
Prep Sheet
Deel 2: Voor de nieuwe baasjes van doodle pups!

Puppy 
  Proof Als nieuw baasje van zo’n lieve, knuff elige doodle-pup wil je natuurlijk al-

les weten over hoe je je pup het beste kunt verzorgen en waar je allemaal 
rekening mee moet houden. Je wil ten slotte het beste voor jouw doodle.  

1. Hou rekening met mijn sensitieve karakter door mij (vooral in de eerste 
 socialisatieperiode van 8-12 weken, (maar ook daarna) langzaam aan 
 dingen te laten wennen. Ook op het gebied van de vachtverzorging. 

2. Help mij te wennen aan het trimmen door dagelijks mijn vacht te 
 borstelen, mijn voetjes vast te houden, in mijn oren te friemelen en mijn
 staart op te tillen

3. Help mij te wennen aan het trimmen op tafel door mij dagelijks op de 
 (trim)tafel vast te zetten en te belonen

4. Koop meteen de juiste borstel (brede Duo ActiVet borstel) om mij aan 
 het gevoel te leren wennen of kies het DoodleComfort PPP pakket

5. Help mij met beperking om te gaan door regelmatig op tafel de boven-
 kant van mijn snuitje en mijn kinnetje vast te houden en mij te belonen
 als ik rustig blijf

6. Geef mij alleen aandacht als ik rustig ben, niet als jij denkt dat ik zielig 
 ben en vooral niet als ik druk ben

7. Ik mag NOOIT bijten, ook niet vanuit speelsheid. Als ik dat toch doe, 
 roep dan overdreven “au” en negeer mij vervolgens…

8. Leer mij zo vroeg mogelijk (in de socialisatieperiode) met prikkels om 
 te gaan: geluid, dieren, mensen, auto’s, fi etsen, kinderen, drukte, andere 
 omgevingen enz, maar ook de douche en waterblazer

9. Zet mij na elke activiteit (slapen, eten, spelen) buiten om te plassen of 
 ga een kort stukje met mij wandelen
 

10. Laat mij je niet overal volgen, maar leer mij zo snel mogelijk zelfstandig 
 te zijn, door mij soms alleen te laten in een kamer en niet altijd aandacht 
 te geven als ik daarom vraag. Ik heb rust nodig om een stabiel karakter 
 te ontwikkelen

11. Ik heb zeker 2 uur per dag beweging nodig en zo lang dat niet mogelijk 
 is kun je mij veel hersenwerk geven (als ik teveel energie over heb, word 
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 ik druk, ga ik slopen en vervelend doen). Je kunt speciale spelletjes voor
 me kopen of een paar snacks in een lege eierdoos stoppen en mij laten 
 uitvinden hoe ik die er uit krijg.

12. Behandel mij niet als je baby, maar als een hond. Ik heb discipline 
 nodig om een stabiel karakter te ontwikkelen en word niet boos als je 
 “nee” “FOEI” of “UH” tegen me zegt.

13. Til mij niet meteen op als ik een grote hond tegenkom, maar help me 
 zelfverzekerd te worden door mijn eigen problemen op te lossen. Hierbij 
 is het extra belangrijk dat jij als leider optreedt en je ruimte inneemt, 
 zodat de andere honden dat respecteren.

14. Laat mij zoveel mogelijk met andere honden spelen. In het begin nog 
 niet te wild natuurlijk. En laat mij ook wennen aan andere dieren door 
 bijvoorbeeld met mij naar de kinderboerderij te gaan. 

15. Koop een grote (Ikea) hond voor mij als maatje en geef me iets van mijn
 broertjes en zusjes mee waar de nestgeur aan zit

16. Maak mij niet wakker als ik slaap

17. Geef mij geen granen. Ik ben heel gevoelig en kan allergisch reageren 
 op granen, kleur, geur- en smaakstoff en en andere kunstmatige stoff en die
 in brokken en blikvlees verwerkt zijn. Van vers vlees krijg ik spieropbouw, 
 een sterk afweersysteem, een goede eetlust en normale ontlasting

18. Geef mij niet zomaar de puppy en basis inentingen, maar overweeg het 
Doodle Vitaal protocol.  

 
Zoek een dierenarts die gespecialiseerd is in 

Titerbepalingen.
 

Dit is een bloedtest om te bepalen of een inenting nodig 
is door de 

 

antistoff en te meten.

19. Maak regelmatig mijn oren schoon (met bijvoorbeeld kokosolie) en laat 
op  tijd (met 3 à 4 mnd) mijn oren uitplukken: ik ben gevoelig voor 

 oorontstekingen

20. Ik heb een van de meest onderhoud gevoelige vachten die er zijn en na 
 de leeftijd van 5 maanden heb ik elke 2 maanden een trimbeurt nodig om
 gezond en klitvrij te blijven. Ook tussen de trimbeurten door, moet mijn 
 vacht goed verzorgd worden om klitten te voorkomen. Lees je goed in 
 over Doodle vachtverzorging, zodat je begrijpt wat er bij komt kijken qua 
 tijd, geld en materiaal.

21. Geef mij met 3 maanden een puppy trimbeurt om te wennen en met 5 
 maanden de eerste echte trimbeurt. LAAT MIJ NOOIT DE EERSTE KEER 
 SCHEREN!

22. Zoek een trimster die weet hoe Doodles behandeld en getrimd moeten 
 worden. Of ga samen met mij naar een trimworkshop, zodat je kunt leren 
 hoe je mij kunt trimmen
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