Activiteiten om uw hond aan te wennen
Hondenpraktijk Fjurdy heeft speciaal voor
u en uw pup een puppykaart ontwikkeld
waarop allerlei activiteiten staan. Daarvan
moet u er minimaal 1 per dag uitvoeren. U
dient er zorg voor te dragen dat uw pup
deze activiteit als positief ervaart.
Bij deze activiteiten moet u denken aan:



Hondenpraktijk FJURDY

Het tegenkomen van diverse volwassenen, zoals; mannen, vrouwen, invaliden, joggers, mensen met helmen, enz.

Mieke Visser



Ontmoeten van kinderen van alle leeftijden.

U kunt contact met mij




Andere dieren

opnemen via de mail:



Overig, namelijk; fietsers, motorrijders,
scootmobielen, enz.

Omgeving, zoals; winkelcentrum,
schoolplein, wandeling in bos, gladde
vloeren, dierenarts, trimsalon, enz.

Voor een volledig overzicht kunt u
de puppykaart aanvragen bij
Hondenpraktijk Fjurdy

info@fjurdy.com
of telefonisch:
06 - 1900 4582
Meer informatie kunt u
vinden op mijn website:
www.fjurdy.com
KvK Rotterdam 24468205

Socialisatie
bij
honden

Socialiseren
De belangrijkste fase in het leven van de hond is
de socialisatiefase. De primaire socialisatiefase
verloopt van het einde van de derde week tot
ongeveer 12 weken. Daarna komt de secundaire
socialisatiefase, ook wel angstfase genoemd,
deze loopt van ongeveer 12 weken tot de puberteit.
Het is een kritische periode waarin vorming
plaatsvindt van primaire
sociale relaties of sociale bindingen. De doelstelling is het in eerste
instantie leren herkennen van de eigenschappen en kenmerken van
de soort waartoe de
pups behoren. Daarnaast ook het leren herkennen van de eigenschappen en kenmerken van de andere sociale partners waarmee
zij later te maken krijgen. Hierdoor zullen zij later niet overdreven
angstig of agressief reageren.
Socialisatie en gewenning
In de socialisatiefase moet een onderscheid gemaakt worden tussen socialisatie en gewenning.
Bij socialiseren moeten de pups de kenmerken
en eigenschappen van allerlei levende wezens
gaan leren kennen. Bij gewenning moet de
hond wennen aan allerlei verschillende situaties
met beelden, geluiden en voorwerpen.

Primaire socialitiefase
De meeste pups gaan als ze zeven of acht weken oud zijn naar de nieuwe eigenaar. Zowel de
fokker als de nieuwe eigenaar vullen de primaire
socialisatiefase in. Socialiseren moet zorgvuldig
aangepakt worden en is niet het zomaar confronteren met allerlei vreemde prikkels.

Blijven leren
De hond moet ook in de secundaire socialisatiefase (vanaf 12 weken tot de puberteit) blootgesteld blijven worden aan nieuwe of bekende
prikkels, anders kan er desocialisatie optreden.
Dat wil zeggen dat hetgeen de hond geleerd
heeft in de eerste weken weer verleerd.

De eerste ervaring moet zo plezierig mogelijk
verlopen. De eigenaar moet ervoor zorgen dat,
op het moment dat het gedrag nog volledig onvoorspelbaar is, de situatie waarin hij de hond
brengt zo min mogelijk bedreigend is en hij hem
alle steun kan geven die nodig is om de pup te
leren dat het leven niet vol enge verrassingen
zit.
Dit betekend in de praktijk dat de hond voordat
hij gestrest is al volledig ondersteund moet worden en dat de nieuwe prikkel op een zodanige
afstand of geluidssterkte wordt geïntroduceerd
dat hij er rustig aan kan wennen. De hond moet
niet teveel of te weinig gesteund worden. Bij te
weinig steun kan er stress optreden en leert de
hond niks. Bij teveel steun is er kans op dat je
de hond leert juist angstgedrag te vertonen.

Effecten van een slechte socialisatie zijn voor
baas en hond sterk negatief, ze zijn moeilijk omkeerbaar en zo ontstaan langdurige en vaak
ernstige problemen. Socialisatiefouten zijn
meestal deels te herstellen en vergen veel tijd
en moeite. Helemaal goed wordt een slecht gesocialiseerde hond nooit.

De eigenaar kan aan de pup voelen (doordat
deze in zijn armen ligt) wat de reactie van de
pup is op bijvoorbeeld een startende auto. Als
de pup schrikt, dan kan hij dit beter eerst vanaf
een afstand gaan staan en dit opbouwen door
steeds dichter bij de auto te gaan staan tot de
pup er niet meer bang voor is. Als de pup er niet
van onder de indruk is hoeft hij de volgende
keer niet meer opgetild te worden.

Problemen voorkomen
De meeste problemen komen voort uit een
slechte socialisatie of het opdoen van verkeerde
ervaringen. Het is daarom belangrijk dat fokkers
zich laten begeleiden in de socialisatie en nieuwe eigenaren vanaf het moment dat de pup in
huis is, begeleid worden in het hele socialisatieproces zonder dat er leerfouten worden gemaakt.

