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En dan komt jouw pup in de puberteit.....

 

Puberteit  

 
Ergens tussen de 6 en 18 maanden komt de hond in de puberteit. Puberteit is de
transitie van pup naar volwassen hond. De hormonen zetten het lichaam letterlijk en
figuurlijk in beweging, niet alleen op lichamelijk gebied maar ook in de hersenen.

Reuen gaan onder invloed van het hormoon testosteron mannelijk gedrag vertonen. Ze
beginnen hun poot op te tillen en te markeren. Ook kunnen ze gaan krabben nadat ze
hun behoefte hebben gedaan. Sommige reuen gaan, tot schrik en ergernis van hun
eigenaren, in de puberteit voor het eerst vechten met soortgenoten, meestal met
andere reuen. Het is afhankelijk van de fysieke kracht, de hoeveelheid winnaar- en
verlieservaringen én van de houding van de eigenaar hoe dit gedrag zich verder gaat
ontwikkelen. 

Teven worden in deze periode voor het eerst loops. Ook teven kunnen
gedragsveranderingen laten zien. Vlak voor de loopsheid zijn ze soms wat
ongehoorzamer. Veel teven worden wat kattiger met name naar andere teven. Er zijn
teven die, net als reuen, gaan markeren, soms zelfs met hun poot omhoog.

Voor eigenaren is de puberteit van hun hond een lastige periode. De hond wordt
ongehoorzamer en extra ondeugend, Oost-Indisch doof en daagt de eigenaar uit.
Daarbij komt ook nog dat de hond het territorium kan gaan verdedigen hetgeen kan
leiden tot geluidsoverlast en agressie. Het lijkt wel of hij alle wijze lessen vergeten is.
Blijf consequent! Zet een stapje terug met de oefeningen, om die later weer op te
bouwen. Probeer niet ongeduldig te worden. Een hond moet dit proberen, hij kan niet
anders. Door vriendelijk en consequent te handelen help je je hond door deze, ook voor
hem moeilijke periode, heen te komen.

Er is een verschil tussen lichamelijk en mentaal volwassen, tussen de 18 en 24
maanden is de hond lichamelijk volwassen en tussen de 2 en 4 jaar is de hond ook
mentaal volwassen. Dit betekent dat je hond er volwassen uitziet maar zich soms nog
niet zo gedraagt, geduld en rustig de oefeningen blijven herhalen, het komt goed.

 

Castratie 



Heb je vragen over het (ongewenst) gedrag van je puber hond of weet niet je goed hoe je met het
veranderd gedrag moet omgaan, wacht niet te lang en neem contact op met het team van Dogtalk, we
geven ook privé lessen en gedragsconsulten.

Castratie is het verwijderen van de testikels of de eierstokken en/of baarmoeder. Hierdoor daalt het niveau
van de geslachtshormonen en dit heeft hoe dan ook effect op het gedrag en gezondheid van je hond. Er
zijn zowel voordelen als nadelen aan het laten castreren van je hond. Overweeg daarom castratie goed en
houd bij je keuze rekening met de effecten op zowel gedrag als gezondheid. 
Indien je castratie overweegt in verband met (probleem) gedrag realiseer je dan dat dit gedrag alleen
verandert als de oorzaak van het gedrag hormonaal is. In andere gevallen kan castratie soms het
ongewenste gedrag verergeren.

Wil je overleggen of advies of het (probleem) gedrag van jouw hond veroorzaakt wordt door hormonen of
een andere oorzaak heeft? neem contact met ons op we helpen je graag.

Wil je weten of castratie een goede keuze voor jouw hond is? Vraag aan de instructeurs van Dogtalk
naar het Ja-Nee castratie schema, zo krijg je meer inzicht in de voor en nadelen voor gezondheid en
gedrag. 

Wil je nog meer lezen over castratie /sterilisatie en de effecten op gedrag en gezondheid dan verwijzen we
je naar de website LICG.nl.
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Castratie, is dat een goede keuze? 

https://www.licg.nl/honden/castratie-of-sterilisatie-van-uw-hond/

