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"Introductie

B este kersverse pupeigenaar,
Van harte gefeliciteerd met je nieuwe kleine Australian labradoodle puppy!
In dit boekje verzamelde ik algemene informatie en tips om je te helpen starten met het opvoeden van je pup.
Ik hoop dat ik je in dit puppy-boek genoeg handvaten vindt om samen snel een prachtige band op te bouwen.

Belangrijk bij het opvoeden van je pup, blijf altijd geduldig.

"
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“Het moment van ophalen”

D
e dag van ophalen komt nu echt dichtbij. Het is belangrijk dat je pup vroeg op de dag komt halen, zodat deze de
hele dag nog heeft om te wennen aan een leventje zonder z'n broertje en zusjes alvorens de nacht begint.
Als je de pup komt ophalen krijg je van mij een halsbandje en een riempje mee, en verzorging voor de pupvacht (want
anders zou ik geen trimmer zijn ;) Ook eten voor de eerste dagen en een knuffeltje met de nestgeur om het pup de
eerste dagen bij jou in je nieuwe gezin ietsjes vertrouwder te maken.
Kom de hond met twee (of meer) personen halen en neem hem de eerste autorit gewoon lekker op schoot.
Zorg dat je de eerste weken veel tijd vrij houdt om bij je pup te zijn. De hond moet alles nog leren, het is zo spannend in
de nieuwe omgeving zonder mama en broertjes en zusjes. En ze weten nog niet waar ze mogen plassen en waar ze mee
mogen spelen.
Ook moeten ze vertrouwen opbouwen dat jij steeds weer terugkomt, dat gaat in kleine stapjes.
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“Medische en zakelijke informatie"

JHet ise pup
wordt met 6 weken gechipt en ingeënt. Verder met 3, 5 en 7 weken ontwormd.
verstandig om minimaal tot en met 4 maanden elke 14 dagen te ontwormen, daarna 4 keer per jaar. Pup kan

ontwormd worden met Flubenol, Milbemax of Panacur (moet 3 dagen na elkaar) en het liefst wat afwisselen, zodat hij
niet immuun wordt voor één van de soorten.
Met 9 weken moet jullie pup zijn tweede inenting krijgen. Je bent zelf vrij om een dierenarts te kiezen. Als hij net die
dag niet lekker is of diarree heeft even een paar daagjes wachten. Ook niet de ontworming combineren met een
inenting tijdens dierenartsbezoek op dezelfde dag.
3 Weken later (rond 12 weken) moet pup weer ingeënt worden. Vergeet niet z’n paspoortje mee te nemen zodat de arts
daarin alles telkens netjes kan noteren.
Na de 9 weken inenting mag je met je pup op puppycursus. Het is belangrıjk dat je je hond eerder nog niet aan te veel
vreemde honden en andere dieren blootstelt; hij is dan nog heel vatbaar voor ziektes. Om je hond te beschermen tegen
vlooien en teken zijn er meerdere middelen verkrijgbaar bij de dierenwinkel, zowel halsbandjes als druppeltjes
(Advantix, Frontline). Géén Bravecto gebruiken!
Elke hond in België dient geregistreerd te worden bij de Belgische databank voor gezelschapsdieren ‘Dogid’. Dit hebben
wij voor pup in orde gemaakt, enkel dien je zelf nog wel de witte kaart in het boekje af te scheuren en in te zenden, om
pup officieel op jou naam te zetten. Je ontvangt dit witte vignet na registratie dan terug per post, en kleeft dit in het
paspoort van je hondje.
https://www.dogid.be/nl
https://www.huisdierinfo.be/identificatie-en-registratie-van-je-hond
https://www.vlaanderen.be/dierenwelzijn/informatie-voor-dierenartsen/honden-identificeren-en-registreren
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“De eerste weken”

up is nu thuis gekomen, en je hebt je zo georganiseerd dat deze in de komende weken niet alleen zal zijn.
In de 1ste week bij jullie is het belangrijk dat jullie vooral aan elkaar wennen, en zo snel mogelijk een liefdevolle- en
vertrouwensband opbouwen. Pup heeft nu nieuwe mensen, geluiden, een nieuwe omgeving en tal van nieuwe geuren
te verwerken, en moet weten dat hij veilig is, en nergens bang voor hoeft te zijn.

De belangrijkste aandachtspunten voor de eerste weken zijn:

° Hechting, geniet van elkaar
° Socialiseren
° Structuur, wees duidelijk
° Rust (in de puppyren en/of bench)
° Zindelijk worden
° Lopen aan de lijn
° Zelfvertrouwen opbouwen
° Commando's leren
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Z
org er de eerste dagen voor dat je pup niet overprikkeld wordt, dus hoe verleidelijk ook: laat niet te veel mensen
meteen komen. Het is belangrijk dat je pup weet wie de nieuwe baasjes zijn. Er moet 1 (of meerdere personen uit het
gezin) zijn waaraan pup kan hechten. Voor jou en de rest van het gezin is het dus heel belangrijk dat je zo snel
mogelijk een band met pup opbouwt en dat hij of zij zich veilig voelt. Veel samen knuffelen, wandelen en spelen is
dan ook erg belangrijk. Laat je hond de eerste dagen niet alleen en bouw het alleen zijn daarna heel langzaam op.

Als je puppy-visite ontvangt, instrueer deze dan. Zeker als er kinderen bij zijn: een pup is geen speelgoed. Dus niet
constant optillen, handen ernaar uitsteken of er achteraan lopen. Kijk vooral naar wat je pup: wat wil hij? De ene pup
is al heel snel toe aan meer, de andere juist niet. Stimuleer hem zonder te dwingen, laat hem altijd het tempo
bepalen, anders heb je kans dat hij een angstig hondje gaat worden. Vindt hij het bezoek leuk? Dan kan er geaaid en
geknuffeld worden. Vindt hij of zij het beter om even de kat uit de boom te kijken, geef dan ook de ruimte. Hij komt
wel naar het bezoek toe als hij er zelf aan toe is.

Houd er rekening mee dat het opvoeden van een pup veel tijd kost, dus dat je in de 1ste periode niet te veel dingen
buitenshuis inplant. Zorg ervoor dat je er bent voor je pup. Deze moet nog veel leren, alles is nieuw en spannend. Het
is voor je pup een grote stap om zonder broertjes en zusjes in een nieuwe omgeving met allemaal nieuwe geuren de
weg te vinden. Jij speelt hierin een hele belangrijke rol en je zult de pup echt wegwijs moeten maken. De eerste
maanden van de hond zijn immers heel bepalend voor de rest van zijn leven. Bied je hond een veilige,
gestructureerde leefomgeving. Geef hem of haar een vaste plek in huis waar hij rustig kan liggen en toch goed om
zich heen kan kijken. Ga met hem naar die plek en beloon hem met een lekker hondensnoepje.
Ook rust is belangrijk. Zeker pups hebben de neiging om te blijven spelen en rondrennen, hoewel ze ongeveer 15
uren slaap per dag nodig hebben. Zorg ervoor dat je hond voldoende rust krijgt om alle indrukken te verwerken. Bij
pups tot een maand of zes/zeven is het ideaal om met een puppyren en/of bench te werken. Ga 's morgens een stukje
met je hondje wandelen, daarna is het tijd om even te spelen, knuffelen, trainen, dan eten en uitrusten in de
puppyren of bench.
De duurtijd van wandelen, spelen en in de bench bouw je langzaam op.

8

4
“Regeltjes”

B
epaal vanaf het begin duidelijk de regels. Denk daar vooraf goed over na, bijvoorbeeld of je hond wel of niet op
de bank mag, en pas met alle huisgenoten dezelfde regels toe.
Honden reageren heel goed op lichaams- en gebarentaal. Daarnaast werkt het toespreken op strenge toon goed, de
pup heeft heel snel door wat "nee" of "uh-uh" betekent. Bedenk dat je hond een extreem goed gehoor heeft: je stem
verheffen (laat staan schreeuwen) is dus echt niet nodig. Fysiek straffen is niet acceptabel! Als je hond heel druk is
kun je hem het beste even buiten in de tuin laten uitrazen. Daarna helpt het om hem even stevig op je arm te
knuffelen en geborgenheid te bieden zodat hij weer rustig wordt.
Je pup springt op om je aandacht te krijgen en een pup die opspringt vindt men meestal schattig en zelfs als een pup
in je broekspijp hapt, vind je dat misschien best leuk. Maar waarschijnlijk ben je niet meer zo blij als je volwassen
hond tegen je aan springt. Maak hem dus vanaf het begin duidelijk dat je dit gedrag niet accepteert: probeer zo snel
mogelijk duidelijk te maken wat wel en wat niet mag. Dat doe je niet door te straffen, dan krijg je alleen maar een
angstige hond. Negeer je hond of duw hem zachtjes weg als hij opspringt en beloon hem meteen met een knuffel
zodra hij braaf gaat zitten. Het commando "zit" kun je een hond van 8 weken al heel snel leren.
Pups ontdekken de wereld met hun bek inclusief de scherpe tandjes. Ze weten nog niet het verschil tussen een
speeltje en je hand of meubelstuk. Hij zal dus af en toe zijn tandjes ook in je hand, kleding, tapijt, stoelpoot e.d.
zetten. Er zit geen kwaad in, dit is speelsheid en gaat over als je hier tijd in steekt. Niet boos worden, wel met een
duidelijke stem corrigeren. Hij heeft nou eenmaal een sterke kauwbehoefte en ziet niet het verschil tussen de
tafelpoot en een speeltje.
Laat speelgoed niet de hele dag liggen, dan blijft het immers niet interessant. Wissel het dus regelmatig om voor iets
anders. Maak speelgoed interessant door er eerst even zelf mee te spelen, vervolgens laat je je hond braaf zitten,
vraag je een poot en geef je hem het speeltje.
Samen spelen is natuurlijk het leukst, maar het belangrijkste is dat je hond weet waar hij mee mag spelen. Mocht je
hond toch een schoen of iets anders wat niet mag hebben ontdekt, laat je hond zitten. Commando los" en pak de
schoen af en geef hem er iets voor terug waar hij wel mee mag spelen. De concentratie van een pup is maar heel kort,
dus je dient heel vaak met hem te oefenen, maar altijd maar een paar minuutjes trainen met je hond werkt het beste
als hij zijn standaard behoeftes heeft gehad. Als je hond genoeg fysieke uitdaging, genoeg mentale uitdaging én
genoeg rust krijgt is hij in staat om snel te leren.
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“De communicatie met je hond”

E
en hond spreekt geen Nederlands. Zijn communicatie bestaat uit lichaamshouding en energie. Jij bent zijn
grote voorbeeld, jij bent diegene die hem een veilig gevoel moet geven en hem stapje voor stapje leert hoe de

wereld eruit ziet en wat we van hem verwachten.
Ben jij zenuwachtig, opgewonden, gestrest, of juist kalm? Ben je verdrietig of blij? Je hond voelt dit feilloos aan en dit
heeft zijn uitwerking op zijn gedrag. Wij mensen zijn een stuk minder goed in lichaamshouding herkennen. Zo kan
een onzekere hond druk overkomen. De hond is zenuwachtig, weet niet goed raad met de situatie en gaat springen,
piepen of blaffen. Door hem bijvoorbeeld boos naar z'n mand te sturen maak je hem alleen nog maar onzekerder.
Straal in elke situatie rust en duidelijkheid uit. Wij verwachten dat onze hondjes zich aan ons menselijk leven
aanpassen, maar geef ze dan wel de tijd om te snappen wat wij van ze willen.

Peppa enkele weekjes jong
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Een hond zal nooit een onstabiele leider volgen, bijvoorbeeld iemand die onzeker, bang, gefrustreerd of gespannen
is. Het is daarom ontzettend belangrijk dat wij leren om kalm, duidelijk en zelfverzekerd te zijn. Dit geeft je hond
vertrouwen, stabiliteit en zekerheid van de situatie en daar voelt je hond zich veilig bij. Ben je hier niet consequent in,
dan snapt je hond de situatie niet en weet hij niet wat je van hem verwacht. Als jouw hond jou vertrouwt als leider, zal
hij je beste maatje worden.
Sommige mensen zijn van nature wat minder zelfverzekerd, kalm of assertief. Dan kan het best lastig zijn om dit toch
uit te stralen naar je hond. Maar jouw houding en je toon van praten doen heel veel. Vraag je hond niet met je
schouders naar voren en een zacht voorzichtig hoog stemmetje om te gaan zitten, maar ga eens rechtop staan en
schouders naar achter. Neem letterlijk meer ruimte in. Je vraagt het niet, je geeft kalm en duidelijk een commando:
zit".
Ga nooit schreeuwen, word nooit boos, je hond zal dan verward, onzeker of bang worden.
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“Bench en puppyren”

bench

reisbench

D e pup dient een duidelijke eigen plek te hebben. De meeste mensen kiezen voor een bench.
Schaf een ruime bench aan (60 x 80 voor de mini's en 60 x 100 cm voor de grote mediums) zodat er een
hondenmandje in past, maar dat er daarnaast ook nog plek over is voor de hond om op een koelere plaats te gaan
liggen. Hang in de bench een drinkbakje op zodat het niet omgestoten kan worden.
Een bench moet een fijne rustplek zijn voor hem, maar zeker de eerste paar dagen zal je pup de bench echt niet leuk
vinden, dan wil je pup liever bij jou zijn ipv alleen in de bench. Toch is het belangrijk dat je hem zo snel mogelijk aan
de bench laat wennen. Niet alleen zodat jij af en toe je handen vrij hebt, maar ook zodat hij straks een fijn plekje heeft
en genoeg rust krijgt.
Vergeet niet dat een pup heel veel rust nodig heeft! Creëer een fijne plaatsje, door een speeltje en af en toe wat
snoepjes in te leggen. In de bench krijgt je pup niet alle prikkels mee vanuit de omgeving en zal eerder tot rust komen
(voorkant vrijlaten voor voldoende frisse luch). Een standaard bench kan bedekt worden met een dekentje. Pups liggen
graag in een holletje en doordat het donker is creëer je een soort holletje.
Wij adviseren om de eerste paar nachten naast de bench te slapen om zo de overgang voor de pup makkelijker te
maken. Zorg ervoor dat je je pup de eerste dagen lekker moe maakt alvorens in de bench te zetten. Blijf naast de
bench zitten en aai je hond, stel hem gerust. Niet troosten maar laten merken dat je er nog bent. Hij zal je ruiken en
horen en hopelijk stelt hem dat gerust. Niet snel het deurtje dicht doen, maar wacht tot hij zich ontspant.
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Langzaam bouw je de afstand op, ben je wel nog in het zicht. Als je pup ontspannen is kun je ook iets verder weg gaan,
maar kom regelmatig je gezicht weer even laten zien. Zodra je het deurtje van de bench dicht doet zal je pup
protesteren door te gaan piepen of blaffen. Negeer dit gedrag volledig en haal je pup pas weer uit de bench als hij
rustig is. Dus een piepende hond negeren, anders heeft hij een succeservaring en zal hij elke keer gaan piepen in de
bench.
Als je hem eruit wilt laten, wacht dan tot hij mooi zit. Leer je hond dat hij eerst rustig moet gaan zitten voordat hij eruit
mag. De eerste keer is een seconde zitten al supergoed, maar na een paar keer moet hij steeds iets langer blijven zitten
voordat het deurtje weer opengaat. Geef hem ook iets te kauwen in de bench, zo wordt het sneller een leuke plek.
Alle tijd die je nu investeert loont. Met name de eerste maanden leert een hond heel snel. Geniet ervan en kijk naar
wat al lukt, bewaar je geduld en denk eraan dat je hond vooral kijkt naar je lichaamstaal en voelt welke energie je uit
straalt. Hele verhalen snapt hij niet, wel kun je hem korte commando's aanleren. Raak nooit gefrustreerd!

Als je pup lekker heeft gespeeld, getraind en geknuffeld (1,5 uur) is hij vast weer moe. Soms merk je dat niet aan je
pup en gaat hij maar door met rennen. Zet hem weer in de bench. Als je je pup later weer uit de bench haalt altijd
meteen even op het gras zetten voor een plasje. Het beste til je hem op en zet je hem meteen buiten, anders zal hij in
de kamer plassen. Ze hebben nog maar een heel klein blaasje en moeten in het begin dus vaak plasjes doen. Voordat
hij weer in de bench gaat ook weer even naar buiten op het gras om te plassen. Hij zal zo zijn bench schoon (proberen
te) houden. \Word niet boos als het niet lukt. Je pup zal echt niet begrijpen waarom je 's morgens boos bent als hij
midden in de nacht een plasje heeft gedaan. Poets het goed en volgende keer gaat het misschien beter. De bench is
heel belangrijk, maar zeker geen strafplek. Het is een veilig plekje om lekker tot rust te komen. Na een aantal maanden
kun je het deurtje van de bench regelmatig open laten staan. Als het je hond lukt om ook buiten de bench zijn rust te
vinden, is hij eraan toe dat de bench vervangen wordt door een mand. Vaak zien we dat de honden dan ook rustiger
worden, want dan kunnen ze zelf kiezen waar ze willen liggen en voelen ze zich nog meer onderdeel van het gezin. Er
zijn ook gezinnen die vanaf het begin niet met een bench werken, dat is ook prima, maar kost wat meer tijd en geduld.
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puppyren

Met Saartje hebben we bvb gewerkt met een puppyren en met daar een reisbench in. De reisbench is gestoffeerd en
vind ik persoonlijker iets knusser dan een gewone bench, en handig in gebruik. Deze is bvb makkelijk verplaatsbaar
dmv het handvat bovenaan. Zo kan deze handig mee de trap op naar de slaapkamer, of makkelijk in de auto worden
gezet. Het heeft ook flapjes die je open en dicht kan doen voor meer lucht/licht, en een reisbench maakt niet zo’n
rammelend geluid als een gewone bench.
De puppyren was haar eigen ‘plaatsje’ in huis waar ze na nog even gespeeld te hebben snel rust vond.
Saartje was snel zindelijk. Wel klauterde ze op 5 maanden over de puppyren heen, dus deze kan je beter hoger nemen
dan 60cm :)
Met Snoopy hebben we geen bench of ren meer gebruikt. Snoopy was zindelijk rond 5 maanden, en had het voordeel
dat Saartje altijd dichtbij was om lekker bij te slapen s’nachts. Snoopy was net als Saartje snel zindelijk.
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“Fysieke uitdaging”

Z
org dat je hond elke dag genoeg indrukken opdoet, zodat hij zijn energie kwijt raakt en daardoor een brave en
tevreden hond is. Daag je hond elke dag zowel fysiek als mentaal uit. Probleemgedrag bij honden wordt in de meeste
gevallen veroorzaakt door te weinig uitdaging. Maar bedenk wel: als de pup oververmoeid raakt, kan hij vervelend of
druk worden; bewaak dus zeker ook zijn rustmomenten.

Fysieke uitdagingen zijn meestal wandelingen. Loop niet elke dag hetzelfde rondje, maar wissel het bos, de weilanden,
de markt, het schoolplein enz. af. Laat je hond wennen aan druk verkeer grote mensenmassa's, verschillende
ondergronden en verschillende geluiden. Hier wordt hij een zelfverzekerde hond van.
Geef je hond tijdens elke wandeling ergens de gelegenheid om te snuffelen. De neus is voor de hond het belangrijkste
zintuig. Kies bijvoorbeeld de grasvelden uit om te snuffelen en de stoep om te volgen.Het is belangrijk dat honden leren
volgen aan de lijn. Dat vergt veel geduld. Veel honden trekken aan de lijn uit enthousiasme en trekken hun baasje bijna
vooruit. Oefen veel met het lopen aan de lijn, waarbij je probeert nooit de hond je vooruit te laten trekken. Als er
spanning op de lijn staat stop je direct met lopen. Zodra de hond weer naar je toe komt, ga je verder met de wandelıng.
De hond merkt dat trekken aan de lijn niet werkt en uiteindelijk zal hij steeds beter met je mee gaan lopen. Ook wisselen
van richting zorgt ervoor dat je hond op je moet letten.
Bouw de duur van de wandelingen wel rustig op, de gewrichten van een jonge hond kunnen nog niet zoveel hebben. Als
je langer weg wilt kun je hem stukjes dragen; hij doet dan toch al die nieuwe indrukken op, maar zijn gewrichten
worden niet belast. Natuurlijk wil je hond ook graag af en toe flink kunnen rennen en spelen. De tuin is daar zeer
geschikt voor, maar losloopgebieden zijn natuurlijk veel interessanter, omdat daar de geurtjes van andere honden te
vinden zijn. In de losloopgebieden kun je ook meteen oefenen dat hij bij je in de buurt moet blijven, alleen moet je
ermee rekening houden dat je deze gebieden een haard van besmettingen kunnen zijn en je ze daarom best niet te
vroeg bezoekt.
Let erop dat je hond binnen niet te veel uitglijdt over de gladde vloer. Ook dit is slecht voor de gewrichten. Het uitglijden
kun je voorkomen door tijdelijk een mat met antislip neer te legge, bijvoorbeeld een "vetbed" (online te koop bij
Witjesverzendhuis) of een stuk tapijt (van de Kwantum), en door de haren onder de voetzooltjes kort te houden.
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“mentale uitdaging

snuffelmat

M
entale uitdaging is onmisbaar. Speel dagelijks zoekspelletjes met je hond. Strooi brokjes uit, dat kan zowel
binnen als buiten. Er zijn ook spelletjes en snuffelmatten te koop waarmee je je hond kunt uitdagen (kong/puzzels).

Leer je hond minimaal de basis commando's zit, af, blijf, hier, mand en los en vul deze aan met nog ontelbaar veel
leuke trucjes. De hond moet hierbij zijn hersenen gebruiken en dat is vermoeiend. Als je merkt dat je hond zich niet
meer kan concentreren dan is het tijd om te stoppen en ga je later weer verder. Beter drie keer per dag tien minuutjes
oefenen dan één keer een half uur.
Beloon het goede gedrag uitbundig en blijf geduldig als het niet lukt. Sluit altijd positief af!
Blijf alle commando's regelmatig herhalen. Vraag ook elke keer voordat je je hond beloont met iets een commando uit
te voeren. Laat je hond dus zitten voordat je naar buiten gaat, vraag een poot voordat hij het snoepje krijgt en laat hem
gaan liggen in de mand voor het eten. Het is natuurlijk ook leuk en nuttig om samen op puppycursus te gaan. Na de
basiscursus zijn er meerdere mogelijke vervolgcursussen.
Omdat puppy's nog niet veel mogen lopen kun je ze ook al dragend de wereld laten verkennen. Neem hem op je arm
mee en laat hem kennis maken met de bus, mens en dier. Ook een autoritje hoort erbij. Nieuwe omgevingen en
nieuwe situaties zijn heel belangrijk voor de hond. Al die indrukken zijn vermoeiend voor je hond, dus zal hij na afloop
tevreden in zijn mand liggen.
De socialisatie is juist de eerste paar maanden het allerbelangrijkste. Je hond zal beter in balans zijn als hij
zelfvertrouwen heeft en dat zelfvertrouwen dat bouw je voornamelijk in de eerste maanden van zijn leven stapje voor s
tapje op. Voor de socialisatie is het heel goed om "spannende" dingen te doen met je pup. Denk hierbij aan:
Een ritje met de bus, trein of auto, lopen langs een drukke weg, schoolplein en speeltuin.
Meenemen naar de markt, terrasje of de winkel (bvb Maxizoo, Kwantum en AS adventure zijn diervriendelijk)
Maak alle voorkomende geluiden, stofzuiger, deurbel, kinderspeelgoed enz.
Zet geluiden op met YouTube of Spotifv, zoals onweer, vuurwerk en hondengeblaf.
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“honden en kinderen”

E
en hond kan een fantastische vriend zijn voor kinderen. Je moet je wel realiseren dat deze band anders is dan
tussen volwassenen en honden. Zoals al eerder benoemd is het allerbelangrijkste dat alles gaat op het tempo van de pup.
En dat is niet altijd makkelijk, want de pup is tenslotte ontzettend lief en schattig. Van een kind kan niet verwacht worden
dat het de zelfbeheersing heeft om de pup met rust te laten. En juist dit is essentieel voor de band. De hond moet zich
veilig voelen bij de kinderen, hierop is de vriendschap gebouwd. Wanneer de kinderen te lomp, opdringerig of
luidruchtig zijn met de pup raakt de band beschadigd. Niet altijd hebben volwassenen dit door. Een hond kan niet praten
maar geeft wel signalen om te laten merken dat hij iets niet wil. Een heel duidelijk signaal is dat hij wegloopt of een
veilige plek (mand, bench, etc) opzoekt. Ook heel duidelijk: grommen. Veel subtielere stress signalen zijn wegkijken, de
bek aflikken, overmatig gapen, de kop naar achter, een poot optillen, of zich uitschudden. Zie je deze signalen bij de
hond? Grijp dan direct in, want er gebeurt iets wat de hond onprettig vindt. Als deze signalen genegeerd worden, heeft
de hond helaas nog maar één laatste mogelijkheid om duidelijk te maken dat hij er helemaal klaar mee is: hij bijt van
zich af. Niet de schuld van de hond, wel van de verantwoordelijke volwassene. Een fijne regel om in huis te hanteren is
dat de kinderen niet zelf naar de hond toe gaan. Willen ze met hem spelen of hem aaien? Laat ze hem dan roepen. Heel
vaak zal de hond naar ze toe komen. Blijft de hond liggen in zijn mand? Gun hem dan de rust op zijn veilige plek. Een
ander goed voorbeeld waarbij vaak miscommunicatie ontstaat is het omhelzen van een hond. Veel honden vinden dit
helemaal niet prettig. Ook het op schoot trekken en vasthouden tegen zijn wil is niet bevorderlijk voor de band. Aaien
vindt de hond vaak wel fijn, maar laat hem weglopen als hij niet meer wil. Wanneer kinderen de hond gaan blokkeren of
gaan lastigvallen op zijn veilige plek, ontstaat voor de pup een onveilig gevoel. Een volgende stap kan dan grommen zijn
of de tanden laten zien. Maar dan ben je eigenlijk al te laat. De Australian Labradoodle is een ontzettend lief en
zachtaardig ras dat niet snel zal bijten. Het blijft echter wel altijd belangrijk je te realiseren dat het een hond is en dat je
ook juist de hond zelf, vanwege zijn zachtaardige karakter, moet beschermen.
Tip: in het boekje Billy onze vriend' wordt aan de hand van leuke illustraties de taal van honden uitgelegd en daarmee
leren kinderen die taal beter te begrijpen. Door kinderen mee te nemen in dit verhaal zien zij wat de hond nodig heeft en
kan er een betere relatie tussen hond en kind ontstaan. Het is online te koop voor 16.95 euro.
BILLY Onze vriend
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10
“voeding”

N
aast slapen, spelen en wandelen is goede voeding natuurlijk ook heel belangrijk. Zorg elke dag voor goede
voeding, wat gezonde beloningssnoepjes en bijvoorbeeld een hertengewei of chewie om te knabbelen. Wij geven onze
pups vers vlees en brokjes. Je krijgt van ons een zak voer mee, het beste is om niet te vaak van merk te wisselen.
Labradoodles zijn meestal geen enthousiaste eters, maak je niet te snel zorgen als je hond een maaltijd overslaat. Je
kunt de brokken natuurlijk gewoon in een voerbakje geven. En als een hond te snel eet in een anti-schrok bak, of veel
beter, het gewoon op een andere manier aanbieden! Want het is veel leuker om hem ervoor te laten werken. Gebruik
bijvoorbeeld een voerbal, zodat hij een beetje zijn best moet doen om aan zijn voer te komen. Het is ook heel leuk om
de brokken af en toe uit te strooien in de tuin, zodat hij zijn neus flink kan gebruiken.

En je kunt er natuurlijk prima commando's mee oefenen. Sommige honden worden erg enthousiast bij het
voermoment. Laat je hond eerst rustig zitten en pas als jij het aan geeft mag hij de brokken gaan zoeken. Zorg ervoor dat
je hond niet dik wordt, dit is slecht voor zijn gewrichten. Als je aan de zijkant van zijn buik wrijft moet je de ribbetjes net
kunnen voelen. Als je hond het eten niet opeet, pak je het na een kwartiertje weg. Bij het volgende eetmoment bied je
pas weer opnieuw eten aan. Zo krijgt je hond weer honger en zin om te eten. Zorg ervoor dat je hond altijd de
beschikking heeft over vers drinkwater, ook's nachts. Zodra de pups vier maanden oud zijn gaan ze tanden wisselen.
Zorg ervoor dat hij genoeg speeltjes heeft om op te kauwen. Een hertengewei of simpelweg een soepbeen of knook van
de slager is fijn voor de hond, niet alleen vanwege de doorkomende tandjes maar ook vanwege zijn algemene
kauwbehoefte. Daarnaast helpt het om de tanden schoon te houden.
Een hertengewei is vrij duur, 15 a 20 euro, maar daar doe je wel twee jaar mee. Als de interesse in het gewei na een paar
maanden afneemt, kun je het een keer koken met een bouillonblokje, daarna laten afkoelen en hij vindt het vast weer
helemaal geweldig! Kies een gewei zorgvuldig uit, 1ntje zonder scherpe uiteinden, dus een middenstuk is het beste.

brokjes eten op het terras
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“vachtverzorging”

E
en Labradoodle heeft een prachtige vacht, maar om deze mooi te houden moet je het wel goed onderhouden.
Wekelijks borstelen is een must. De eerste maanden gaat dit nog heel makkelijk omdat de puppyvacht nog dun en heel

zacht is, maar juist deze periode moet je gebruiken om je pup te laten wennen aan het borstelen.
Kies een borstel met een zachte en een hardere kant en borstel elke week om te wennen. Ook op de moeilijk bereikbare
en gevoelige plekjes, zoals oksels en buik. Vergeet niet de oren, voetzooltjes en het gezichtje aan te raken. Open ook af
en toe zijn bekje, zodat hij hieraan went en maak zijn oogjes schoon. Ondersteun altijd de staart als je deze borstelt.
Als je pup het borstelen niet zo fijn vindt, stop dan niet direct na een zielig piepje of grommetje. Ga juist dan nog even
door, maar kies voor een meer plezierige plek, zoals de rug, om toch succesvol deze borstelbeurt te eindigen. Zou je wel
stoppen na een seintje van je hond dat hij er geen zin meer in heeft, dan ziet hij dit als een succesje en zal hij dit de
volgende keer weer proberen om zo van het borstelen af te komen.
Rond een maand of tien wisselt de hond van vacht, langzaam maar zeker wordt de vacht voller. Juist in deze periode is
de vacht zeer gevoelig voor klitten. Borstel goed en zorg ervoor dat je niet alleen de bovenste laag aan raakt, maar goed
tot op de huid laagje voor laagje alle haren mee neemt.
De haren van Labradoodles blijven groeien, waardoor je regelmatig de vacht moet (laten) knippen. Alle haren die voor
de ogen hangen kun je voorzichtig weg knippen. Rond zes/zeven maanden zijn ze toe aan hun eerste echte knipbeurt.
Hiervoor kun je terecht bij een trimsalon. Overleg goed met je trimster wat je wel en wat je niet wilt. Let erop dat je hond
niet kortgeschoren of tot een poedel omgetoverd wordt!
Schaf zelf ook een goede schaar aan (liefst met ronde kop), zodat je tussendoor de haren onder de voetzooltjes en
rondom de ogen kunt bijknippen. Knip ook gerust een klit weg, als je die tegenkomt tijdens het borstelen. Meestal zie
je daar niets van, Labradoodles hebben een prachtige volle vacht.
Trek niet aan de haren als je ze weg knipt, want dan trek je de huid mee en vergroot je de kans dat je je hond bezeert.
Fijner dan een trimsalon is dat je zelf de vacht leert knippen en trimmen. Dit is makkelijk zelf te leren. Zelf trimmen is
zoveel minder stressvol dan een trimsalon, en op termijn een stuk voordeliger. Geloof mij, het is echt superleuk om zelf
te doen.
Een waterblazer is onmisbaar om de Doodlevacht mooi, droog en stofvrij te houden. Vergelijk bij aanschaf het geluid en
vermogen, en dat het toestel een koude en warme stand heeft. Ook handig is dat het handvat niet mee opwarmt.
Blaas je Doodle na een wandeling door de regen of na een wasbeurt altijd goed droog want een natte vacht gaat net
sneller klitten. Je kunt een spray leave-in conditioner tussendoor regelmatig gebruiken om de vacht zacht, doorkambaar
en schoon te houden.
Opgelet, gebruik de waterblazer niet te vroeg, maar leer pup gewennen met een haardroger, en maak de blaaservaring
zo prettig mogelijk door er met lekkere snoepjes een blaasfeestje van te maken.
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schaartje afgeronde kop
puppy shampoo

borstelen laag per laag

kammetje

trimtafel

activet borstel groen
handdoek of badjas

waterblazer
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12
“zindelijkheid”

Z
indelijk maken is één van de eerste grote uitdagingen als je een pup in huis krijgt. Ze hebben nog maar een
klein blaasje en kunnen het nog niet zo lang ophouden. Daarnaast weten ze ook nog niet waar ze bij jou wel en niet
mogen plassen.

Leer goed naar je pup en zijn gedragingen te kijken, en leer je pup kennen. Wanneer ze een plasje moeten doen zal
hun gedrag veranderen in eerder onrustig, en zoekgedrag. Ze beginnen in het rond te snuffelen en maken aanstalten
om te gaan zitten. Meestal na een slaapje, of nadat ze gegeten hebben is het tijd om naar toilet te gaan.
Word nooit boos op je pup als hij in huis plast, hij kan en/of weet gewoon nog niet beter. Ga in het begin heel vaak
met je pup naar buiten naar een stukje gras. Blijf op eén plek staan totdat hij geplast heeft. Beloon hem met "goed

zo', een aai over de bol en een brokje of koekje. Daarna ga je pas een stukje lopen. Al snel snapt je pup waarom jullie
naar buiten gaan en wat van hem verwacht wordt op het gras, en wil hij goed z’n best doen om alles juist te doen en
baasje te behagen! Door onze pup goed te observeren en leren kennen kunnen we ze helpen om succesjes te
beleven.
Na de wandeling en even lekker spelen en knuffelen gaat hij lekker een half uurtje met een fijne knuffel uitrusten in
de bench. Als je hem uit de bench haalt, ga dan weer als eerste naar buiten naar het gras en wacht weer totdat hij
geplast heeft. Dit herhaal je zo vaak mogelijk per dag.
Hoe vaker je dit doet, hoe kleiner de kans op ongelukjes en hoe sneller je pup zindelijk zal worden.
Sommige pups plassen nog weleens in huis als het spannend is. Ze zijn dan eigenlijk wel al zindelijk, maar als ze heel
enthousiast zijn kan het gebeuren dat ze wat laten lopen. Dit gaat vanzelf over als ze wat ouder zijn. Ook in dit geval
geldt: word nooit boos op je pup!
22
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13
“loopsheid”

E
en teefje wordt totdat ze gesteriliseerd is gemiddeld twee keer per jaar loops. De eerste keer zal zijn als ze tussen de
zeven en elf maanden is. Een loopsheid duurt drie weken en herken je ook aan de opgezwollen vulva. Tijdens de
loopsheid verliest ze af en toe een druppeltje bloed. Er zijn broekjes te koop waar je een inlegkruisje in kunt leggen om
het druppeltje bloed op te vangen.
De meeste honden moeten de eerste twee dagen erg wennen aan een broekje en zullen proberen het uit te doen.
Nadeel van zo'n broekje is dat de hond zich niet meer zelf schoon kan houden. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om
geen broekje te gebruiken en af en toe een druppeltje bloed op te vegen.
Ergens tussen de zevende en zeventiende dag is ze vruchtbaar. Tijdens de gehele loopsheid is de nodige voorzichtigheid
geboden, want je hond is dan heel aantrekkelijk voor de reutjes en ze trekt ze vanaf grote afstand aan. Om geen
vervelende situaties te krijgen kun je haar beter maar aan de lijn houden in plaats van los laten lopen tijdens de hele
loopsheid.

loopsheidbroekje
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sterilisatie/castratie

A
lle Labradoodles die als huishond (dus niet als fokhond) worden verkocht gaan weg onder de voorwaarde dat hij/zij
gecastreerd/gesteriliseerd wordt. Dit is om ervoor te zorgen dat de Labradoodle een sterk, gezond en hypoallergeen ras
blijft. Er gelden strenge regels voor het fokken. Bij reutjes is de ideale leeftijd om te castreren rond 10 maanden, nadat hij
zijn pootje standaard optilt bij het plassen. Bij teefjes om te steriliseren rond 12 maanden, maar uiterlijk drie maanden
na de geadviseerde datum. Teefjes niet vlak voor, tijdens of vlak na de loopsheid laten “helpen".

Als je pup geholpen is laat je het formulier dat je op de volgende pagina vindt door de betreffende dierenarts invullen en
retourneer je het per post of mail naar mij. De getekende verklaring dient voorzien te zijn van naam, chipnummer, datum
van behandeling en een stempel van de dierenarts. Vervolgens ontvang je het stamboom certificaat van je hond.
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Postponed desexing form
This form has to be signed by the breeder and the vet. The complete form has to
be sent to the ALAEU (office@alaeu.com).

Information about puppy
Name of the puppy:
Microchip number:
Sex:
Name of the mother of the puppy:
Signature breeder:

The de-sexing was carried out by
Name of the vet:
Address:
Date of procedure:
Signature:
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15
“dagschema puppy 8 weken”
Ga hier flexibel mee om, kijk naar je hond en denk ook aan je eigen ritme.
06.00 - 07.30u Plasje doen, lekker rennen in de tuin, samen spelen, commando's oefenen (zit", "kom"), stukje aan de
lijn wandelen, zelf rustig spelen, knuffelen, eten (bijv. in de Wobbler)
Hierna met een heerlijke knuffel in de bench uitrusten van alle indrukken. Blijf er de eerste dagen even bij zitten om je
hond gerust te stellen.
08.00 - 09.30u Plasje, lekker vrij rondlopen, samen spelen, zelf spelen, knuffelen, commando’s oefenen, rustig zelf
spelen, plasje doen. Hierna in de bench, lekker dromen.
11.00 - 12.30u Plasje, vrij rondlopen, samen spelen, aan de lijn wandelen, zelf spelen, knuffelen, rustig spelen, plasje
doen, middageten (snuffelmat/puzzel).
Hierna in de bench, lekker slapen.
13.30 - 14.30u Plasje op het gras, samen spelen, zelf spelen, knuffelen, zelf spelen, stukje aan de lijn lopen, zoek- of
snuffelspelletje, plasje doen.
Hierna uitrusten in de bench
16.30 - 18.00u Plasje, stukje wandelen aan de lijn, spelen en knuffelen, plasje, eten. Hierna slapen in de bench
19,00 -20.00u Lekker rondlopen, hierna slapen in de bench.
21.00- 21.1Ou Kort plasje en een knuffeltje.
21.10 - 24.00u Slapen.
24.00u Kort plasje.
24.00-6.00u Slapen.
*Veel pups hebben 's avonds nog een gek druk momentje, laat hem dan flink uitrazen in de tuin, gooi wat kleine
snoepjes rond die hij mag zoeken, maar na 18 uur geen nieuwe prikkels meer.
**Vaak moeten ze de eerste nachten tussendoor nog even naar buiten voor een plasje. Als je hondje gaat piepen pak je
hem zonder te praten uit de bench, tilt hem op en zet hem op het gras. Nadat hij z'n plasje heeft gedaan zet je hem weer
terug in de bench.
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Boodschappenlijstje
voor binnen: (reis)bench en/of puppyren - waterbakje om aan bench of puppyren te bevestigen - mand en/of
kussen - speelgoed - water’ en eetbak - lekkere beloningssnoepjes/tussendoortje
voor buiten: hals- en leiband - naamplaatje - poepzakjes - water - bescherming voor de autobekleding - speeltje
voor in de auto - transportveiligheid (gordel indien pup op de achterbank zit eventueel in combinatie met
autostoel(voor honden weliswaar;) of een net tussen achterbank en koffer of reisbench als pup in de koffer zit)
voor de hygiëne & verzorging: schaartje - puppyshampoo - grote handdoek (later een badjas) - kammetje - zachte
borstel - eventueel oogreiniger, doekjes voor de oren te reinigen, eventueel nageltangetje.
van bij de dierenarts: behandeling tegen parasieten - inenting, ontworming en identificatie - samenstelling van
de eerste hulptas.

V erstelbaar halsbandje of tuigje:
In het begin is de keuze voor een halsband of tuigje een beetje gokken. Je kent je nieuwe pup nl nog niet zo goed, en
veel hangt af van je persoonlijke voorkeur. Hieronder vind je alvast enkele voor- en nadelen van beide opties.
Een halsband levert je hond veel bewegingsvrijheid op. Weet echter wel dat er veel zenuwen door de hals van je pup
lopen en dat een halsband eigenlijk rond zijn luchtpijp zit. Als je pup plots een spurtje trekt krijgen al deze cruciale
anatomische delen het hard te verduren.
Een tuigje is veel minder schadelijk als je hond eens trekt, al moet trekgedrag in de 1ste plaats natuurlijk afgeleerd
worden. Bovendien heb je verschillende tuigjes, waaronder een Y-tuig, H-tuig, borsttuig of instaptuig. Een Y-tuigje
geeft jou labradoodle tijdens het bewegen de meeste schoudervrijheid. Vergeet er wel geen riempje bij te kopen. En
halsband of tuigje goed verstelbaar te nemen zodat je het wat langer kan gebruiken als pup groeit!

K ussen en mand:
Je doet er goed aan pup z’n eigen plekje toe te kennen. Maar hoe? Door hem of haar een mand en/of kussen te
geven op een rustige, vaste plaats! Leg hem niet te dicht bij de verwarming, of let op de tocht. Ook wil je pup niet te
ver van jou geïnstalleerd worden, want ze willen natuurlijk goed bestuderen wat er in huis allemaal gebeurt.
Hou bij het uitzoeken van de mand meer rekening met de veiligheid van pup ipv persoonlijke voorkeuren, en denk
erom qua budget dat pup nog gaat uitgroeien en deze in de toekomst misschien nog eens zal moeten vervangen
worden. Kies een exemplaar met lage rand of opening zodat pup er comfortabel in- en uit geraakt, en bij voorkeur uit
isolerend materiaal want ze hebben het nogal snel warm. Een extra dekentje kan je er later nog altijd extra in leggen.
27
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hondentaal

D
e emoties van je hond begrijpen lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het toch niet altijd. Vandaar hierover een
extra woordje uitleg.
Let zeker op deze signalen:

Je hond zoekt afstand, smakt, geeuwt, knippert met z’n ogen of kijkt weg? Dan kan je hond best wat rust en
ruimte gebruiken.
Je hond kwispelt? Dan voelt hij zich opgewonden. Dan kan zijn van blijheid, maar bij een lage staart eerder van
onzekerheid.
Je hond gaat op z’n rug liggen en kijkt je aan? Dan voelt hij/zij zich op z’n gemak, maar begin hem niet meteen te
aaien. Geef hem voldoende ruimte, tot hij je wat meer vertrouwt.
Je hond in de ogen frontaal aankijken? Dit kan je hond als bedreigend ervaren, knipper daarom zachtjes met je
ogen als je hem aankijkt. Zo ervaart je viervoeter dit als een kalmerend signaal. Zo weet hij meteen dat z’n baasje het
goed meent met hem.
Je hond laat het wit van z’n oogjes zien? Hoe schattig dit ook mag overkomen, je hondje voelt zich eventjes niet zo
op z’n gemak in de huidige situatie.
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Socialisatiefases: oei ik groei!
Ongetwijfeld heb je allemaal leuke dingen in je hoofd om straks met je Labradoodle te gaan doen :-)
De Australische Labradoodle is een lieve energieke hond met een ontzettende ‘Will to Please’ en zal met wat je ook
uitkiest minstens even enthousiast zijn als jij.
Hier nog een woordje uitleg over hoe je pup in de komende maanden zal groeien/evolueren, kwestie de activiteiten
op het juiste moment te starten.

w

eek 3 tem 12, de eerste socialisatiefase.

In deze periode werken wij met Puppy Culture! Via de pup-groeps app kan jij elke week volgen welke training we toe
passen. Voor week 8 tem 12 ontvang je het vervolg van dit programma.

W eek 12 tem 6 maanden, de tweede socialisatiefase.
De ontwikkeling zet zich door en gaat tijdens deze leeftijdsperiode nog een stapje verder. Pup blijft de wereld
ontdekken, maar wordt ook iets voorzichtiger. Het wilde en onstuimige verdwijnt een beetje. Bovendien is er veel
groei en worden de beenderen langer. Dit proces gaat gepaard met sterkere spieren en verbetert het
lichaamsbewustzijn van hond. Het resultaat? Je pup’s balans en coördinatie worden steeds beter.
Je hebt de basis op vlak van balans- en coördinatietraining reeds gelegd, dus nu kan je jouw hond iets meer gaan
uitdagen. Denk hierbij aan het nemen van hordes, aan het achteruit en zijwaarts lopen of wandelen over een smalle
plank. De oefeningen dragen enorm bij aan de bewustwording van je 4-voeters lichaam en geeft hem een veel beter
inzicht over zijn fysieke mobiliteit.
Bovendien kent je pup tijdens deze periode de ideale leeftijd om zijn flexibiliteit te trainen. Dit lukt het best door
middel van rekoefeningen. Zo kan je ze een ‘speelbuigje’ aanleren, waarbij hij zijn gehele voorkant dient te stretchen.
Door daarnaast je hond cirkels te laten maken door je benen, kan je ook helpen zijn rug te rekken. Het is dan wel
belangrijk dat je beide flanken evenredig stimuleert.
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Z es maanden tot jongvolwassen.
De puberteit is aangebroken; je kleine pup wordt langzaam volwassen. Tijdens deze periode verandert het lichaam
aanzienlijk, net als zijn mentale vaardigheden. Je hond kan zich langer concentreren, waardoor je ook meer tijd hebt
om samen spelenderwijs te oefenen. Ook kan je jou hond vanaf nu meerdere gehoorzaamheidsoefeningen leren,
zoals aan de lijn lopen, zitten en blijven of liggen en opstaan. Bovendien kan je langere wandelingen maken, zelfs
door de bossen en op het strand.
In deze periode kan eveneens gestart worden met kracht- en stabilisatietraining, alhoewel stevige sport nog af te
raden valt omdat dan de groeischijven helemaal dicht gegroeid moeten zijn (ergens tss 12 en 18 maanden).
Training bouw je best geleidelijk op om blessures en kwaaltjes te voorkomen. Twijfel je om aan bepaalde vorm van
training te beginnen? Dan kan een dierfysiotherapeut je hierover adviseren.
Traplopen van onder naar boven kan een goede krachtoefening zijn, doch teveel traplopen van boven naar beneden
raad ik af om de ellebogen niet te zwaar te belasten.

J ongvolwassen.
Vanaf het moment de groeischijven gesloten zijn, stopt je hond met groeien.. en breekt er weer een nieuwe fase aan
in de ontwikkeling van je viervoeter. Droom je er al langer van om soms met je Labradoodle te gaan sporten? Dan is
die tijd eindelijk aangebroken. Wees wel steeds aandachtig voor eventuele signalen van overbelasting. Zorg voor de
juiste intensiteit en een gezonde hoeveelheid rust tussen de verschillende trainingen door.
Naast het samen gaan joggen behoren ook canicross, agility, flyball, frisbee, suppen, surfen of doggy dance of … tot
de mogelijkheden. The sky is the limit want een hele nieuwe wereld ontvouwt zich en je Labradoodle zal ontzettend
genieten en jou niet in de steek laten als je gekozen hebt wat bij jullie past uit deze brede waaier van activiteiten en
sporten om samen te doen! Vergeet wel niet dat ieder zijn fysieke grenzen heeft en die gerespecteerd moeten
worden, en om naast de sport voldoende kracht-, balans- en coördinatietrainingen te doen.
Veel plezier !!!
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Puppyproof.

W oonkamer: Je woonkamer puppyproof maken
De meeste mensen hebben veel technologische apparaten in hun woonkamer, zoals tv’s, lampen en speakers.
Snoeren en kabels kunnen erg gevaarlijk zijn. Puppy’s kauwen namelijk graag op zo’n beetje alles. Met hun scherpe,
kleine tandjes bijten ze de beschermende laag over kabels zo weg. Als een snoer of kabel wordt doorgebeten, kan dat
een stroomschok veroorzaken, die door je puppy’s bek of tong brandt. Rol daarom snoeren en kabels zo veel mogelijk
op en zorg dat je pup er niet te makkelijk bij kan komen.

K euken: Je keuken puppyproof maken
Ook in de keuken zijn er veel gevaren, voor zowel mensen als honden. Bewaar scherpe voorwerpen, zoals messen en
scharen, op een veilige plek om ongelukken te voorkomen. Afvalbakken vormen ook een risico. Ze kunnen gevaarlijke
dingen bevatten, zoals giftige stoffen voor honden, schadelijk afval of kleine voorwerpen die bij het doorslikken in de
keel, maag of darmen van je puppy terecht kunnen komen. Ideaal gezien heeft je afvalbak dus een deksel. Is dit niet
het geval? Bewaar de afvalbak dan in een kast, zodat je puppy er niet bij kan komen.
Hetzelfde geldt overigens voor schoonmaakmiddelen. Ook die moeten buiten bereik van huisdieren en kinderen
gehouden worden, zeker als ze giftige of schadelijke stoffen bevatten. Overweeg om je schoonmaakmiddelen in een
kastje met veiligheidsslot te zetten en kijk ook zeker naar diervriendelijke middelen, die je veilig kunt gebruiken met
een huisdier.

T uin: Je tuin puppyproof maken
Behalve parasieten, moet je je hond ook beschermen tegen andere risico’s buiten; van giftige planten tot
tuingereedschap. Veel pesticiden en meststoffen zijn ook giftig voor honden, dus controleer de labels van je
tuinproducten en bewaar ze veilig in een schuur of garage om je tuin puppyproof te maken. Verder is antivries
bijvoorbeeld giftig voor honden en heel verleidelijk omdat de meeste honden het erg lekker vinden. Houd je puppy
dus ook hier bij uit de buurt.
De puppytijd is heerlijk. Door op tijd maatregelen te nemen om je huis puppyproof te maken, kun je meer tijd met je
nieuwe viervoeter doorbrengen en zijn je zorgen verleden tijd.
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