappie veilig in zijn hok op te sluiten, buiten het bereik van uw 

pup. 

 

OMGAAN MET NIEUWE ERVARINGEN 

De stofzuiger kan voor een jonge puppy angstaanjagend zijn. Alles is stil, en plotseling 

komt er een reusachtig monster tot leven dat hondenhaar van de bank zuigt. Om te 

voorkomen dat u de pup laat schrikken (en dat u een plasje moet schoonmaken), moet u 

hem geleidelijk aan nieuwe ervaringen laten wennen. 

• Laat hem zelf de uitgeschakelde stofzuiger/auto/babyspeelgoed/haarclips 

bekijken. Zet hem vervolgens op een veilige afstand neer voordat u het voorwerp 

enkele momenten inschakelt. Nadat u het voorwerp hebt uitgeschakeld, gaat u 

ernaast staan en roept u de pup naar u toe. Beloon hem. Herhaal deze les, waarbij u 

het voorwerp telkens wat langer inschakelt. Uiteindelijk roept u hem terwijl het 

geluid aanstaat. Na verloop van tijd zal hij inzien dat de 

televisie/radiator/wasmachine eigenlijk niks voorstelt. 

 

ZINDELIJKHEID 

Wij hebben jouw hondje geleerd om samen met de mama en later alleen buiten op het 

gras zijn behoefte te doen! Ook als de pup binnen in de bench moest verblijven stond er 

steeds een klein kattebakje bij. Op die manier heeft hij geleerd dat ie zijn behoefte 

niet in zijn nestje mag doen! Hou die gewoonte aan! Natuurlijk is het de bedoeling om 

jouw pup zo snel mogelijk zindelijk te maken! 
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DE VIJF BESTE TIPS OM UW PUPPY ZINDELIJK TE MAKEN 

Uw puppy zindelijk maken lijkt misschien ontmoedigend, maar met wat inzicht in 

hondenpsychologie en deze nuttige tips voor het trainen van puppy's leert uw hond snel.  

1. Kies een plaats. Laat uw nieuwe puppy voordat hij mee naar binnen gaat kennismaken 

met de plek in uw tuin die u aan hem hebt toegewezen. Hij zal die plek al snel associëren 

met plaspauzes. 

2. Ga er vaak naartoe. Neem uw puppy elke twee uur mee naar buiten, evenals bij het 

wakker worden, na het spelen en voeren en voor het slapengaan. Let goed op signalen 

(snuffelen en in rondjes lopen) die aangeven dat hij zijn behoefte moet doen. 

3. Gebruik de bench. Zet uw hond in de bench als u niet thuis bent. Uw puppy 

respecteert zijn nieuwe woonplaats en zal deze niet vuil maken. Als u een bench koopt 

waarin uw hond ook nog voldoende ruimte heeft als hij volwassen is, kunt u een gedeelte 

afscheiden zodat hij zijn behoefte niet in een hoekje van de bench doet. 

4. Corrigeer hem op vriendelijke wijze. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Het heeft 

geen zin om te schreeuwen, mopperen en straf te geven. Hiervan raakt uw puppy slechts 

in de war. Ook als u hem op heterdaad betrapt, zegt u alleen "Nee!" en neemt u hem mee 

naar buiten. 

5. Beloon hem. Overlaad hem met complimenten als hij buiten op de juiste plek zijn 

behoefte doet. Praat met een vriendelijke toon tegen hem, lach naar hem en beloon hem 

als hij zijn behoefte heeft gedaan. 

TIMING 

Timing is essentieel: veel uitlaten een vereiste 

De blaas van een puppy van zes tot acht weken moet om de één tot drie uur worden 

geleegd; oudere dieren kunnen wat minder vaak worden uitgelaten. Gebruik het uitlaten 

om de dagelijkse activiteiten van uw puppy af te bakenen. Laat uw puppy bijvoorbeeld uit 

na de volgende gebeurtenissen:  

 

‘s Ochtends na het wakker worden  

Na een dutje  

Na het eten  

Na spelen of africhten  

Na alleen thuis te zijn geweest  

Voor het naar bed gaan 
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OPRUIMEN NA EEN ONGELUKJE 

Zo maakt u licht werk van schoonmaken: 

• Verwijder urine met papieren doekjes en uitwerpselen met een plastic zakje. 

• Behandel het vuile gebied met een milde oplossing van schoonmaakmiddel en water. 

• Vlekken op tapijt dept u schoon (niet wrijven!), waarbij u van de rand naar het 

midden werkt. 

• Gebruik een spray om geurtjes te neutraliseren die veilig in de buurt van dieren 

gebruikt mag worden. 

 

VERLATINGSANGST VERMINDEREN 

DE DIAGNOSE STELLEN 

De meest puppy's aanvaarden hun nieuwe leven snel nadat ze in huis zijn genomen. Oude 

angsten verdampen snel zodra zij de routines van het nieuwe huishouden leren kennen. 

Maar bij een op de vijftien huisdieren blijft verlatingsangst een acuut probleem. Hoe 

stelt u vast dat uw pup er aan lijdt? Dierenartsen die ervaring hebben met chronische 

gevallen melden dat het eerder besproken gedrag optreedt binnen 30 minuten nadat u 

het huis hebt verlaten. Bovendien gebeurt het iedere keer wanneer uw pup alleen wordt 

gelaten. 

HOE KUNT U HELPEN ? 

• Probeer u in te leven. Pups die last hebben van verlatingsangst misdragen zich niet 

en zijn niet boosaardig. Straf haar nooit en sluit haar nooit op. Beide tactieken 

kunnen verkeerd uitpakken en het probleem verergeren. 

• Leid haar gedrag in andere banen. Verstop een snoepje in de kennel van de kleine 

voordat u vertrekt of gooi haar een nieuw speeltje toe voordat u weggaat. U kunt 

ook proberen haar een maaltje voor te zetten omdat een pup met een gevulde maag 

ontspannender is dan een hongerige puppy. 

• Doe zo rustig mogelijk bij uw vertrek en terugkeer. Als uw stem en lichaamstaal 

zeggen dat er "niets aan de hand is", zal ze u misschien gaan geloven. 

• Huur een dierenoppasser of een maak gebruik van de diensten van een 

hondendagopvang zodat ze gezelschap heeft terwijl u afwezig bent. 

• Leer haar uw komen en gaan te accepteren. Geef haar een snoepje en ga dan een 

minuut of twee het huis uit. Ze zal uw vertrek gaan verbinden met iets aangenaams 

(of het snoepje maakt het op zijn minst wat minder vervelend). Verleng vervolgens 

stapsgewijs de tijd die u afwezig bent totdat ze er beter mee kan omgaan. 
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LEREN LUISTEREN 

Volgens gedragstherapeuten kunt u al vanaf zeven weken beginnen met de training van 

uw kleintje, op voorwaarde dat u deze training als rustige spelletjes brengt. Geef hem 

enkele dagen om zich aan te passen aan zijn nieuwe leven bij u en begin pas daarna. Houd 

er rekening mee dat puppy's slechts een korte concentratieperiode hebben dus train uw 

huisdier maar een paar minuten per les. U kunt bijvoorbeeld verschillende keren per dag 

een minitraining geven. Wanneer uw pup tussen vier en zes maanden oud is, kunt u 

beginnen met formele lessen in gehoorzaamheid. Een paar tips: 

• Probeer wanneer mogelijk het spelletje zo te spelen dat uw pup het niet verkeerd 

kan doen. Gooi bijvoorbeeld slechts één bal de tuin in en roep "pak de bal". (Als u 

hem te veel speelgoed tegelijkertijd geeft, wordt het spel te ingewikkeld.) 

• Omkoperij werkt uitstekend. Beloon elk gewenst gedrag door hem te prijzen of 

eten en speelgoed te geven. 

• Wees consequent. Als u niet wilt dat jouw pup de buren bespringt bij een 

begroeting, mag hij u ook niet tegen u opspringen wanneer u door de voordeur 

binnenkomt. Gebruik ook dezelfde eenvoudige woorden voor dezelfde specifieke 

soorten gedrag. 

 

BASISCOMMANDO’S 

Iedereen die wel eens in zijn kruis is besnuffeld zal het ermee eens zijn dat uw hond 

direct moet kunnen gehoorzamen wanneer hij bepaalde basiscommando's hoort. Hier 

zijn enkele commando's die u uit een vervelende (of nood-) situatie kunnen redden: 

1.Af/Niet springen: ga naar achteren wanneer u uw pup naar u toe ziet komen en zeg 

"Af!" of "Niet springen!". Beloon hem wanneer hij met zijn pootjes op de grond blijft 

staan. 

 

2.In je hok: laat uw hond een beloning zien, leg deze in zijn hok of kennel en zeg "Hok!" 

(of "Op de plaats!"). Prijs hem wanneer hij naar binnen gaat, maar doe de deur nog niet 

dicht. Oefen deze procedure een paar keer en begin vervolgens de deur te sluiten, 

waarbij u hem zijn beloning door de tralies geeft. Laat hem telkens iets langer in het 

hok zitten. (Let op: als hij begint te jammeren, moet u hem er niet uitlaten, anders 

wordt dit gedrag beloond.) Wanneer u de deur uiteindelijk wel openzet, wees dan niet al 

te uitgelaten. Uit de kennel komen moet niet leuker zijn dan het hok binnengaan. 

 

3. Praat: laat de puppy een beloning zien en zeg "Praat!" (Misschien moet u zelf even 

blaffen, zodat hij snapt wat u bedoelt. Oefen dit binnenshuis, anders denken de buren 

dat u een hondenleven hebt.) Zodra hij blaft, prijst u hem. 
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4.Stil: wanneer de hond het blaffen onder de knie krijgt, moedigt u hem aan om door te 

gaan. Houd plotseling uw vinger voor uw mond en zeg "Stil!" Waarschijnlijk schrikt hij en 

houdt hij onmiddellijk op met blaffen. Beloon hem uitbundig. 

 

5.Geef: u kunt ongewenst agressief gedrag en waakhondgedrag voorkomen door uw 

puppy te leren zijn speelgoed en voer af te staan. Begin door hem te vragen zijn voer om 

te ruilen voor speelgoed. Zeg "Geef!" terwijl u ruilt. 

 

6.Pak/laat liggen: lijn uw hond aan en ga wandelen. Gooi een beloning op de grond en zeg 

"Pak!". Zodra hij dit concept onder de knie heeft, probeert u het bevel "Laat liggen!". 

Laat de beloning vallen. Wanneer hij er naartoe gaat, tikt u hem zachtjes op zijn neus 

terwijl u zegt "Laat liggen!". Maak van het pakken en laten liggen een spelletje. 

 

7.Zit: houd een beloning voor de neus van jouw hond en beweeg deze voorzichtig omhoog 

boven zijn hoofd. Hij tilt zijn kop omhoog om uw hand te volgen, waardoor zijn romp naar 

beneden gaat. Duw zijn achterhand naar beneden met uw vrije hand terwijl u "Zit!" zegt. 

 

8.Lig: laat een beloning aan je huisdier zien, houd deze vervolgens laag bij de grond en 

zeg "Lig!". Duw zijn schouders zachtjes in de richting van de vloer. Geef de beloning 

wanneer hij ligt, zelfs als dit maar heel kort duurt. 

 

9.Blijf: zorg dat uw pup gaat zitten. Doe een paar stappen terug en zeg "Blijf!". Als hij 

inderdaad blijft zitten, prijst u hem. Ogenblikkelijk daarna geeft u hem een beloning. 

Prijs hem altijd terwijl hij nog zit te wachten, niet nadat hij overeind is gekomen. 

Hierdoor associeert hij dit woord met de juiste actie. 

 

10.Kom: draag de hele dag beloningen met u mee en roep regelmatig de naam van uw pup, 

bijvoorbeeld: "Daico, kom!" Wanneer hij naar u toe rent, beloont u hem. 

Het trainen van uw puppy kan zowel u als uw pup veel voldoening geven. Het wordt niet 

alleen gemakkelijker om uw huisdier thuis onder controle te houden, maar ook in het 

openbaar, bijvoorbeeld wanneer u plotseling uw baas tegen het lijf loopt die toevallig 

ook nog bang is voor honden. 
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KAUWEN 

HOUD ZE BEZIG 

U zou een kind van twee jaar ook niet vijf uur lang alleen in een kamer achterlaten. Voor 

puppy's geldt dezelfde regel. Uw wollige wijsneus moet fysiek en mentaal worden 

gestimuleerd, en vaak. Dit betekent: 

• Een heel assortiment veilig kauwspeelgoed of beloningen als puppykoekjes of 

varkensoren aanbieden. (Geef puppy's nooit kippenbotjes omdat deze kunnen 

afbreken en aanzienlijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.) 

• Voor veel beweging zorgen, zelfs als dat betekent dat u iemand inhuurt om de hond 

uit te laten. (Wie weet bespaart u uiteindelijk geld wanneer u bedenkt dat u zo uw 

postzegelverzameling niet bent kwijtgeraakt.) 

• Spelletjes bedenken waarbij hij zijn hersenpannetje moet gebruiken. (Probeer een 

potje 'apporteren' of verstop een beloning in een holle bal.) 

• Snel aan zijn behoeften tegemoetkomen, zodat hij zich niet uit verveling gaat 

volproppen. 

• Regelmatig maaltijden aanbieden, zodat hij niet op zoek gaat naar eten. 

LEER ZE ‘SLIM’ TE KAUWEN 

Als kauwen niet kan worden voorkomen, kunt u hem maar beter leren wat hij wel mag 

eten. U doet dat zo: 

• Prijs uw deugniet telkens wanneer hij op iets kauwt dat u hem hebt gegeven. 

Bevestig dit gedrag zo nu en dan door hem een eetbare beloning te geven. 

• Breng uw pup niet in verwarring door hem eerst een oude pantoffel te geven en hem 

vervolgens een standje te geven wanneer hij de instappers van uw schoonmoeder 

opeet. Puppy's zijn echt slim, maar ze kunnen geen labels lezen. Zorg ervoor dat hij 

weet wat van hem is en wat van u is. 

• Spuit een in de handel verkrijgbare antikauwoplossing of een middel dat bitter of 

pikant smaakt op dingen die u wilt veiligstellen. Na één keer bijten zal hij deze 

dingen niet meer aanraken. 

• Als hij keer op keer dezelfde dingen pakt, verwijdert u deze een tijdje. U kunt ze 

later weer gewoon terugleggen. 

• Als een geliefd object te groot is om te verstoppen (bijvoorbeeld een luie stoel), 

kunt u proberen deze ergens anders neer te zetten in de hoop dat uw pup iets 

anders zal gaan knuffelen. 

• Bewegingsalarmen werken soms als een afschrikmiddel. 
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• Probeer boobytraps. Stapel lege blikjes rondom de poten van de stoel. Het harde 

geluid dat wordt veroorzaakt wanneer de blikjes omvallen zorgt er wellicht voor dat 

uw puppy altijd uit de buurt van de stoel blijft.  

Als u een pup op heterdaad betrapt, geeft u hem een kort mondeling standje gevolgd 

door een aanmoediging om op het juiste speelgoed te kauwen. Oefen het volgende: 

"Lady, niet kauwen!" Gooi vervolgens een bot naar uw hond. (Of een schoonmaakdoekje 

als het een echte slimmerd is.) 

WAT U NIET MOET DOEN 

• Als u uitsluitend mondelinge uitbranders geeft, kan dit een verkeerde uitwerking 

hebben als u uw huisdier leert dat hij in uw aanwezigheid stiekem of helemaal niet 

(zelfs geen speelgoed) mag kauwen. 

• U mag uw puppy nooit slaan, schoppen of op een andere fysieke wijze straffen. Dit 

zou wat u betreft niet alleen gemeen gedrag zijn, maar dit zou ook ertoe kunnen 

leiden dat uw huisdier schuw voor handen of een angstbijter wordt. 

 

Maar wat het allerbelangrijkste is, is van elkaar te genieten en geduld te hebben 

met deze nog kleine speelse rakker! 

 

 

 

  


