De Algemene
Begeleidingscommissie van de
NLV krijgt veel vragen over
opvoeding, puppytests en gedrag.
Daarom is de ABC begonnen met een
reeks artikelen van Crista Torn Broers. *
Hebt u vragen op deze terreinen? Dan kunt
u contact met haar opnemen. Haar e-mailadres is: labrador.gedrag@hetnet.nl

3. Baby op komst
Voordat de baby geboren is
Niet iedere hond zal een nieuwgeborene in
het gezin hartelijk verwelkomen. Een en
ander is afhankelijk van de hond, zijn
(gebrek aan) ervaringen met baby’s tot nu
toe, van het nemen van voorbereidende
maatregelen en van de begeleiding van de
hond.
Wanneer u een baby verwacht en er is al
een hond in uw gezin, dan kunt u wel een
aantal maatregelen nemen om de kans op
ongelukken te verkleinen.
Zorg dat uw hond de volgende
commando’s beheerst
 Zit
 Af
 Hier
 Los
De hond moet op uw commando ‘af’ (of
plaats), ook langere tijd kunnen blijven
liggen.
Als uw hond deze commando’s goed
beheerst, al voor de geboorte van de baby,
dan is uw hond er al aan gewend dat hij
soms naar zijn plaats wordt gestuurd en dat
er dan langere tijd geen aandacht aan hem
geschonken wordt, als hij moet blijven
liggen.

Bench
U kunt voor uw hond een bench als plaats
gebruiken. Deze kan worden afgesloten,
zodat u veilig uw aandacht op iets anders
kunt vestigen. Het is belangrijk uw hond
voortijdig op een positieve manier aan de
bench te wennen. Hiermee voorkomt u dat
uw hond een negatieve associatie legt
tussen de komst van de baby en de
beperking van zijn vrijheid.
Naast het (indien nodig) verbeteren van het
appel op de hond, kunt u van te voren
bedenken of er dingen zijn die uw hond nu
wel mag en straks als de baby er is niet
meer. U doet er goed aan deze
veranderingen al door te voeren ruim voor
de geboorte van de baby.
B.v. wanneer u gewend bent uw hond de
hele dag door aandacht te geven, bouw dit
dan geleidelijk af. Of uw hond mag nu wel
in de babykamer komen, maar straks als de
baby er is niet meer.
Als de baby er is
Wanneer de baby er eenmaal is, kunt u uw
hond leren de aanwezigheid van de baby te
zien als iets positiefs.
 Geef uw hond regelmatig aandacht
op momenten als de baby ook
aanwezig is
 Vraag u (kraam) visite de hond niet
te vergeten, zeker in het geval van
mensen die de hond voor de komst
van de baby altijd aandacht gaven
 Geef uw hond iets lekkers
(bijvoorbeeld een Kong) als hij op
zijn plaats moet blijven als u met de
baby bezig bent.
Baby wordt leuk
Op deze manieren zal uw hond het leuk
vinden om de baby te zien. Uw hond legt
een positieve associatie tussen het zien van
de baby en wat hij krijgt.
 Iets lekkers
 Spelen
 Aandacht
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Aandachtspunten
 Beloon uw hond voor gewenst
gedrag
 Laat uw hond nooit alleen met de
baby. Dit geldt ook voor een
Labrador!
 Geef uw hond de meeste aandacht
als de baby in de buurt is
 Blijf consequent naar uw hond, laat
geen dingen toe die u ook niet
toelaat op andere momenten
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