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Uw hond is bang, nerveus, zenuwachtig,

U kunt hem niet betrekken in het doen van leuke dingen.

Eerst en vooral is het een voordeel als u weet waarom uw dier zo nerveus is en bang.
Er is ook een groot verschil, de leeftijd van de hond.
Hier bespreken we het gedrag van pup even eerst, deze manier van werken is ook dezelfde
als bij een volwassen hond, alleen moet u hier ook doorgaan met de andere
opvoedkundige lessen die je doet met een pup.
Daarom bespreken we eerst de pup die nog maar net in huis komt.
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Pup tot en met 6 maanden.
De pup is bij u in huis gekomen en hoe heeft u ermee omgegaan de eerste dag?
Meestal zijn we heel veel bezig met een pup die net in huis komt.

Het beste is van iets van uit het nest mee naar huis te nemen, dat de geur nog bij heeft. Zo
voelt de verandering niet zo erg aan voor de puppie. Wees er lief tegen en correct. Zorg
voor een beschermde plaats voor hem of haar om te slapen.

Want eens u hem gewoon maakt om bij u op de zetel te slapen of mee in uw bed, dan kunt
u dat nadien heel moeilijk afleren.

Besef goed wat u de eerste weken doet met de pup , juist de belangrijkste periode is in zijn
leven en hij onthoud dat voor altijd. Dit is de periode dat u een angsthond maakt zelf of
een hond die niet bang is.
Op een paar uitzonderingen na, er zijn wel mensen die de pup direct alleen laten om hem
direct te laten wennen aan het alleen moeten kunnen zijn. Dat kan zorgen voor een pup
met verlating angst. Dat gaat er niet uit bij het opgroeien en kan zorgen dat telkens de
hond alleen moet blijven de salon of wat dan ook eraan moet geloven.

3

Wees correct en u zult niet met problemen zitten.

Wat dan als u alles goed deed en uw pup heeft toch nog angst

U weet niet waarvan het komt?

Dan kan het zijn dat uw pup bij de kweker deze angst heeft aangeleerd.
De eerste levensweken na een geboorte zijn het belangrijkste voor de pup.

Een kweker die moet de pups ook sociaal leren zijn, geluiden leren kennen.
Heeft deze kweker de hondjes gewoon thuis opgevoed, dan kennen ze alleen maar de
beschermde omgeving in huis. Bij de minste poging dan om met de pup naar buiten te
komen kan het zijn dat hij angstig is.

Terug naar binnen wil of helemaal geen stap wil verzetten.
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Dit is niet uw fout !
U kunt hier wel iets aan gaan doen.
Wel kunt u hem beginnen te leren dat er geen gevaar is.
U maakt uw pup vertrouwd met zijn nieuwe omgeving

U kunt uw pup op een rustige manier leren om met u mee buiten te gaan.
Het is op dit moment echt belangrijk dat u hier aan werk,t.

Anders zal uw pup voor eeuwig een angstig dier zijn, ook als hij volwassen is.
Ondersteun de pup met een middel van de dierenarts dat hem rustiger maakt (gaat
redelijk snel) of u kunt met Bachbloesems gaan werken op een rustige manier aangepast
aan de manier dat u met hem gaat werken. Bachbloesem is heel goed tegen allerlei

angsttoestanden, alleen moet u het langer geven voor u resultaten heeft. Werken aan een
pup duurt altijd langer, dus met de bachbloesems kan dit echt op een rustige manier tot
ernom goede resultaten komen. De natuurlijke hulpmiddelen genieten mijn voorkeur.
Zeker omdat als je geen tijd en geduld hebt voor een hond of welk dier dan ook, dan kunt
u beter geen dieren in huis nemen. Geduld en herhaling is de beste training om een goed
opgevoede hond te krijgen die zonder angst stevig en vertrouwd naar zijn baasje staat.
U gaat meerdere keren met de pup buiten moeten gaan, meer dan u gewend bent.

Dit is maar voor erg korte momenten, u moet niet langer dan 10 minuten met hem buiten
gaan. Het diertje moet wennen dat hij veilig is bij u. U zorgt ervoor dat hij veilig buiten
kan komen, samen met u.

Zo leert het dier de geluiden van auto"s kennen en bromfietsen en nog zoveel meer.
Tien minuten is meer dan genoeg, wel een 10 keer per dag doen.
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Bang van lawaai
U pup wandeld wel al met u mee, maar is bang van harde geluiden, knallen en lawaai van
mensen of wat dan ook.

De meesten onder ons hebben wel muziek in huis, een tv een radio of cd speler.
Wat het juist is maakt niet uit, u gaat aan uw dier werken.
U zet iets op wat trekt op schieten van kogels.

Van vuurwerk dat geluid is ook goed om mee te werken.

U zet het geluid hard, maar niet zo hard dat je er gek van wordt.
Af en toe zet u het plots aan, dan schrikt uw pup even van het lawaai, maar hij is in een
veilige omgeving. Dit moet u een aantal weken doen, er echt mee bezig zijn en geluiden
zoeken die je buiten soms ook hoort, die plots kunnen gebeuren.

Zorg dat je na een tijdje merkt dat je hondje niet meer reageerd op harde knallen of harde
muziek of wat dan ook voor geluid waarmee u werkt.
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Dit is na een week of twee al iets waar hij aan gewoon zal zijn. U doet het zo lang het
nodig is.

Laat nooit uw hond alleen als u lawaai opzet.
Hij zal zien dat u niet bang bent of schrikt. Zijn baasje vindt het niet erg, dus zal uw hond
uw gedrag overnemen. Let goed op uw eigen reactie, want een pup neemt uw gedrag echt
wel letterlijk over. Herhaal dit net zoveel als nodig is.

Overdrijven is hier ook zeker niet nodig. Wees altijd rustig als u met uw pup werkt, doe
ook andere oefeningen met hem zoals men een pup moet opvoeden.

Deze regels kunt u eveneens toepassen op een volwassen hond.

Ook een volwassen hond die angstig is van lawaai zal op dezelfde manier leren dat het
allemaal niet zo angstig is als hij dacht.

