Pups tussen 13 en 18 maanden: Wat te verwachten?
Na het eerste levensjaar van je pup is het belangrijk om te weten dat het leren, zowel voor jou als voor de hond, nog
niet gedaan is. Het moeilijkste gedrag van je hond merk je vooral in het eerste jaar, maar ook na de 12de maand
durven er nieuwe dingen opduiken die je misschien niet zo leuk vindt. Voorbeelden hiervan zijn vaak verlatingsangst,
het graven van kuilen en springen. Ook de oude gewoontes kunnen terug de kop opsteken wanneer je pup deze niet
verder bevordert. Als je bent overgeschakeld naar volwassenvoeding is het ook belangrijk dat je de porties aanpast
aan het gewicht en de grootte van je pup, niet alle voeding is goed voor elke hond! Hieronder vind je enkele zaken
waar je zeker rekening mee moet houden in het 2de levensjaar van je hond!
Wat valt er te verwachten bij je puppy’s eerste jaarlijks onderzoek?
Je dierenarts zal je vast niet aanraden om je pup elk jaar tegen allerlei kwaaltjes te vaccineren, maar dat wil niet
zeggen dat het niet belangrijk is dat je je pup wel elk jaar goed laat nakijken. Het jaarlijks onderzoek kan wel even
duren, dus is ook meteen de perfecte moment om al je lijst vragen en zorgen te delen met de dierenarts, zo kan hij/zij
hier meteen rekening mee houden. Bij het allereerste onderzoek, zal de dierenarts je hond eerst heel grondig
onderzoeken voor hij de vaccinaties toedient. Tijdens het onderzoek is het als baasje belangrijk om zeer kalm te
blijven want dan kan je puppy zo jou gedrag overnemen. Het jaarlijks onderzoek wordt ook wel neus-tot-staart
onderzoek genoemd omdat de dierenarts zijn tijd neemt om je puppy van top tot teen te onderzoeken. De eerst
vaccinaties die je hond toegediend worden zijn tegen DHLPP, Corona en Lyme.
Hoe kan je zien dat je puppy goed reageert op volwassenen voeding?
Het is vrij makkelijk om te zien of je puppy niet goed om kan met de nieuwe voeding. Als je hond last heeft van
diarree, verstopping, Coprofagie, een opgeblazen buik, huiduitslag of allergie, hyperactiviteit, agressie of elke andere
verandering in de persoonlijkheid, dan ligt dit hoogstwaarschijnlijk aan de voeding die hem toegediend wordt. Er is
een overvloed van keuze in hondenvoer wat het moeilijk maakt om de juiste te kiezen, maar dan weet je ook zeker dat
de juiste voeding voor jou hond ertussen staat!
Als je hond een te losse stoelgang heeft dan is het belangrijk om geen voedsel te geven waar olie in zit. Om constipatie
tegen te gaan is het weer belangrijk van voeding te geven zonder olie en met meer koolhydraten. Het opgeblazen
buikje van je puppy kan niet alleen door de foute voeding verschijnen, maar ook als je je puppy twee keer per dag eten
geeft i.p.v. drie maal. Als je je puppy toch vaker eten geeft en het opgezwollen buikje gaat niet weg dan is het
aangeraden om voeding te geven met meer koolhydraten.
Puppy’s die hyperactief worden van de nieuwe voeding hebben meer proteïne nodig. Wat belangrijk is om als baasje
te weten tijdens het veranderen van voeding is dat dit heel rustig moet gaan. Vul de eerste week ongeveer een kwartje
van de etensbak met het nieuwe voedsel. Na 3 weken zou je het resultaat normaal al moeten kunnen waarnemen.
Hoe voorkom je dat je hond gaat vechten met andere honden?
Als we denken aan de typische hondengevechten dan denken we meteen aan de populaire rassen die speciaal gefokt
zijn om te vechten. Echter is dit niet het geval want elk ras is in staat om te vechten.
Honden vechten vaak om te laten zien van wie het territorium is waar ze zich op bevinden, maar ook als de ene hond
dominant probeert te zijn tegenover de andere. Agressie tussen honden kan overal opduiken en het is dus zeer
belangrijk om dit zo snel mogelijk af te leren. Er zijn veel aanwijzingen dat een pup gaat om te vechten voordat het
daadwerkelijk gebeurt zoals rechtstaand haar, grommen en niet meer reageren op commando’s. om dit te voorkomen
is het cruciaal dat je hond weet dat jij de baas bent, dit doe je door hem de basis commando’s “zit”, “lig” en “kom hier”
te leren zodat hij zeker naar je luistert. Als je puppy een goede interactie heeft met een andere hond is het belangrijk
dat je hem hiervoor beloont.
Puppy’s die in een gevecht terecht komen, kunnen twee kanten uit. Enerzijds zal je hond nooit meer een gevecht
aangaan, anderzijds zal hij dit blijven doen. Als dit probleem zich meerdere malen voordoet is het aangeraden om een
hondentrainer er bij te halen.

