Ontwikkelingsfasen
Alle diersoorten maken voorspelbare ontwikkelingsfasen door. Bij
sommige diersoorten, inclusief honden, is het begin en het eind van deze
fasen bijna tot op de dag voorspelbaar. Wie een beter inzicht heeft in die
‘kritische’ periodes in de ontwikkeling, zal het gedrag van de hond beter
begrijpen.
De fase van de pasgeborene, van 0 tot 12 dagen
De pup kan niet zien, horen of zijn temperatuur regelen. Hij kan slechts
beperkt ruiken, proeven en voelen. Zijn activiteit bestaat uit eten en
slapen terwijl de moeder de rest verzorgt.
Overgangsfase, van 13 tot 20 dagen
De ogen gaan open, maar de pup heeft nog geen volledig zicht. De oren
gaan open, hij beweegt meer en begint met lopen. Hij kan zijn eigen
temperatuur regelen en rond de 20ste dag komt het gebit door.
Bewustwordingsfase, van 21 tot 28 dagen
Het zicht en gehoor zijn goed ontwikkeld. Zijn omgeving moet rustig zijn.
Het is de eerste week van de socialisatie gericht op zijn soortgenoten.
Soortgerichte socialisatieperiode, van 21 tot 49 dagen
De pup leert hond zijn door het spelen met zijn nestgenoten. Hij leert
blaffen en daarop reageren. Hij leert de kracht van zijn beet te
beheersen. Hij leert de lichaamstaal van zijn moeder en nestgenootjes
en zijn zelfvertrouwen neemt toe. De moeder neemt meer afstand van
het nest.
Omgevingsgerichte socialisatieperiode, 7 tot 12 weken
De pup leert communiceren met zijn omgeving, binnen en buiten. Dit
moet stapsgewijs gebeuren want deze periode omvat ook de eerste
angstfase.
De eerste angstfase, 8 tot 11 weken
De pup is erg gevoelig voor angstige ervaringen. Hij moet voorzichtig
ervaring opdoen met de wereld, mensen, dieren en andere pups.

De rangordeperiode, 13 tot 16 weken
De pup wordt een jonge hond. Hij leert zich gedragen en wordt zo af en
toe door de volwassen honden terecht gewezen. Hij zoekt zijn plaats in
de groep.
De benen nemen, 4 tot 8 maanden
De jonge hond lijkt doof voor het roepen van het baasje. Tussen de 4 en
6 maanden wisselen de hondjes hun gebit.
Het testosteron gehalte bij een mannelijk hondje begint te stijgen als hij
vierenhalve maand is. Het stijgt al snel uit boven het testosteron niveau
van een volwassen hond. De piek van die stijging is bereikt als de pup
tien maanden oud is. Het is dan vijf tot zeven maal het niveau van een
volwassen reu. Bij achttien maanden is het gedaald tot op het normale
niveau van een volwassen reu.
Testosteron zorgt ervoor dat mannetjes honden ruiken als een mannetje.
Dus waar ruikt een tien maanden oude pup naar? Juist, naar een
hypermannelijke super macho!
De jonge reu krijgt in deze periode vaak de wind van voren van de
volwassen honden. Zomaar uit het niets, lijkt het, omdat hij ruikt naar een
supermacho maar nu nog klein genoeg is om hem op zijn plaats te
zetten.
De tweede angstfase, 6 tot 14 maanden
Deze periode wordt beïnvloed door lichamelijke groeipieken. Het hondje
is gevoelig voor angstige ervaringen en vertoont angst voor vertrouwde
zaken. Neem rust en tijd net als in de eerste angstfase. Veel eigenaren
raken teleurgesteld in deze periode waardoor veel hondjes in het asiel
belanden.
De groei naar volwassenheid, 1 tot 3 jaar
Het hangt een beetje af van het ras, maar binnen deze periode worden
alle hondjes geestelijk en lichamelijk volwassen.

