Alles vreemd

Als de pup thuis komt is alles vreemd. Hij is weg uit
zijn vertrouwde omgeving, mams en broertjes en
zusjes. Geef hem de kans zijn omgeving in zich op
te nemen. Geef hem zodra u met uw pup thuis komt
eerst even de kans om te plassen, liefst in de tuin.
Op straat is zo veel afleiding dat uw pup niet aan
plassen toe komt. Om zich te ontlasten moet een
pup zich veilig voelen. Op straat voelt hij zich nog
zeker niet veilig en is meer een plek om te ontdekken
als hij wat groter is. Laat de pup daarna naar binnen
en laat de pup rustig bijkomen. Zodra hij zich wat
zekerder voelt zal hij de omgeving gaan verkennen.
Als een pup gaat spelen voelt hij zich al vertrouwd
met zijn omgeving. Het kan ook zijn dat de reis heel
vermoeiend is gewest en de pup eerst wil spelen. De
beste plek om te slapen kiest de pup zelf uit. Als dat
in een hoek is leg dan daar zijn kleedje neer. Plaats
in ieder geval niet zijn plaats in het midden van de
kamer, dat voelt niet veilig. Als je een gedeelte van
de kamer hebt afgezet kan je daar zijn kussen en wat
drinken en eten neerzetten. De pup kruipt vanzelf
op zijn kussentje met vertrouwd geurtje van het
nest. Maar het kan ook zijn dat de pup liever aan of
op je voeten in slaapt valt…ook goed.

Veilige plek

Honden zoeken vanzelf een voor hen veilige plek op.
En dat hoeft niet altijd te zijn waar wij dat bedacht
hadden. Als de pup wat is bijgekomen neem hem/
haar rustig op de arm en loop met hem door het
huis. Praat (of zing) rustig tegen de pup en als hij te
onrustig is, zo laat je weten dat alles in orde is.

Rust

Naast het spelen , eten en ontlasten is rust voor
honden erg belangrijk. Pak hem dus niet steeds op
en laat de kinderen de pup ook laten slapen als hij
zijn oogjes dicht doet.. Laat uw pup zelf bepalen
naar wie hij toe wil gaan!
Laat de kinderen niet achter hem aanhollen, want hij
zal in een vreemde omgeving veel sneller ergens van
schrikken dan gewoonlijk. En hij kent al die vreemde
mensen immers nog niet. Zodra uw pup zich veilig
voelt, zal hij dat laten weten door te gaan spelen of
te gaan slapen. Geeft hem daartoe dan ook een kans
om op zijn eigen tempo de wereld te ontdekken,
stuur daarin dus niet bij behalve als het gevaarlijke
situaties opleveren. Er komt nog gelegenheid genoeg
om leuke spelletjes samen te doen.

De nacht(en)

Net als bij een baby is het geen aandacht vragen
maar een vorm van veiligheid waar de pup behoefte
aan heeft. Het is de enige vorm van communicatie.
Hoe beter er daar op wordt ingespeeld, des te
stabielere pup zal je in de toekomst hebben. Als de
pup te vroeg
alleen wordt gelaten terwijl hij daar nog niet aan
toe is, zal zijn angst alleen maar groter worden en
uiteindelijk kunnen ontaarden in verlatingsangst.
Een probleem waar veel gedragstherapeuten en
asielen tegenwoordig mee te maken hebben. Als
de hond Verlatingsangst kan zich op een aantal
manieren uiten; piepen, blaffen spullen vernielen
en/of onzindelijkheid. Dit zijn symptomen die
in de regel wel snel worden opgevangen door
de eigenaar (al dan niet afhankelijk van enkele
klagende buren). Maar ook niet willen eten, apathie
of depressie de eigenaar niet aanwezig is. John
Bradshaw, wetenschappen en gedragsbioloog en
schrijver van het boek Dog sense (in NL Dit is de
hond) heeft onderzocht dat 15 % van de honden
ernstige verlatingsangst heeft en vijftig procent van
de honden zou enige signalen afgeven het moeilijk
vinden om alleen te zijn.

Relatie

Honden zijn sociale dieren. Dat betekent dat ze grote
waarde hechten aan relaties met anderen. John
Bradshaw heeft met zijn onderzoek aangetoond dat
honden eerder kiezen voor een sociale relatie met
de mens in zijn omgeving dan een soortgenoot. Dat
geeft wel aan hoe belangrijk wij zijn voor de hond en
wat voor een vertrouwen zijn in ons hebben.
Het belang van een sociale relatie met zijn
omgeving heeft een aantal gevolgen. Daarom is het
zo belangrijk om de tijd te nemen voor de juiste
begeleiding/ training zodat een pup leert dat alleen
zijn niet gelijk staat aan onveiligheid en dat hij dus
niet bang hoeft te zijn. Vertrouwen in elkaar zorgt
ervoor dat jullie niet alleen blij worden van de pup
maar dat de pup ook gelukkig wordt door jullie .
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