
Maak je

puppy

supersnel

zindelijk!

Checklist

 

Een zindelijke puppy plast en poept buiten. Én geeft aan dat

ze aandrang voelen.

Met deze 4 eenvoudige stappen heb ook jij

binnen een no-time een zindelijke puppy.

 Een puppy van 8 weken kan ongeveer 1 uur de plas

ophouden. Dus de zindelijkheidstraining is afhankelijk van

de leeftijd. Blijf in “the safe zone” zorg voor succes, dus

wacht niet te lang.

Hoe lang is je puppy bij jullie?

Het duurt ongeveer 6 weken voordat een pup gewend is

aan de nieuwe omgeving. 

Sommige fokkers besteden veel aandacht aan

zindelijkheidstraining. Dat maakt nogal een verschil! Wat

heeft jouw puppy al geleerd?

 Hoe oud is je puppy?

Heeft de fokker al iets aan zindelijkheid gedaan?

Stap 1.       Wees realistisch



Planning! Zorg in het begin dat je pup elke 1.5-2 uur even

naar buiten gaat voor een plas of poep. Niet voor een

uitgebreide wandeling.

Direct naar buiten

Na het spelen, na het trainen, na het slapen neem je de

pup DIRECT mee naar buiten. Niet wachten, want je bent

altijd net te laat!

Kies veilige (rustige) plekjes vlakbij huis waar je pup mag

poepen en plassen. 

 Maak een tijdsplanning

Kies een paar vaste plekken

Prijs je puppy de hemel in als er buiten geplast

of gepoept wordt. Let op: pas belonen als de pup klaar

is.  Trainen gaat met pieken en dalen 

Een terugval in het gedrag is heel normaal. Maak je

geen zorgen!        

Je puppy gaat vanzelf aangeven dat ze aandrang

 Beloon je puppy

Observeer je puppy  

voelen en naar buiten willen. Hoe gaaf is dat?

Stap 2.    Ga structureel te werk

Stap 3.      Blijf positief

Jouw puppy wordt

ook een Super

puppy!



Je puppy is niet expres nog niet zindelijk, straf daarom

nooit! Je wilt dat jouw puppy je vertrouwt. 

Het is best wel een klus een puppy opvoeden! Zorg dat

je met het hele gezin weet wat de bedoeling is. Betrek

elkaar erbij! 

Houd in je achterhoofd dat het ongeveer 6 maanden

Straf niet

Let op: laat je puppy er niet bij als je het plasje opruimt,want

er is immers niets leukers dan lekker in het keukenpapier

happen en even flink in de dweil hangen.      

Vraag hulp

Over 6 maanden (lach je hierom)

duurt voordat je pup helemaal zindelijk is. een paar

maanden ben je dit allemaal weer vergeten en word ook

jouw puppy een Toffe hond!

 Note: het gebeurt niet heel vaak, maar soms kunnen puppy’s

onzindelijk zijn door een medische reden. Als je dat vermoed maak dan

een afspraak met je dierenarts. Zorg dat je voor die tijd weet hoe veel

je puppy drink en hoe vaak de pup plast per dag. Meten is weten!

Stap 4.        Wees geduldig 
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