Zindelijkheidstraining van je pup
Een pup uit een goed nest zal in de meeste gevallen van de moeder een klein beetje
zindelijkheid hebben aangeleerd. Omdat ze doof en blind worden geboren zijn zij
afhankelijk van hun moeder. De moeder zorgt voor drinken en warmte. En ze likt de urine
en ontlasting op, waardoor het nest schoon blijft. Dit zorgt er voor dat de meeste pups
leren om het nest (of de bench) schoon te houden van urine en ontlasting.
Heb je de pup bij een goede fokker gekocht, dan zal deze fokker in de meeste gevallen in de
2e of 3e levensweek van de pup ook al begonnen zijn aan een zindelijkheidstraining.
Dat wil niet zeggen dat jouw pup al helemaal zindelijk is als jullie hem in huis halen.
Waarom niet? Voor een pup zelf maakt het namelijk nog niet zo heel veel uit waar hij zijn
behoefte doet tot hij ongeveer 8 weken oud is. Al zal hij zijn nest niet zo snel bevuilen.
Bevuilt hij zijn nest wel? Dan kan het zijn dat er ergens in zijn eerste weekjes toch iets niet
helemaal goed is verlopen in het nest of gaandeweg heeft de pup zich iets aangeleerd.
Maar geen paniek, onderstaande aanwijzingen kunnen je zeker uitkomst bieden!

Vanaf ongeveer 8 weken oud ontstaat bij je pup meer besef van zindelijkheid en is die
leeftijd geschikt om de zindelijkheidstraining in te gaan zetten. Om een zo snel mogelijk
effect te krijgen in de training is het goed om je aan een aantal aanwijzingen te houden
(plasschema ):
1. Zorg dat je je pup altijd kunt zien in huis en dat je weet waar hij is
2. Wordt hij onrustig en begint hij rond te snuffelen? Neem hem dan even mee naar
buiten. De kans is groot dat hij zijn behoefte moet doen!
3. Na iedere activiteit van je pup zal hij zijn behoefte moeten doen. Dus na het slapen,
spelen en eten;

4. Moet je eventjes weg? Ga dan eerst uitgebreid met puplief naar buiten om een
plasje te doen. Zo voorkom je dat er bij thuiskomst een verrassing voor je ligt. Ga
ruim op tijd even naar buiten en neem de tijd.
5. Zorg dat je in het begin de pup dicht bij huis zijn behoefte laat doen. Als hij eerst
nog een stuk moet wandelen is de kans groot dat hij zijn behoefte op de stoep doet.
6. Laat de pup in het begin zo vaak mogelijk uit! Liever een paar keer “voor niks” naar
buiten dan een paar keer te laat. Het liefst in het begin ieder uur en sowieso na
iedere activiteit van je pup!
7. Houd in het begin een vaste plek aan als plaats om de behoefte te doen;
8. Geef de pup de tijd om zijn behoefte te doen: heb geduld! Geduld wordt beloond;
9. Laat de pup rustig snuffelen om een goed plekje te vinden;
10. Blijf zelf rustig, ga de pup niet afleiden met hoge stemmetjes of drukke
bewegingen. Het is de bedoeling dat hij zich concentreert om zijn behoefte te doen
en niet om te spelen;
11. Als je pup plast en/of poept: beloon hem! Maak er een feestje van, geef
superlekkers en ga samen even spelen. Zorg wel dat hij het leuk vindt wat je doet en
niet terugdeinst omdat je te druk bent. De kans is dan aanwezig dat hij dat als een
straf gaat zien en dus minder snel zijn behoefte doet buiten;
12. Heeft jouw pup een ongelukje in huis gehad? Dus een plasje of de grote boodschap?
Word niet boos. Hij weet nog niet wat de bedoeling is en zindelijkheid moet hij nog
leren. Leid je pup naar een andere ruimte en ruim zijn behoefte even op en maak die
plek schoon, bij voorkeur met Urine-off. Dat haalt de geur weg en voorkomt dat de
pup iedere keer dezelfde plaats zal opzoeken.

Opmerkingen:
-

Was jouw puppy al zindelijk en is hij plotseling onzindelijk geworden? Dan kan er
iets lichamelijks aan de hand zijn. Neem dan even contact op met de dierenarts;

-

Sta je al 10 minuten buiten en je pup doet zijn behoefte niet? Ga dan naar binnen en
ga na 5 minuten weer even naar buiten. De kans is groot dat hij dan zijn behoefte wel
doet. Houdt je pup aangelijnd als je naar binnen gaat en laat je pup niet in de tuin los.
Kans is groot dat hij/zij haar behoeftes dan in de tuin doet;

-

Heeft jouw pup zijn behoefte buiten gedaan? Ga dan niet direct weer naar binnen.
Maar ga nog even wandelen en buiten spelen. Het direct naar binnen gaan kan voor
de pup namelijk een reden zijn om niet meteen zijn behoefte te doen in de
toekomst, om het uitje zo lang mogelijk te rekken;

-

Is de afstand van binnen naar buiten nog te groot voor jouw pup? Leer hem dan eerst
zijn plasje te doen op een puppymatje. Die zijn speciaal ontwikkeld voor ongelukjes
in huis. Ze zijn superabsorberend en nemen de geur op. Deze matjes kun je een
vaste plek in huis geven. Als jouw pup zijn plasje netjes op de mat doet, kun je rustig
aan in stappen naar buiten werken. De matten zijn voor 1 malig gebruik. O.a.
verkrijgbaar bij de dierenspeciaalzaken.

-

Plast het puppy alleen bij een begroeting of tijdens het alleen zijn? Bespreek dat
met een van onze instructeurs. Zij kunnen je prima uitleggen waarom dat gebeurt en
wat je er aan kunt doen.

