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Wetenswaardig:
elk dier, ook de mens heeft lustgevoelens:
- Sex : Reu eet niet. Lustgevoelens primeren.
-Voer: Elk dier kun je iets aanleren of lokken met voer
-Warmte genegenheid.
Voordeel voor de mens is dat hij kan simuleren en uitlokken, een dier kan dit niet. Je kan je huisdier
lustgevoelens geven met voer en warmte. Hoe groter het lustgevoel op een bepaald moment, hoe
groter de kans op een juist of beter gedrag.
Als je hond zit of iets doet wat je wel apprecieert, laat het dan ook horen en beloon met een
lievelingssnoepje.
Nooit iets toelaten dat hij op volwassen leeftijd ook niet mag.
Schreeuwen tegen je hond heeft geen enkele zin. Bedenk dat een hond gemiddeld 17 maal beter
hoort dan wij.
Nooit hondje straffen of troosten als het bang is of schrikt, negeren is het beste anders wordt het
alleen maar angstiger.
Betast je pup dagelijks en borstel hem zachtjes, dat voorkomt later verzorgingsproblemen. Laat het
ook door vreemde mensen doen.
Nooit toestaan dat de hond bepaalt wanneer een handeling afgelopen is. Als bijvoorbeeld je hond
wegloopt tijdens het borstelen, hij heeft er genoeg van, dan roep je hem onmiddellijk terug en je
maakt het borstelen af (al zijn het maar twee streken). Dan belonen met wat lekkers.
Let op als je toch straft, sommige hondjes zijn zo onder de indruk dat ze op hun rug gaan liggen, stop
direkt met straffen, hij kan niet meer doen.

Geef je hondje een vast slaapplaatsje in huis en leer het daar te blijven op jouw bevel (oefenen). Flink
belonen.
Je komt binnen en hij heeft iets stuk gemaakt, NIET STRAFFEN, je hond is wel onder de indruk van
jouw boos zijn, maar weet echt niet waarover het gaat. Zo maak je enkel zijn vertrouwen in de mens
stuk, hij was zo blij en krijgt dan op zijn duvel !

Leer je hondje alleen blijven met korte periodes, of steek hem in een bench met een lekkere knook of
amusant voorwerp, dat is ook trainen.
Nooit slaan, dat doen honden toch ook niet bij elkaar. Het baasje is in zijn ogen ook een hond (de
leiderhond).

Spreek met elkaar af om steeds dezelfde woordjes te gebruiken. Dus liggen of zit, of nestje. Het is al
moeilijk genoeg voor het jonge diertje, dus geen zinnen zoals :« ga eens op je poep zitten « of « wil je
wel eens luisteren » wees duidelijk en zeg ZIT of LIGGEN of NESTJE beloon dan overduidelijk en jubel,
klop eens in je handen, lach of geef een stukje vlees.
Sommige honden plassen uit blijdschap als je thuis komt of als er bezoek komt. Andere uit allerlei
emotionele reacties. Straf niet, het zijn deemoedplasjes, negeer je hond tot hij zijn emoties de baas is
. Waarom heeft een pup zo'n scherpe tandjes ? Daarmee ondervindt hij wat er wel of niet op
reageert als hij het uitprobeert.
Nooit iets geven aan tafel, slechte gewoonte (bedelen). Dit is vervelend op verplaatsing.
Op de zetel ofwel nooit, ofwel altijd toegelaten. Ook met vuile poten, ook als er bezoek is. Bezoekers
zijn voor elke hond indringers. Zorg dat hij het leuk vindt.
Voer geven als je zelf hebt gegeten (vanaf 4maanden) de « wolvenleider » eet ook eerst zelf.
Puppyvoer geven tot 9 maanden (klein ras) of tot 5 maanden ( groot ras). Daarna voer voor een
volwassen hond met een maximum eiwit gehalte van 26 procent, dit is zeer belangrijk om te snelle
groei te vermijden Lees de verpakking en hou je daaraan. Bespreek het met je dierenarts.
Elk duurder voer is kwalitatief beter. Droge voeding is zeer goed en gemakkelijk ( om mee te nemen
op reis) en vooral gezond voor het GEBIT.
De hond bijt dingen kapot, blaft of plast als hij alleen is. Dit is uit schrik omdat jij, zijn grote leider, zijn
beste vriend, zijn alles, weg was. ( in de natuur blijft een roedel samen, een achtergelatene is steeds
in gevaar, je hond blijft denken als een wolf).
Nooit reageren als hij blaft of piept of jankt of zeurt of krabt of wat dan ook. Zelfs al ben je boos, hij
heeft gewonnen, hij kreeg aandacht, positief of negatief, hij had aandacht ! Wacht tot hij braaf of stil
is en reageer dan. Steeds volhouden, wees daarin zeer consequent.

Een hond knaagt altijd graag maar vooral vanaf zijn 4 maanden tot 10 maanden. Dan wisselen zijn
tandjes. Geef veel knaagbeentjes ( goedkoper dan je tafelpoot), zie je hem knagen aan een verboden
voorwerp, lok hem weg, geef een knook of bot om te ruilen en beloon hem dan voor het betere
gedrag. Niet straffen.
Spelen zoveel je wil, maar jij moet winnen. Het huis mag vol speeltjes liggen, maar als je de hond laat
trekken aan een lapje ofzo, help hem te lossen en zeg dan los, leg het speeltje weg, nooit laten
houden anders denkt hij dat hij de baas mag zijn. Veel spelen is leuk en maakt de binding groter.
Een hondje is zindelijk op 4 à 6 maanden ! ! ! Niet voor een hele dag . Sommige rassen zijn vlugger
dan andere, sommige terriers zijn niet zo vlug zindelijk. Volhouden en steeds belonen. Voor het eten,
na het eten, voor het slapen, na het slapen, voor het spelen, na het spelen, buiten zetten. Steeds
flink belonen en liefst op de zelfde plaats zetten en NOOIT straffen . Hij weet niet beter. Zie je het
gebeuren dan zeg je gewoon NEE, niet boos zijn maar het hondje buitenzetten op zijn plasplaats. Heb
je het niet zien gebeuren, ruim het gewoon op. Jij moet beter opletten.
Pak je hond niet te vlug op als je een andere hond ziet, hij zal dan denken dat andere honden
gevaarlijk zijn en de kans is groot dat hij later gaat aanvallen uit schrik. Maak hem liever los en laat
hem spelen met sociale honden (vraag het aan de eigenaar). De kans op vechten is dan eender klein.
Aangelijnde honden grollen het vlugst en het meest. Als je denkt dat ze gaan vechten, loop dan ieder
een kant uit en je zal zien, er gebeurt niets dan een beetje rumoer en gegrom, ( uitgezonderd bij
asociale honden). Roep nooit, hij hoort je dan toch niet, hij denkt dan dat je hem aanmoedigt en het
wordt nog erger. Steek je handen er zeker niet tussen.
Laat je hondje veel spelen met andere betrouwbare honden. Ga naar een goede hondenschool of
lees eens enkele recente hondenboeken.( bibliotheek ?)

Mensen leren hun pup zindelijk zijn vanaf de eerste dag omdat ze een onzindelijke hond vies vinden.
Maar hij mag wel trekken aan de lijn want hij is toch nog zo klein en hij moet al zoveel leren, dus dat
mag nu even, later mag hij het niet meer??? Hij begrijpt de wereld niet meer.
Graaft je hond veel in de tuin? Leer hem graven op een vaste plaats en leg er speeltjes of knoken in.
Meestal graven honden uit verveling, vooral energieke honden zoals de terriër. Dit is moeilijk af te
leren, juist zoals je een herder het hoeden moeilijk kan afleren of een jachthond achter wild aan te
gaan of zoals een waakhond het niet kan laten te waken. Ze doen dat omdat het in hun genen zit.
Heel nuttig is om het woord NEE of Foei te gebruiken als de hond iets doet of wil doen dat niet mag.
Maar hierop moet je eerst trainen. Leg een koekje in je hand en zeg " pak maar " , dan zeg je "NEE"
en je sluit je hand bliksemsnel. Je legt iets op de grond, bv. een sok. Zeg "Nee" en zet direct je voet er
op. Steeds belonen en vooral veel oefenen, dan kent hij het woord nee of foei vlugger en hij weet
dan ook dat hij een superbeloning krijgt als hij luistert en stopt met het ongewenst gedrag.

Ook honden kunnen wagenziek worden. Als je ervoor zorgt dat je hond de auto leuk vindt in plaats
van eng, ben je al half geholpen. Je doet dit als volgt: de eerste week vele malen per dag in de
stilstaande wagen leuke spelletjes spelen(trekspelletje). Desnoods 2 weken. Volgende stap: wagen
starten (door andere persoon,NIET RIJDEN) blijven spelen NIET TROOSTEN als de hond reageert op
het starten. Dit weer een volle week volhouden, vele malen per dag. Vervolgens korte afstandjes
rijden al spelend, NOOIT TROOSTEN reageer zelf ook niet , blijf spelen met zijn favoriete speeltje of
knaagbeen die je hond alleen maar in de auto krijgt. Moet je toch ver rijden, geef dan een middeltje
tegen wagenziekte.
Goed gedrag steeds belonen met een braaf of goed of flink of wat dan ook als je het maar meent.
Slecht gedrag negeren en afleiden tot juist gedrag. Hoe denk je dat men een dolfijn leert om uit het
water een vis te vangen in de lucht tegen zijn natuur in?
Een pup mag niet binnen plassen of stuk bijten, dat wordt consequent afgeleerd. Maar het trekken
aan de leiband dat mag wel ! Later als het al een gewoonte geworden is, gaat men het afleren, dat
lukt wel, maar met veel moeite.
Wat je wel kan doen is zijn aandacht trekken en positief gedrag belonen . Dus als je pup trekt, stop
dan met stappen en lok hem terug naar jou.( met grotere of oudere honden verander je plots van
richting). De hond krijgt aandacht voor jou. Dat moet je belonen.
Je kan ook hulpmiddeltjes gebruiken zoals een snoepje in de hand(liefst vlees), of een piepertje of
balletje. Zoek zelf uit waar je hond verzot op is en gebruik het om juist gedrag uit te lokken. Doe dit
altijd en overal, dan krijg je later een vrolijke hond die enkel aandacht heeft voor zijn leuke baas en
niet bezig is met zijn omgeving.

Wees altijd consequent en vrolijk en je hebt een kameraad voor het leven.
Een goede Hondenschool is vooral nuttig voor socialisatie, vooral jonger dan zes maanden is de
puppyklas een aanrader. Liefst vanaf de 8 weken al.
Hondenschool heeft vooral nut als je hondensport wil doen en als je hond het graag doet. Het is
vooral aan te raden als je een probleem hebt.
Voelt de hondenschool niet goed aan, ga er dan weg. Blijf niet omdat je toch betaald hebt of omdat
je er iemand kent, er zijn nog scholen of STOP er mee.
Let op, er zijn hondenscholen die je niet kunnen helpen met je probleem.
Die doen alsof, maar in feite loop je er maar bij om de hoop te vergroten. Zij kunnen wel met
werkwillige honden werken en dat is voor hun imago heel goed. Ze halen prijzen bij wedstrijden en
doen het goed op demonstraties. Maar daarom is het nog geen goede hondenschool die jou helpt.

Waarom geen slipketting ? Omdat weinig mensen die op de juiste manier kunnen hanteren. Er is ook
geen gebruiksaanwijzing bij (zou moeten) . Een slipketting dient om te corrigeren dwz. OP HET JUISTE
MOMENT een flits, zoals een zweepslag te geven, anders heeft dit systeem geen nut en is het
treiteren.
De honden krijgen er enkel een gespierde nek van. Kijk maar eens rond in je buurt, hoeveel honden
zie je niet met een slipketting die toch nog trekken. Meestal zijn het slechte komers en uithalers. In
de hondenschool lopen ze wèl netjes aan de leiband. Vele hondenscholen blijven het systeem
gebruiken omdat ze op het oefenplein resultaat zien. Ze staan er echter niet bij stil dat het niet komt
door de correcties maar wel door de hondenbazen die zich daar consequent gedragen. De hond weet
ook maar al te goed dan hij op school is.
Dikwijls krijgt een hond een ruk met de slipketting op het verkeerde moment, de hond dacht juist
aan een beter gedrag en « ruk » verkeerd. Het moet « flits « zijn op het juiste ogenblik.
Er zijn natuurlijk ook honden die netjes meelopen met een slipketting, maar die kunnen ook even
netjes meelopen zonder, omdat de hondenbaas het trekken nooit heeft toegelaten en heel
consequent geweest is.
Je kan ook een Gentle-Leader aandoen ( dit is zoiets als een paarden halster). Daar mag je nooit aan
rukken(halshernia). Een nadeel is dat de honden het niet graag dragen. Je moet dit langzaamaan
trainen. Eerst 1 seconde, belonen en dan opbouwen tot 1 minuutje, dan eens een keer aanlaten
terwijl hij zijn eten krijgt of een spelletje speelt met jou. Nooit uitdoen als hij het wil ! Uitdoen als hij
er geen aandacht aan schenkt . Dan pas aan de leiband en ermee naar buiten als hij het niet erg meer
vindt.

Komen: het grootste probleem dat er is.
Je leert het thuis aan en zegt steeds hetzelfde woordje, bijvoorbeeld "Kom" of "Hier" . Je lokt hem en
geeft dan een snoepje terwijl je jubelt. Oefen dit veel, vooral thuis.Maak het dan moeilijker, verstop
je achter de deur, blijf belonen.
Ga er mee buiten waar weinig afleiding is, maak hem los en roep direct "hier". Beloon zoals thuis.
Komt er toch iets aan en hij komt niet: wees nooit boos, roep niet maar loop de andere richting uit,
verstop je zelfs achter een boom ofzo en laat hem eieren kiezen voor zijn geld. Gegarandeerd, hij
komt naar jou terug en dan beloon je hem weer. Nooit straffen.
Wees alfaleider: loop weg van hem, hij volgt jou. Wat je niet mag doen is, stilstaan met je jonge hond
als hij los is want dan leer je hem dat hij niet op jou moet letten, maar op zijn omgeving en dan krijg
je problemen. Wandel door zodat hij steeds waakzaam moet blijven om naar jou te kijken. Dat
voorkomt later het "kom" probleem. Als je wil stilstaan, roep hem dan bij jou en maak hem vast.
Later als hij het bevel "blijf" heel goed kent, roep je hem bij je en laat hem zitten of liggen met het
bevel "blijf" Kan hij het niet, haak hem vast, laat hem niet in de fout gaan.

Waarom loopt een hond achter joggers en fietsers ?
Hij jaagt achter alles dat beweegt. Stopt de jogger of fietser, dan jaagt de hond ook niet meer.
Vele honden halen ook uit naar fietsers. Waarom? Omdat ze winnen. Dit wil zeggen dat ze zich groter
en sterker voelen wanneer ze zijn aangelijnd dan wanneer ze los zijn. Ze kijken naar de aankomende
fietser. Ze grommen, ze blaffen, ze willen bijten. De fietser rijdt voorbij en verdwijnt. De hond denkt:"
hij is bang van mij". Dus hij heeft gewonnen en de volgende maal doet hij het weer. Wat je er aan
kan doen is niet de hond straffen, want dan kan dit gedrag nog erger worden. Neen, je leidt de hond
op voorhand af met aandacht voor jou. Daarom zijn aandachtsoefeningetjes zo belangrijk. Hoe meer
aandacht voor jou, hoe groter de beloning.

Apporteren is iets terugbrengen op jouw bevel.
Steeds belonen. Zelfs al heeft hij iets vast dat niet mag , NOOIT STRAFFEN . Negeer en geef hem iets
anders in ruil en ZORG dat hij het verkeerde object niet meer kan wegnemen. Zo gauw hij iets
beetpakt wat toegelaten is, zeg jij diezelfde seconde "VAST". Zo leert hij de betekenis van het woord,
niet als hij het al vast heeft !
Zeg nooit LOS als hij het speeltje nog vast heeft, of als hij er mee wegloopt. Zeg LOS op het moment
dat hij het voorwerp lost ! Anders denkt hij dat trekken of weglopen "los" betekent !
Loop nooit achter je hond aan, hij vindt het prettig en denkt dat hij de baas is of mag zijn. Je kan toch
nooit zo hard of zo lang lopen als een hond, dus je verliest altijd. Als hij niet komt, negeer hem, draai
je om en begin te spelen met één of ander speeltje of met zijn pieper en doe alsof dat het allerbeste
ter wereld is. Hij zal vlug terug bij jou zijn. Wees nooit boos of je krijgt zeker een "KOM " probleem.
Bij het aanleren van onder andere "zit", gebruik steeds hetzelfde gebaar van je arm of hand. Dit is
handig om te gebruiken vanop een afstand of wanneer de hond je niet kan horen.

Beter één keer meer naar de dierenarts dan te laat.
Ga niet naar uw hond toe om hem te aaien, maar roep hem daarvoor bij u (dus ga ook niet naar zijn
mand om hem lief te aaien)
Laat uw hond iets doen voor wat aandacht of lekkers. Breng hem eerst tot zit, of laat hem iets
apporteren.
Negeer opdringerig, aandachtvragend gedrag. Kijk de andere kant op. Speel voor 'paal'. Of verlaat de
ruimte.

Laat uw hond werken voor de kost. Verstop ( een gedeelte) van zijn maaltijd en laat hem dat zelf
opzoeken.
Verander je van voer of van merk, meng het met beetjes verdeelt over 7 à 10 dagen anders krijgt je
hond diarree.
Verveling is het ergste dat je een hond kan aandoen, geef hem veel afleiding dat voorkomt slecht
gedrag , er is zoveel in de handel nu vb. gevulde Kong of activity bal. Leer hem kunstjes met de
Clicker!!

Indien je problemen verwacht met je hond bij een onderzoek door de dierenarts, train dan vooraf
met een muilband. 1 seconde aandoen beloon, dan 1 minuutje beloon, niet afdoen als hij het wil,
doe hem af als hij er even niet aan denkt . Dit moet je trainen op alle plaatsen, niet alleen in je
keuken maar ook op verplaatsing. Blijf het trainen , als het noodzaak wordt, dan is je hond er niet
door gestresseerd !
Vroeger zei men dat je steeds aan de hond of zijn eetpotje moest kunnen terwijl hij at. Dat is
achterhaald. Zou jij het tolereren dat je een bord met lekker eten krijgt dat iemand terug komt
wegnemen ? Nee. Je hond dus ook niet. Maar heb je kindjes in de buurt dan kun je dat ook
inoefenen: terwijl je hond eet zeg je zijn naam en je werpt er een stukje lekkers bij. Dan vindt hij het
niet erg, in tegendeel, hij zal het dan goed vinden als kinderen of bezoekers in de buurt komen van
zijn eetpot. .
Geen enkele hond begrijpt mensentaal, alles moet je trainen, zowel de betekenis van het woord
Braaf als Zit of Nest enz.
Opletten als je « voedsel weigeren » traint, overdrijf niet. Sommige honden doen het zo goed dat ze
ook weigeren als er iets met hun baasje is en ze moeten naar familie of pension.
Hou je hond (+20kg.) rustig na zijn eten, anders bestaat er een kans op maagtorsie.
Hij kan niet doordenken of iets organiseren « ik ga straks eens lekker blaffen naar de buren ».
Voorbeeld: een hond springt op bed, wil er niet af en laat zijn tanden zien. Wat deed men vroeger ?
Men gaf hem slaag, met als gevolg dat hij ofwel vals werd ofwel bang.
Wat doe je nu: zorg dat hij niet op bed kan of leer hem op jouw bevel op het bed springen (beloning)
en er terug af te springen (beloning). Als hij het mag doen is de leut eraf om zijn baas te domineren.
De rollen omdraaien is dikwijls een goed middel om ongewenst gedrag af te leren.

De puppy
Vanaf de derde tot de twaalfde week leert de pup zijn soortgenoten (mensen) kennen en ermee
omgaan. Dit is de
socialisatieperiode. Wat hij in deze periode leert en ervaart is bepalend voor zijn toekomstig sociaal
gedrag.
•
•
•
•

•

Wen uw puppy aan andere mensen, kinderen, postbodes.
Doe hem nu en dan een halsbandje aan.
Wen hem voorzichtig aan elektrische apparaten, auto's en andere honden.
Borstel uw pup elke dag, of betast hem terwijl u hem vasthoudt. Onderzoek dagelijks oren,
ogen, tanden, de onderkant van zijn poten en onder zijn staart. Dat leert de pup dat u hem
mag vasthouden zonder dat het bedreigend is. Laat ook anderen dat doen. Zo bereidt u de
pup voor op dierenartsenbezoek.
Misschien is er in uw buurt een hondenschool met puppytraining

De puber
Tot ongeveer zijn zesde levensmaand bestempelt uw pup u vanzelfsprekend als roedelleider, op u
vertrouwt hij. In de puberteitsperiode gaat het gedrag van uw pup stilaan veranderen. Wanneer de
(uw) regels die gelden in zijn roedel niet consequent toegepast worden zal de puber de rangorde in
vraag stellen. Meer en meer zal uw jonge hond de andere leden van de roedel testen om zijn positie
te verstevigen. De bevelen (zit, af) die met veel geduld werden aangeleerd worden genegeerd. Ga
niet schreeuwen en zeker niet slaan. Probeer geduldig te blijven, en laat de hond het bevel uitvoeren
dat u hem gegeven heeft, al moet u honderd keer herhalen. Wees kordaat en consequent! Laat u
hem echter zijn zin doen dan bent u in de ogen van uw hond een zwakke roedelleider. Vooral
wanneer u uw hond bij u roept, kan hij doen alsof hij u niet gehoord heeft. Wat hij wil bereiken is
eigenlijk dat u naar hem toegaat, wat in hondentaal betekent dat u zich onderwerpt aan zijn wil. Geef
vooral niet toe en blijf uw hond roepen tot hij komt. Lok hem eventueel met een koekje en geef het
hem als beloning wanneer hij na veel getreuzel toch komt. Het "speels bijten" in baasjes hand: wat
uw pup indertijd speels bedoelde kan hij nu aanwenden om op te klimmen in de rangorde. Geef uw
hond een kordate berisping (foei, genoeg) wanneer hij probeert in uw hand te bijten. Leer uw hond
tijdens het wandelen om mooi naast uw linkerbeen te lopen. Ga steeds als eerste door een smalle
doorgang. Een roedelleider gaat steeds als eerste op verkenning. Bewijs uw jonge hond dat u uw
taak als roedelleider aankan. Geef uw hond te eten nadat u gegeten heeft. Geef nooit toe aan
bedelen aan tafel. Zorg ervoor dat u bij het spelen met uw hond steeds de leiding hebt. Bepaal
wanneer wel en wanneer niet wordt gespeeld. Laat de hond enkele spelletjes winnen, maar zorg
ervoor dat u bij het laatste spel de absolute winnaar bent. Een hondenschool is een ideale plaats om
uw puber verder te socialiseren.

MET BELONEN EN VEEL GEDULD BEREIK JE MEESTAL MEER DAN MET STRAFFEN
VEEL PLEZIER EN GELUK IS GEGARANDEERD ALS JIJ JE HOUDT AAN DEZE REGELS !!!
Jeanne wenst je veel plezier met je lieve pup!!

In België heeft elke hond een Diergeneeskundig Paspoort (het vroegere vaccinatieboekje), dat u
wordt meegegeven door de fokker bij het afhalen van uw puppy. Hierin worden alle
diergeneeskundige handelingen die uw hond ondergaat ingeschreven.
Spijts al uw goede zorgen is uw hond niet immuun tegen ziektes.
Hou de conditie van uw puppy goed in de gaten, zodat ziektes vroegtijdig kunnen opgespoord
worden. Raadpleeg uw fokker ingeval van twijfel. Plan één tot twee visites per jaar bij uw dierenarts,
zelfs indien uw hond gezond blijkt.
Vaccinatie
Er zijn vijf gevaarlijke infectieziekten die het leven van uw hond in gevaar kunnen brengen: ziekte
van carré, hepatitis, leptospirose, rabiës en parvo-virus. Zij worden overgebracht door virussen of
bacteriën, waarmee uw hond bijna overal in contact kan komen. Vaccinatie beschermt de hond
tegen deze vijf aandoeningen. Een vaccinatie geeft maar een volledige bescherming indien ze op
regelmatige tijdstippen herhaald wordt. De datum van inspuiting en de naam van het vaccin worden
ingeschreven in het Diergeneeskundig Paspoort van uw puppy. De data voor de herhalingvaccinaties
worden u meegedeeld door de fokker en later door de dierenarts.
Ontworming
Interne parasieten, zoals spoelworm en lintworm kunnen de weerstand van uw pup aantasten. De
hond moet regelmatig ontwormd worden, voor de eerste keer op drie, dan op vijf, en daarna op
zeven weken. Vraag aan de fokker wanneer uw puppy laatst ontwormd werd en wanneer een
herhaling nodig is.
Enkele ziektesymptomen
De hieronder beschreven ziekteverschijnselen kunnen verschillende oorzaken hebben. Enkel uw
veearts kan een juiste diagnose stellen.
Hoesten: Verkoudheid, keelontsteking, besmettelijke kennelhoest of heeft iets in neus of keel
gekregen.
Diarree: Opgewondenheid, verandering van dieet, wormen, infectie, vergiftiging. Ga direct naar de
veearts met een puppy!
Haaruitval: Kan veel oorzaken hebben, zoals het fysiologisch wisselen van de vacht, een storing in de
stofwisseling, gebrek aan vitamines, darmparasieten, schimmels of vergiftiging.
Schudden van het hoofd: Oorontsteking, mijten, bacteriën, vreemd voorwerp in het oor.

Zonneslag: De hond kan bijna niet bewegen en snakt naar adem. Hij kan in coma vallen, met de dood
tot gevolg. Maak de hond direct nat of dompel hem onder in koud water, leg hem op een frisse
plaats en hou hem nat met vochtige doeken. Laat water in de muil lopen. De Berner Sennenhond
verdraagt moeilijk grote hitte.
Vergiftiging: Veel symptomen, afhankelijk van het soort vergif. Ga direct naar de veearts bij de
minste twijfel.
Tranende ogen: Ontsteking van de oogklieren; stof of vreemd voorwerp in het oog; allergie.
Jeuk: Parasieten (mijten, bacteriën), allergie.
Abnormale dorst: Zout voedsel of droogvoer; gestoorde lever- of nierfuncties, diabetes).
Koorts: droge warme neus, doffe pels, vuile ogen; wijst op infectieziekte.
Overgeven: Honden kunnen eenmalig overgeven om hun maag te ontlasten. Blijvend overgeven:
maagziekte, vreemd voorwerp in de maag, meerdere oorzaken. Ga direct naar de veearts met een
puppy!
Gewichtsverlies: Onaangepaste voeding; tandproblemen; wormen; psychologische oorzaken (alleen
zijn, jaloezie); tumors.
Rasgebonden kwalen
Er zijn verschillende redenen waarom bepaalde kwalen bij bepaalde rassen overheersen:
Honden werden, en worden meestal gefokt op schoonheid. Het uiterlijke komt op de eerste plaats,
terwijl het genen-erfgoed verwaarloosd werd. Te "dicht" fokken zodat inteelt problemen ontstaan.
Genetische kwalen sluimeren soms over verschillende generaties.
Heupdysplasie:
Alle grote rassen, dus ook de Berners, zijn onderhevig aan heupdysplasie (HD): te vlakke of
onregelmatige gewrichtskom van de heupen; kan in een erg stadium tot lamheid leiden. Een vroege
diagnose kan enkel radiografisch gebeuren. Bij de Belgische rasclubs is een radiografisch onderzoek
van de ouderhonden verplicht vooraleer te mogen fokken.
Elleboogdysplasie:
Problemen in schouder-, elleboog-, knie- en spronggewricht. Er is nog niet veel geweten over de
werkelijke oorzaak van deze kwaal.
Maagkanteling:
Deze aandoening kan ontstaan door teveel te eten, door te snelle bewegingen, spelen of springen na
de maaltijd. Symptomen: vergeefse pogingen om over te geven, zeer snelle tonvormige opzwelling
van de buik. Wordt de hond niet binnen de twee uur geopereerd, dan zal hij een pijnlijke dood
sterven.

Voeding
Regels bij het voeden
Het voedsel mag niet te warm of te koud zijn. Best is kamertemperatuur. Verwijder het resterend
voedsel na ongeveer een half uur. Bedorven voedsel geeft diarree en trekt vliegen aan. Bewaar
geopende blikken en zelf klaargemaakt voedsel niet langer dan twee dagen in de ijskast. Was na elke
maaltijd de eetpot uit met heet water om bacterievorming te voorkomen. Er moet altijd een
drinkpot met fris water in het bereik van de hond staan, zodat hij op ieder moment zijn dorst kan
lessen. Laat de hond rustig en ongestoord eten.
Wat slecht is voor uw hond:
•
•
•
•

Sterk gekruid voedsel kan de nieren van uw puppy aantasten.
Zoetigheden tasten de tanden aan en doen uw hond verdikken.
Let op met chocolade deze bevat de stof theobromine en is giftig voor uw hond,maar weinig
mensen weten dat.
Overgewicht remt de normale ontwikkeling van het beendergestel van uw jonge hond.

Wat uw hond nodig heeft
De wolf, voorvader van de hond, eet de onverteerde inhoud in de ingewanden van zijn
plantenetende prooien volledig op. Zodoende krijgt hij voldoende vezels, koolhydraten, mineralen
en vitamines naar binnen. Hondenvoeding moet al deze elementen bevatten. Een eenzijdig
vleesdieet bevat te weinig van deze elementen, zodat het lichaam van een jonge hond zich niet
volwaardig kan ontwikkelen, en allerlei ziekteverschijnselen kunnen optreden.
Kant-en-klare voeding
In de meeste commerciële voedingen zijn alle nodige voedingsstoffen aanwezig. De fokker kan u
inlichten over kwaliteit en kwantiteit van de te verschaffen voeding. Er bestaat ook dieetvoeding
voor honden met overgewicht en voor oudere honden.
Zelfbereid voedsel
Om zelf een uitgebalanceerd voedselpakket voor de hond samen te stellen heeft men een zekere
basiskennis nodig over zijn nutritieve noden. De fokker kan u hierbij helpen aan de nodige
documentatie.

