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1.

Vaccinaties voor je puppy

4.

Het geschikte ontwormingsmiddel

De eerste vaccinaties krijgt je pup wanneer hij nog in het nest verblijft.

Er zijn verschillende middelen om je pup te ontwormen. Voor pups wordt

De hondenfokker zorgt ervoor dat je puppy de eerste vaccinaties krijgt. In het

er vaak gekozen voor een ontworming in pastavorm, wanneer je pup

paspoort van je hond kan je terugvinden welke vaccinaties je puppy al heeft

wat ouder is kun je gerust tabletten gebruiken. Tegenwoordig zijn er ook

gehad. Wanneer de pup bij jou thuis is, moet je ervoor zorgen dat ook de rest

tabletten te verkrijgen die je hond als koekje op kan eten. De dierenarts

van de verplichte vaccinaties zullen volgen. Maak een afspraak bij je dieren-

kan je verder informeren over welke mogelijkheden er zijn en welk

arts en laat je tijdens deze afspraak verder inlichten rondom de vaccinaties.

product het beste bij jouw pup past.

2.

5.

Standaard vaccineren of titerbepaling?

Zet de data in je agenda

Tegenwoordig is een titerbepaling toegestaan om te voldoen aan de

De gevoeligheid van wormen bij puppy’s ligt extra hoog. Daarom is het

vaccinatieplicht. Met een titerbepaling kan de hoeveelheid antistoffen

ook zeer belangrijk dat je pup regelmatig goed ontwormd wordt, vooral

in het bloed worden gemeten. Je pup is voldoende beschermd wanneer

tijdens de eerste weken. Door in je agenda te zetten wanneer je je puppy

de hoeveelheid antistoffen boven een bepaalde hoeveelheid komt.

voor het laatst hebt ontwormd en wanneer de volgende ontworming

Vaccinatie is dan (voorlopig nog) niet nodig. De dierenarts kan deze

moet plaatsvinden, zorg je ervoor dat je dit niet kan vergeten.

test uitvoeren, de resultaten onderbouwen, maar moet ook aangeven
wanneer de pup ingeënt is en wanneer de inenting herhaald moet

6.

Kauwbehoefte tijdens het wisselen van tandjes

worden. De titerbepaling is in te zetten voor Parvo, HCC en Distemper.

Vanaf de leeftijd van 3 a 5 maanden oud zal je puppy het melkgebit
beginnen te wisselen voor een volwassen gebit. Dit kan best een pijnlijke

3.

Ontwormen van je pup

of aparte ervaring voor je pup zijn, waarbij je pup meer behoefte krijgt

Het ontwormen van je pup is erg belangrijk. Dit start al in het nest bij de

om te gaan kauwen. Door voor je puppy een kauwbotje of kauwspeeltje

fokker. Tot de leeftijd van 8 weken dient je pup om de 2 weken ontwormd

te kopen help je de pup in zijn kauwbehoefte. Hierdoor zorg je er ook

te worden. Wanneer je pup 8 weken oud is, moet hij elke maand tot de

deels voor dat je meubilair of andere spullen niet direct het doelwit zijn

leeftijd van 6 maanden worden ontwormd. Vanaf 6 maanden moet je

tijdens deze periode.

hond 4 keer in het jaar ontwormd worden.
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7.

Oefen de gebitscontrole regelmatig

9.

Poets en controleer het gebit van je pup regelmatig

Nu je pup nog jong is zal hij over het algemeen de meeste aanrakingen

Zowel het melkgebit als het nieuwe gebit van je pup zullen nog

rondom de mond nog wel redelijk makkelijk toelaten. Om dit in de

mooi stralend wit zijn. Om dit in de toekomst ook zo te houden en

toekomst ook zo te houden kun je hier juist nu goed mee oefenen bij je

vervelende tandplaque te voorkomen, is het belangrijk het gebit

pup. Om het hele gebit van je pup goed te kunnen bekijken, kun je het

geregeld te controleren en goed te verzorgen. Voor het poetsen van

beste je duim en wijsvinger over de snuit heen leggen en samen met je

de tanden gebruik je het liefst een zachte tandenborstel en eventueel

andere hand de lippen aan beide kanten omhoogtrekken waardoor de

hondentandpasta. Je kan ook heel goed een verbandgaasje om je

tanden ontbloot worden. Voorkom dat je met je hand het zicht van de

wijsvinger wikkelen voor meer grip en hiermee goed langs de kiezen

hond afdekt. Bouw het oefenen in kleine stapjes op en beloon je pup

poetsen.

goed bij ieder behaald succes.

8.

Gebitscontrole bij je pup

Tijdens het wisselen van het melkgebit naar het volwassen gebit zullen
in de meeste gevallen de nieuwe tanden de puppytandjes er vanzelf
uitdrukken. Af en toe komt het nog weleens voor dat de melktand toch
blijft zitten en er zo een dubbele tand op één plek ontstaat. Na ongeveer
7 a 8 maanden hoort het gebit correct gewisseld te zijn. Wanneer dit niet
het geval is kun je het beste even een afspraak bij de dierenarts maken
om de melktand te verwijderen.
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10. Voorkom overbelasting van je puppy

te wassen. De meeste pups zullen dit na wat oefening en geduld zelfs

Laat je pup geen tot weinig springbewegingen maken zoals traplopen

fijn vinden doordat je met de masserende beweging tijdens het wassen

en in of uit de auto springen. Til je pup op tot wanneer het gewicht het

de doorbloeding ook nog eens stimuleert. Gebruik voor het wassen van

toelaat. Je pup is in de groei en te veel van dit soort bewegingen kan

de vacht altijd een milde puppyshampoo. De vacht zal weer mooi gaan

nadelig zijn voor de groei van de botten van je pup. Op latere leeftijd kan

glanzen en er verzorgd uitzien. Was je pup met mate. Te vaak wassen kan

je pup hier last van krijgen en dit kun je deels voorkomen door hier het

negatieve gevolgen voor de vacht en de huid van je pup hebben.

eerste jaar goed rekening mee te houden.

11. Verzorging van de vacht van je pup

13. Gebruik oude handdoeken of schaf een droogdoek aan
Na het wassen is het belangrijk dat de vacht van je pup goed gedroogd

Zeker bij langharige, maar ook bij kortharige hondenrassen is het nodig

wordt. Door een natte vacht kan je hond het koud krijgen. In een

om je pup kennis te laten maken met een hondenborstel. Hiermee kun je

trimsalon wordt er meestal gebruik gemaakt van een blaasdroger,

de klitten uit de vacht borstelen zodat er geen extreme klitten in de vacht

maar in huis kun je hiervoor prima oude handdoeken of een speciale

komen of de vacht kan gaan vervilten. Veel klitten in de vacht kan jeuk

droogdoek voor honden gebruiken. Ook na een wandeling in de regen of

tot gevolg hebben. Laat je pup eerst wennen aan de borstel door hem te

na een frisse duik in de zomer zal je pup dit erg op prijs stellen. Vergeet

laten snuffelen zonder dat je hem wilt gaan borstelen. Ga de volgende

niet om de oren vanbinnen ook even goed te drogen.

keer zachtjes met de borstel over het lichaam van je pup. Bouw dit op
door elke keer je pup wat langer te borstelen en beloon je pup wanneer

14. Het trimmen van je pup

het goed gaat.

Bij sommige hondenrassen moet de vacht getrimd worden. Wanneer
je dit niet zelf doet kun je dit laten doen bij een hondentrimsalon.

12. Het wassen van je puppy

Door je pup op allerlei plekken aan te raken met de voorwerpen die

De meeste speelse en ondeugende pups lopen het risico regelmatig op

hierbij gebruikt worden, zorg je ervoor dat je puppy alvast kan wennen

de kop in een modderplas te belanden of een onbedoelde duik in een

aan de verschillende handelingen die zich voor doen bij het trimmen.

vieze sloot te maken. Het vuil en de stank verdwijnt niet bij alle rassen

Maak de ervaring leuk en beloon je pup wanneer het goed gaat.

zomaar ineens en soms is het dan ook echt even nodig om je pup goed
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15. Kennismaken bij een trimsalon

chronische klachten tot gevolg hebben. Vooral hangende oren hebben

Langharige honden zullen voor de noodzakelijke vachtverzorging

extra aandacht nodig omdat hier vaak veel viezigheid in achterblijft.

regelmatig een bezoek aan de trimsalon brengen. Ook kortharige

Ook oren waarin veel haar groeit lopen extra risico doordat er veel

honden kunnen voor meerdere doeleinden bij een trimsalon

viezigheid achter blijft in de gehoorgang. Overleg met je dierenarts over

terecht. Denk aan het knippen van de nagels, het uitplukken van de

hoe je de oren het beste kan reinigen wanneer deze vies zijn. Ziet het

gehoorgang, het behandelen van extreme haaruitval of voor de nodige

oor er vanbinnen rood uit of stinkt het heel erg, ga dan altijd even bij de

huidverzorging. Vaak is het mogelijk om voor een eerste afspraak een

dierenarts langs zodat hij even goed in de gehoorgang kan kijken.

kennismakingssessie te plannen zodat je puppy alvast kan wennen aan
het idee dat zijn nageltjes of vacht worden geknipt.

18. Gebruik een vlooienkam ter controle
Of je pup een korte of lange vacht heeft, vlooien zie je in donkere

16. Nagels van je puppy zelf knippen

vacht met het blote oog vaak niet lopen. Om de vacht van je pup goed

De nagels van je pup groeien en moeten dus ook geknipt worden. Laat je

te kunnen controleren op vlooien, eitjes of andere parasieten, kun je

pup kennis maken met de nagelschaar en het idee dat je zijn nagels wilt

een vlooienkam gebruiken. Haal de kam zachtjes door de vacht tegen

gaan knippen. Dit kun je doen door zonder dat je de nagels gaat knippen

de haarrichting in en bekijk op de kam of er ongenode gasten zijn

aan de pootjes van je pup te zitten. Bij de eerste knipbeurt is het verstandig

meegekomen.

om dit in verschillende fases op te delen. Wanneer je pup angstig is
kun je bijvoorbeeld twee nageltjes per keer knippen om je pup te laten

19. Behandel je pup tegen vlooien en teken

wennen en te belonen wanneer dit goed gaat. Durf je zelf niet te knippen

Door de vacht van je pup regelmatig te controleren op teken en/of

dan kan de dierenarts of de trimsalon het voordoen en je hierbij helpen.

vlooien, kun je je puppy (tijdig) beschermen tegen deze vervelende
parasieten. Indien je toch parasieten ontdekt in de vacht van je pup, zal
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17. Controleer de oren van je pup

je je puppy hiervoor moeten behandelen. Hiervoor zijn verschillende

Controleer regelmatig of de oren van je pup vanbinnen geen viezigheid,

producten te verkrijgen zoals een spray, shampoo of tabletten. Je kan bij

korstjes of smeer bevatten. Oren van een pup zijn erg gevoelig en wanneer

de dierenarts informeren welk product het meest geschikt is en passend

je problemen niet op tijd constateert kan dit ernstige oorontstekingen of

is bij de leeftijd van jouw pup.

20. Verwijder teken met een tekentang

23. EHBO-setje voor de hond

Mocht je tijdens het controleren van de vacht toch een teek aantreffen

Ongelukjes gebeuren snel. Vooral een jonge onstuimige pup kan zichzelf

bij je pup dan moet deze verwijderd worden. Een teek bijt zich vast in de

makkelijk bezeren. Door in huis een EHBO-setje voor je pup samen te

huid van je hond, zuigt zich vol met bloed en laat mogelijk gif achter bij

stellen kun je altijd te hulp schieten wanneer er wat gebeurt voordat

de hond. Bij het verwijderen van een teek is het belangrijk dat je zowel

je naar de dierenarts vertrekt. Zorg dat het EHBO-setje in ieder geval

het lichaam als de kop verwijderd en er niets achterblijft. Gebruik een

verband en watten bevat.

tekentang of tekenpincet om dit makkelijk en correct te kunnen doen.

21. Zorg ook in de winter voor goede vlooienpreventie

24. Pleisterspray voor de lastige wondjes
Sommige wondjes bloeden hard en bevinden zich op een plek die lastig

Zodra het buiten kouder wordt zullen de meeste beestjes niet overleven.

te hechten is. Het genezen van de wond zal daardoor ook wat langer

Het is echter binnen in huis wel de ideale temperatuur voor vlooien,

duren. Dit gebeurt vaak met wondjes aan de oren. Doordat de oren van

doordat de verwarming weer flink opengedraaid wordt. Vlooien hebben

je pup nogal gevoelig zijn zal je pup bij een wondje vaak met de kop

hierdoor een grote kans te overleven en zich voort te planten, waar je

gaan schudden. Hierdoor wordt een korstje constant weer opnieuw

hond vervolgens weer veel hinder van kan ondervinden. Zorg daarom

opengeslagen. Met pleisterspray kun je ervoor zorgen dat het wondje van

ook in de wintermaanden voor een goede vlooienpreventie en houd je

binnenuit goed kan genezen zonder dat de wond steeds opnieuw begint

huis en je pup het hele jaar vlo vrij.

te bloeden. Gebruik het wel met mate, de meeste honden vinden de druk
achter het spuiten en de lucht van de spray niet prettig.

22. Een thermometer voor de hond
Wanneer je pup niet helemaal lekker te pas is kan de

25. Wondzalf uit voorzorg

lichaamstemperatuur ons veel vertellen over wat er aan de hand kan zijn.

Om wonden sneller te laten genezen hebben ze rust nodig. Wondzalf

Om de temperatuur van je pup op te meten kun je prima een digitale

of Honingzalf biedt deze rust en zorgt dat de wond sneller zal genezen.

thermometer gebruiken. In verband met de hygiëne is het handig om een

Wanneer je pup zich bezeerd heeft kun je na het schoonmaken van het

thermometer aan te schaffen die alleen bij de hond gebruikt wordt. Maak

wondje wat van deze zalf op de wond smeren. Altijd handig om alvast in

de thermometer na gebruik altijd weer goed schoon.

huis te hebben dus. Let er bij het smeren van de zalf op dat je pup het er
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niet snel weer af likt. Om je pup hiervan af te leiden kun je eerst wat zalf

vragen. Dit zijn ideale “oefen bezoekjes” om samen met je pup voor een

op de voetjes smeren zodat hij hieraan gaat likken en niet aan de wond.

leuke ervaring te zorgen. Je pup kan op deze manier op een positieve
manier kennis maken met de dierenarts zonder dat er iets gedaan moet

26. Wees creatief bij lastige wonden

worden.

Het verbinden van wondjes is bij een hond niet altijd makkelijk. Pleisters
plakken niet op de vacht en verband verschuift. Hoewel de dierenartsen

29. Het belonen van je pup bij de dierenarts

hier veel ervaring mee hebben en ook steeds creatiever worden, kun je

Een bezoekje aan de dierenarts brengt voor je pup vaak de nodige

zelf ook de nodige oplossingen uit de kast halen. Denk bijvoorbeeld aan

spanning met zich mee. Vooral wanneer je pup voor een vervelende

een oude sok, een T-shirt of een panty/maillot die verknipt mag worden.

behandeling bij de dierenarts is geweest zal het volgende bezoek wat
moeizamer verlopen. Door kleine hondensnacks mee te nemen kan je je

27. Het dragen van een beschermkap

puppy altijd belonen voor goed gedrag en hou je het een feestje om bij

Voor sommige wonden zal de dierenarts het dragen van een bescherm

de dierenarts te zijn.

kraag adviseren zodat je hond niet aan de wond kan likken of bijten.
Beschermkragen zijn er tegenwoordig in verschillende uitvoeringen, van

30. Blijf zomaar bezoekjes brengen aan de dierenarts

hard plastic tot stof, opgeblazen, doorzichtig, groot of klein. Niet iedere

Ook na de puppyconsulten is het belangrijk dat je de dierenarts een

hond ervaart het dragen als prettig en zal dan ook zeker zijn best doen

keer bezoekt zonder dat er iets aan de hand is. Ben je in de buurt van

jouw medelijden te wekken. Probeer hier niet aan toe te geven en je zult

de praktijk? Ga dan zeker een keer langs om met je pup te oefenen.

zien dat je hond er al snel aan gewend raakt. Kan je hond niet lekker

Spontane bezoekjes aan de dierenarts zorgen er namelijk voor dat je

liggen door de beschermkraag? Probeer dan een klein kussentje onder de

puppy leert dat het bij de dierenarts ook erg gezellig kan zijn.

kop te schuiven om het toch nog iets comfortabeler te maken.

28. Je eerste puppyconsult
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31. Blijf het aanraken en betasten van je pup oefenen
Oefen thuis regelmatig met je pup dat het normaal is dat zijn lichaam

Wanneer je met je pup voor het eerst naar de dierenarts gaat, is het

aangeraakt en betast wordt. Je kunt dit doen door op een rustige

bij de meeste praktijken mogelijk om een speciaal puppyconsult aan te

manier zijn pootjes vast te pakken, even in de oren te kijken of het gebit
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te controleren. Je leert je pup te wennen aan dit soort aanrakingen.

hier eerst op getraind moeten worden en je pup zelf natuurlijk ook.

Wanneer je pup is uitgegroeid tot een volwassen hond zal je merken

Om eventuele blaas- of darmproblemen te voorkomen is het belangrijk

dat je hond het makkelijk toelaat wanneer er iets aan de hand is.

dat je de pup regelmatig de mogelijkheid biedt om zijn behoefte te doen.
Door het ritme van je pup gedurende de dag te ontdekken kun je hier wat

32. Blijf de belangrijkste graadmeters in de gaten houden

makkelijker op inspelen.

Om te weten of je pup in goede gezondheid verkeerd zijn er een
Let tijdens het uitlaten bijvoorbeeld altijd op of de ontlasting er mooi en

35.	Gezonde voeding en vers drinkwater mogen
uiteraard niet ontbreken

stevig uitziet, niet dun of licht van kleur is of zelfs bloed of resten van

Voor een goede gezondheid is het belangrijk je pup met regelmaat de

speelgoed bevat. Dit geldt ook bij de plasjes die je pup doet; spiek altijd

juiste voeding te geven. Houd het gewicht van je pup en de hoeveelheid

even hoe de urine eruitziet. Daarnaast is het belangrijk dat je pup heldere

voer dat je geeft goed in de gaten, zodat je pup mooi op gewicht zal

ogen, schone tanden en oren heeft, de vacht in goede conditie is en de

blijven. Naast het eten is voldoende drinken ook belangrijk voor een

pup lekker vrolijk en actief is.

goede gezondheid van je pup. Zorg daarom dat er altijd vers drinkwater

belangrijke graadmeters die je hiervoor in de gaten kunt houden.

ter beschikking is en ververs het water zeker een keer per dag.

33. Geef je pup voldoende beweging en speeltijd
Om je pup vrolijk en gezond te houden is het belangrijk om regelmatig

36. Sluit een hondenverzekering af nu je pup nog jong is

tijd vrij te maken om samen wat leuks te doen. Een eindje wandelen,

Heb je er al over nagedacht om een zorgverzekering voor je hond af te

denkspelletjes doen of gewoon even lekker knuffelen en samen gek

sluiten? Wanneer je dit gaat doen is het aan te raden om dit meteen

doen op de grond, zorgen voor de nodige genoegdoening die een pup

op jonge leeftijd te doen omdat dit erg zal schelen in de maandpremie

nodig heeft.

die je voor de verzekering van je pup gaat betalen. Met een goed
dekkende hondenverzekering ben je er altijd zeker van dat gemaakte
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34. Laat je pup regelmatig uit

dierenartskosten betaald kunnen worden. Zo hoef je nooit te twijfelen

Vooral puppy’s zullen nog wat vaker op een dag moeten plassen.

of het geplande bezoekje aan de dierenarts wel echt noodzakelijk is en

Om dit in de toekomst wat langer op te kunnen houden zal de blaas

bespaar je jezelf wellicht een hoop narigheid door gewoon te gaan.
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