Checklist voor wanneer je jouw puppy voor een langere periode alleen wil laten
Hoe ouder je puppy wordt, hoe meer je de neiging kan hebben om hem voor langere tijd
alleen te laten. Zeker wanneer je puppy ongeveer 76 weken oud is, zo’n 7 à 8 uur zijn
plas kan ophouden en de meeste van zijn slechte manieren, zoals kussens verscheuren,
is afgeleerd. Houd er toch ook rekening mee dat je puppy zowel fysisch als mentaal kan
afzien wanneer hij voor een langere periode wordt alleen gelaten. De stress die deze
veroorzaakt in combinatie met het feit dat je puppy beseft dat hij binnenshuis niet naar
de WC mag gaan, kunnen ervoor zorgen dat je puppy ongelukkig wordt.
De ideale oplossing is misschien wel om je puppy te trainen om te verblijven in zijn
kennel. Het idee erachter is dat je puppy de kennel gaat beschouwen als een veilige
plaats die hij associeert met leuke dingen. Zo zal je puppy minder gestresseerd zijn als jij
van huis bent. Sommige hondeneigenaars houden echter niet van deze methode en laten
hun puppy liever buiten wanneer ze voor langere tijd weg zijn. In dat geval kan je best
een bepaald gebied afbakenen waar je puppy vrij kan bewegen zonder veel verleidingen
in de buurt. Welke methode je ook kiest, gebruik deze checklist om ervoor te zorgen dat
je puppy de periode wanneer jij weg bent zo optimaal mogelijk kan doorbrengen.
Je puppy alleen thuislaten? Gebruik deze checklist!
1. Beveilig de ruimte
Baby- of hondenhekjes zijn handig wanneer je de keuken of de woonkamer wil
afbakenen en wanneer je puppy niet getraind is om te leven in een kennel. Je kan
hem ook in een afgesloten kamer plaatsen, maar zorg dan zeker dat er voldoende
water is en een bed voor je puppy om in te slapen.
2. Scan de ruimte op eventuele verleidingen
Voor je vertrekt, is het een goed idee om eerst even goed na te kijken of er niets
gevaarlijk of verleidelijk is voor je puppy in de ruimte waar hij verblijft. Ook
wanneer je puppy in een kennel verblijft, kan je deze beter even goed checken.
Misschien heeft je puppy wel enkele zaken verzameld en verstopt.
3. Zet de televisie of de radio op
Een beetje achtergrondgeluid kan je puppy helpen om zich op zijn gemak te
voelen. Zet op televisie bijvoorbeeld Animal Planet op of zet de radio op een
zender met klassieke muziek.
4. Laat je puppy geleidelijk wennen aan het feit dat hij alleen gelaten wordt
Ga er niet vanuit dat je puppy zich gemakkelijk zal aanpassen aan het feit dat hij
voor een aantal uren alleen gelaten wordt. Hoewel honden tijd anders ervaren
dan mensen, zullen honden die voor lange tijd alleen worden gelaten zich
beginnen te vervelen of sneller dingen beginnen te vernietigen, zoals schoenen of
kussens. Je puppy moet leren alleen te zijn. Laat hem eerst een uur of twee alleen

en bouw dan geleidelijk aan op.
5. Geef je puppy voldoende aandacht
Als je het grootste deel van de dag niet thuis bent, zorg dan zeker dat je
voldoende quality time met je puppy doorbrengt wanneer je wél thuis bent. Let
wel op dat je niet te veel de aandacht trekt van je puppy wanneer je vertrekt of
thuiskomt na een langere periode. Gedraag je gewoon zoals anders. Eerst
uitgebreid afscheid nemen of je puppy direct beginnen te vertroetelen wanneer je
thuis komt, is een slecht idee. Dat maakt het voor je puppy ook moeilijker om zich
aan te passen aan de ‘nieuwe’ situatie.
Niet té lang alleen
Het is aan te raden om je puppy niet meer dan 5 uur alleen te laten, hoewel sommige
puppy’s tot 8 uur alleen gelaten kunnen worden. Als je ’s middags niet langs huis kan
gaan, dan is het een goed idee om een hondenuitlater in te huren. Heb je een goed
contact met je buren? Dan kan je natuurlijk ook aan hen vragen om je hond even buiten
te laten! Ga je op reis, laat je puppy dan niet alleen. Huur ofwel een hondensitter in of
breng hem naar een hondenpension waar er ook activiteiten worden georganiseerd
voor de honden.
Het is niet altijd evident om tijd te maken voor je puppy naast je werk en hobby’s, maar
vergeet niet dat je puppy deel uitmaakt van de familie. Je wil toch ook dat je familie
gezond en gelukkig is!

