
5 Tips die bijdragen aan een

Happy Dog
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Tip 1: Koop een tuig

Waarom een tuigje? Je hond zal je echt

dankbaar zijn! Juist in de hals van de hond

zitten namelijk veel kwetsbare weefsels.

Wanneer de hond een 'ruk' krijgt aan zijn nek

wordt er grote kracht uitgeoefend op de

luchtpijp, bloedvaten, zenuwen en

nekwervels. Er zijn al vele honden met een

nekhernia, of ander letsel, door het gebruik

van een halsband.



Tip 2: Snuffert g
ebruiken

jouw hond beleeft zijn/haar wereld door de

neus. Laat hem dan ook LEVEN!:) Gun jouw

hond snuffelplezier en sta eens wat vaker

stil als jouw hond ergens aan snuffelt.

Wandel ook niet te snel, want dan heeft

jouw vriendje geen tijd om een geurtje op te

pikken. Nog een weetje? Het snuffelen

vertraagt de hartslag en werkt

stressreducerend!



Tip 3: Quality Time

Honden zijn sociale wezens, ze houden er

niet zo van om helemaal alleen te zijn. Ze

vinden het heerlijk om bij jou te zijn, tegen je

aan te liggen of met jou te spelen. Zorg dat

je regelmatig ECHT oog hebt voor je maatje.

En nog een Tip: heb je 2 doggies? Neem ze

dan ook eens apart van elkaar mee. Ze

zullen dat ook erg waarderen! 



Tip 4: Kauwwerk
Een half uurtje kauwen per dag is voor een

hond geen luxe! Kauwwerk is stress

reducerend en het maakt endorfine vrij. Je

hond wordt er dus letterlijk een HAPPY

DOGGIE door!! 

En hij zal nog gelukkiger worden als hij zijn

botjes zelf mag uitkiezen :)



Tip 5: Social play

Voor honden is contact met andere honden

ook erg belangrijk. En daarmee wil ik niet

zeggen elke andere vreemde hond, maar

het is fijn als ze kunnen spelen met 2 of 3

bekende speelvriendjes, bij wie het spel ook

fijn verloopt.


