
Tips bij adoptie hond:

De eerste dagen/weken zijn als je een hond in huis haalt altijd spannend en 
wennen, dat geld wellicht nog wat meer als je een herplaatser in huis haalt. 
Soms is alles van zo'n hond bekend, maar vaak zijn er ook een hoop dingen 
die je aan de lijven zult moeten ondervinden.
Een herplaatser in huis nemen kost energie, soms ben je zo aan elkaar 
gewend en soms zijn er maanden voor nodig, bedenk je echter wel, jij koos 
voor de herplaatser, hij niet voor jouw, dus je bent ze wel wat verschuldigd!

Veel mensen willen een herplaatser op proef, waarom ik hier GEEEN 
voorstander van ben: Een hond heeft tijd nodig om te wennen en jij ook, een 
hond zal pas na een week of 6 zijn echte gedrag laten zien , en pas na een 
jaar ken je een hond door en door..

Heel veel gedrag is aangeleerd en is dus ook af te leren, natuurlijk dit kost 
energie, maar ja dat hoort nu eenmaal bij de keuze van een herplaatser.

Voor heel veel problemen zijn oplossingen zoek daar naar.

Een band tussen honden onderling moet ook groeien, zolang er geen 
duidelijke antipathie is, is de baas (JIJ DUS) degene die uit maakt wie er in 
de roedel komt wonen, het is jouw taak als roedelleider om dit alles in goede 
banen te lijden!!



Ik maak hieronder een lijstje met tips en dingen waar je tegen aan kunt kopen 
als je een herplaatser in huis haalt, het zal regelmatig aangevuld worden

* Haal een hond altijd in de ochtend in huis, zo heeft de hond de hele dag om 
aan het nieuwe huis te wennen

* Vraag altijd voeding en een kleed oid met zijn geurtje mee (liefst zijn eigen 
kussen)

* Honden in stress gaan meer hijgen, meer kwijlen en soms ook meer drinken 
dit gaat vanzelf over negeer het gedrag en laat de hond een keer extra 
plassen als ze veel drinken

* Geef de hond liefst gelijk een halsband met penning met je telefoon 
nummer om, dit kan tijdelijk ook door bijv een sleutellabel. 

* Laat de hond de eerste dag niet los, probeer eerst op omheind terrein te 
oefenen. 

*Als je je hond voor het eerst ls laat is het handig er een dun touw aan te 
doen (jachtlijn ), je kan een lijn gewoon bij de doe het zelf of action kopen, 
hou hem minimaal 5m lang en zonder knopen.
Mocht je hond weg lopen zijn mensen eerder geneigd hem vast te pakken, en 
ook om hem zelf te pakken al hij wat angstig is kun je makkelijk doen door op 
het eind van het draadje te gaan staan. (nadeel is dat ze zich er vast in 
kunnen lopen maar het is kiezen tussen twee kwade)

* Als je over gaat op ander voer, doe dit liefst pas na een aantal weken als je 
de hond goed kent, je kent dan zijn gedrag ontlasting patroon enz. en zult 
eerder zien als het over gaan op een andere brok niet gaat

* Meng NOOIT geperste brok en geexpandeerde brok, dit kan een 
maagtorsie veroorzaken!



Als je al een hond in huis hebt:

Maak altijd kennis op onbekend maar veilig terrein, wanner mogelijk beide 
honden los, de nieuwe hond wel met een lange lijn er aan! Doe dit met twee 
personen, ook als de honden elkaar al eerder hebben ontmoet (dat is wel 
logische :-P )

Geef binnen honden een eigen plek, wel in elkaars zicht(honden houden 
graag alles in de gaten) maar niet te dicht bij elkaar, dat kan voor veel honden 
te spannend zijn.

Gaan honden op elkaars kussen liggen prima, is dit voor een van de honden 
lastig dirigeer ze dan naar hun eigen plaats en wees hier even consequent 
in. 

Laat in eerste instantie geen botten etc slingeren sommige honden 
verdedigen hun "prooi"

Geef honden in het begin apart van elkaar eten, of blijf er in ieder geval bij.

Meeste dingen waar honden om vechten is eten/ballen,stokken/kauwmatriaal 
hou daar in het begin rekening mee.

Blijft een hond heel onrustig overweeg dan een bench. Ook als honden maar 
blijven spelen en niet te stoppen zijn (dit zegt wel iets over je 
leiderschapskwaliteiten :-) ) gebruik dan tijdelijk een bench

Het lopen aan de lijn met meer dan 1 hond vergt wat oefening, maar ook dat 
is met name een kwestie van respect voor de baas, voor jouw dus.
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