
1. Een nieuwe aanwinst in huis, ben je er klaar voor?
Je hond is er. Het is spannend, maar je bent ongelooflijk blij met de nieuwe aanwinst. Heb
je lang gewacht of kwam de hond snel op je pad? We hopen dat jullie een echt team zullen
gaan vormen. Bij de ene hond gaat het sneller dan bij de ander. Onze allerbelangrijkste tip
is dan ook: heb geduld. Dan komen jullie al een heel eind!

Wanneer je de hond voor het eerst ontmoet is dat moment belangrijk voor jullie. Voel je de
welbekende klik of is het voor beide nog onwennig en vooral heel spannend? 

De hond is misschien best onder de indruk van alle veranderingen. Sommige honden hebben
er een hele reis op zitten, letterlijk en figuurlijk. De eerste periode kan dan ook een
vertekend beeld geven van hoe de hond uiteindelijk zal zijn binnen jullie gezin. De ene hond
past zich razendsnel aan, de andere heeft langer nodig.

Maar pas op, bij honden die zich snel aanpassen vraag je al snel te veel van de hond,
waardoor hij een fikse terugval kan krijgen. Hou goed in de gaten of de hond tekenen van
stress vertoont – waarover later meer - en of hij zijn rust goed pakt om alle indrukken te
verwerken. 

Laten we een aantal zaken doornemen waarvan wij denken dat het belangrijk is om de
adoptie te laten slagen. 

A. Hoe zag jullie voorbereiding eruit? En hebben jullie alles in huis?

Als jullie als gezin een hond adopteren, maak dan samen afspraken over de huisregels. Zorg
ervoor dat jullie op één lijn zitten. Dat is fijn voor de hond en voor alle gezinsleden; er is dan
duidelijkheid. Het maakt het voor de hond makkelijker te wennen aan een bepaalde routine.
Later geven we jullie nog tips hoe om te gaan met een nieuwe hond in huis. Wat doe je wel
en wat liever niet. 

Eén van die dingen is visite. Alhoewel we begrijpen dat je de nieuwe huisgenoot het liefst
voorstelt aan iedereen in jouw wereld, is het verstandig om het de eerste weken kalm aan te
doen. Wen eerst maar eens aan elkaar voordat je mensen gaat uitnodigen voor een
kennismaking. 

B. Heb je het alles in huis voor jullie nieuwe gezinslid? 

Het in huis halen van een hond is vergelijkbaar met het krijgen van een kindje. Je wil graag
dat de hond zich thuis gaat voelen en ervoor zorgen dat hij niets tekortkomt. Maar wat heb
je allemaal nodig? 

Een ligplek

Een lekkere mand of een kussen op een rustige plek. Dus niet in de gang of bij de tv. Wil je
met een bench werken? Prima, maar zorg er dan eerst voor dat het een veilige en
vertrouwde plek wordt en het geen gouden kooi wordt voor de hond. Je kunt ook kiezen
voor een zogenaamde puppyren, dat geeft net wat meer ruimte dan een bench, maar kan
wel helpen bij het zorgen voor een rustmoment wanneer dat nodig is, of wanneer de hond
echt meer rust moet pakken. 
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Zorg dat zijn plekje zich op een tochtvrije plek bevindt waar hij zich terug kan trekken. Een
plek waar vreemden of visite niet meteen zicht op hebben. Communiceer aan iedereen
duidelijk dat als je hond daar ligt, dat niemand zich met hem bemoeit. Dus ook jij en je
gezinsleden niet. Dit is echt een rustplek van je hond.

Verzorging

Het begrip verzorging is nogal breed. Ga je zelf de vacht verzorgen of ga je een afspraak
maken met de trimmer? Zorg dat je een tandenborstel en -pasta in huis hebt voor
gebitsverzorging en een EHBO-doos met speciale materialen voor honden. Wat voor
middelen wil je gaan gebruiken tegen parasieten zoals vlooien en wormen? Bij buitenlandse
honden is het ook goed om te weten welke lokale parasieten er eventueel voor problemen
kunnen zorgen. 

Wanneer een hond uit het buitenland komt kan het zijn dat zijn vacht wat rommelig is, of dat
hij stoffig is van het asiel waar hij in verbleef. Was de hond alleen als het echt nodig is. Het
meteen wassen terwijl de hond er net is, kan behoorlijk heftig zijn als nieuwe ervaring en
jullie band beschadigen. Kijk goed naar wat verstandig is en minder naar wat jou het beste
uitkomt. Heeft de hond er behoefte aan?

Over behoeftes gesproken; voer!

Wat voor voer ga je de hond geven, weet je wat hij hiervoor kreeg? Het is handig als je weet
wat hij gewend is, dan kun je geleidelijk overstappen op eventueel andere voeding, mocht je
dat willen. Sommige honden eten alles en sommige honden zijn heel erg kieskeurig. Het kan
in het begin best een hele zoektocht zijn. 

Vraag eventueel een proefpakket (femke: link naar supporter voordelenpagina waar
Vegavriend staat met proefpakket) aan bij fabrikanten, dierenwinkels of online dierenshops.
Zo kun je kijken wat jouw hond lekker vindt. Dat geldt ook voor snacks en beloningen. 

Het kan zomaar zijn dat de hond in het begin wat minder eet of zelfs maaltijden overslaat.
Dat kan gebeuren, maak je niet meteen zorgen. Soms moeten ze echt even de tijd nemen om
te wennen aan de nieuwe situatie; daardoor hebben ze minder trek. Pas als het niet-eten
een paar dagen aanhoudt en je maakt je zorgen, neem dan contact op met de stichting,
vorige eigenaar of het gastgezin waar de hond vandaan komt voor overleg. 

Zorg dat er altijd vers water staat, in het begin zal de hond misschien meer drinken, dat is
een teken van stress. Geen zorgen, dat wordt vanzelf minder. Wordt het niet minder na een
week, dan is het goed om eens bij de dierenarts langs te gaan. 

Dierenarts; schrijf je hond vast in!

Over de dierenarts gesproken, zorg dat je ingeschreven staat als klant. Ga met je nieuwe
aanwinst niet meteen naar de praktijk als er op medisch gebied geen noodzaak is. Laat de
hond eerst rustig wennen aan het nieuwe huis en de mensen die met hem samen zullen
leven. Ga pas voor een eerste keer naar de praktijk als je denkt dat de hond er aan toe is of
als het medisch noodzakelijk is.

Het is wel verstandig de dierenarts vast te bellen wanneer je de hond in huis hebt, dan kun je
laten weten dat hij is gearriveerd en vast wat gegevens doorgeven. Laat ook in de
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patiëntenkaart noteren dat er bij consulten wat meer tijd in ingepland moet worden. Vooral
de eerste consulten zijn vaak indrukwekkend; de hond voelt zich nog niet veilig en wanneer
de hond dan ook extra onder druk gezet wordt, zal dat absoluut schade toebrengen aan de
mentale toestand van de hond. Vraag bij het maken van een afspraak om extra tijd, ook al
staat het in de kaart. 

Datzelfde geldt voor de trimmer. Ga eens langs en laat kijken wat voor vacht het is en of het
onderhoud nodig heeft. Zorg ervoor dat je er in het begin bij mag zijn, als er eenmaal een
vertrouwensband is opgebouwd tussen jou en de trimmer en tussen de trimmer en de hond,
kun je de hond in goed vertrouwen achterlaten. Wil een trimmer dit niet? Zoek dan een
ander adres!

C. Veiligheid

Denk vooral aan de veiligheid van de hond. De hond voelt zich in het begin nog niet
vertrouwd in zijn nieuwe omgeving en jullie band moet zich nog vormen, dat kost tijd.
Wanneer je hond in paniek raakt, zal hij vluchten en nog niet op jou als zijn nieuwe baasje. 

Het is ontzettend belangrijk te voorkomen dat een hond vermist raakt en een ongelukje zit in
een klein hoekje. We raden je aan het risico te verkleinen met de aanschaf van een aantal
simpele items:

- Zorg voor een goed tuig, liefst een goed anti-ontsnappingstuig. Dit type tuig heeft
naast een band om de borst ook nog een band om de buik. Daar stappen ze - als het
goed zit - niet zomaar uit. Bij andere tuigen kunnen ze zich makkelijk loswurmen in
paniek. Let op, een tuig vraagt vaak maatwerk, kijk goed of het comfortabel zit.
Wanneer het tuig een buikband heeft, check dan bij reutjes of ze nog goed kunnen
plassen. 

- Zorg voor een penning aan de halsband, zodat je hond, mocht hij ooit vermist raken,
snel bij jou teruggebracht kan worden.

- Overweeg een GPS-tracker om te doen bij je hond. Hiervoor moet je wel een
abonnement afsluiten, maar dit is niet zo duur. Op deze manier kun je je hond altijd
terugvinden, mocht hij toch een keertje ontsnappen.

- Zorg voor een goede riem, het liefst zelfs twee. Een normale ongeveer 1,5/2 meter
lijn en een langere lijn van ongeveer 5 meter. Daarmee kun je in de loop van de tijd de
hond wat meer ruimte geven. 

- Maak in het begin gebruik van een buikriem. Je kunt je hond dubbel aanlijnen
waarbij je een lijn vastmaakt aan je buikriem en de ander houd je in je hand.

- Vergeet je poepzakjes niet… ;-)

Kader: Gebruik geen flexlijn!
We adviseren, zeker in het begin, geen gebruik te maken van een flexlijn. Het
klikgeluid van het handvat en de lichte spanning op de lijn kan onrust veroorzaken bij
je hond. Ook is het handvat niet altijd handig om vast te houden. Als je hond een
onverwachte beweging maakt, is de kans groot dat het handvat uit je hand schiet. Het
plastic op de grond maakt enorme herrie en beweegt zich ook nog eens richting je
hond. Als je hond dan weg probeert te rennen, komt dat herrie-makende ‘ding’ ook
nog eens achter hem aan. Dit kan je hond echt enorm bang maken. Wil je later toch
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een flexlijn gebruiken, zorg dan voor een extra polsband of maak het handvat vast aan
een buikriem om te voorkomen dat hij een keertje losschiet richting je hond.

D. Is het huis veilig en ontdekkingsproof? 

De meeste honden uit het buitenland zijn niet gewend aan het leven in een huis, zoals dat
voor ons gewoon is. Dus alles is nieuw en vreemd. De kans dat je hond op onderzoek uitgaat
is dan ook groot én heel logisch vanuit zijn belevingswereld. Daarbij zijn veel honden uit het
buitenland heel zelfstandig; ze zijn gewend om voor zichzelf te moeten zorgen. 

Voorkom sloopgedrag

Vooral de uit het buitenland afkomstige herplaatser zal vol nieuwgierigheid je huis
onderzoeken. Het is dan ook heel erg belangrijk je huis veilig te maken en ervoor te zorgen
dat jouw waardevolle spullen niet zomaar binnen poot- en bekbereik zijn en kapot gemaakt
kunnen worden.

Bank als uitkijkpost

Meubels zijn door ons bedacht als functionele items. De hond ziet dit misschien ook zo, maar
dan als een prima uitkijkpost. Veel honden uit het buitenland hebben trouwens een eigenaar
gehad. Daar hebben ze niet altijd in huis geleefd, maar veel weten wel degelijk wat een bank
of een televisie is. Leer begrijpen waarom de hond bijvoorbeeld op de tafel gaat staan,
verdiep je in hoe zijn wereld er eerder uit heeft gezien. Een groot deel van de honden past
zich razendsnel aan. Probeer te genieten van de ontdekkingsreis die je hond maakt door
jullie huis. Help je hond zijn nieuwe wereld te begrijpen!

Als je begrijpt waarom je hond iets doet, namelijk uit gewoonte en niet uit
ongehoorzaamheid, is het makkelijker om mee om te gaan. Probeer dus niet te mopperen,
maar er om te lachen en te bedenken hoe je hem op een vriendelijke manier kan vertellen
dat dit niet de bedoeling is. Vaak is vragen of hij ervan af wil gaan en dat vervolgens belonen
met een vriendelijk woord of wat lekkers al genoeg om de verandering in gang te zetten.

Leer managen

Het sleutelwoord is management. Management schept kaders en daarmee
voorspelbaarheid. Voorspelbaarheid geeft honden een prettig en veilig gevoel. 

Jij krijgt de rol van manager van je hond. Je begeleidt hem door te laten zien wat er allemaal
is en door hem de ruimte te geven op een veilige manier zijn nieuwe leefomgeving te
ontdekken. Tegelijkertijd voorkom je dat hij in de fout gaat.
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Dus: maak je je huis hond-proof!

● Controleer je huis en kijk eens met ‘honden-ogen’ naar je inrichting.
● Berg alles wat van waarde is op of zet het hoog weg.
● Check gevaarlijke zaken zoals snoeren en contactdozen en zorg dat het veilig is.
● Berg losse spullen op (ineens is je huis heel netjes opgeruimd ;-))
● Schoenen, tassen, papierpak, afvalemmer… geef alles een afgesloten plek.
● Zet hekjes voor zaken die je niet weg kan bergen; denk aan planten of kasten.
● Denk ook aan eten wat op het aanrecht ligt. Alles wat eetbaar is, kan een enorme

aantrekkingskracht hebben en dat is logisch vanuit de hond gezien.
● Voorkom dat je hond iets doet wat je niet fijn vindt, dan hoef je ook niet boos te

worden of teleurgesteld te raken.

Kader: Ruilen in plaats van eisen
Heeft je hond iets van waarde of gevaarlijks in zijn bek? Probeer het item dan te
ruilen met iets dat leuker of lekkerder is. Boos worden of bestraffen is naar ons idee
echt een no go. Daarmee ben je oneerlijk naar je hond – hij doet in zijn
belevingswereld namelijk niets fout – en je schaadt de band die jullie aan het
opbouwen zijn.

Verdeel je huis in vakjes

Een opeens grote onbekende wereld kan heel veel indruk maken op de hond. Door het huis
in vakjes in te delen, kun je de ervaring behapbaar maken. Voor sommige honden is het
geleidelijk aan ontdekken van het huis fijn zijn, voor andere honden is het geen enkel
probleem, die vleien zich meteen op de bank en genieten van alles wat het nieuwe leven te
bieden heeft! 

Als het gaat om veiligheid is het ook fijn om in huis een aantal zones te hebben, je kunt deze
bijvoorbeeld maken met traphekjes. Op deze manier kan de hond bijvoorbeeld niet meteen
bij de voordeur. Kijk goed wat ervoor nodig is om in jouw huis te voorkomen dat de hond in
een onbewaakt ogenblik toch de voordeur uit kan rennen. 

Veilige tuin

Zorg ervoor de hond niet kan ontsnappen als hij in de tuin is. Is de tuin rondom dicht? Is de
omheining hoog genoeg? Vergis je niet, een hond in paniek weet snel gaatjes te vinden of
kan ineens heel hoog springen/klimmen. Laat hem dan ook de eerste periode aangelijnd en
onder toezicht in de tuin. 

Mocht een hond toch vermist raken, schakel dan direct een zoekteam in en meldt de
vermissing aan bij Amivedi en je lokale dierenarts en -ambulance. Zorg ervoor dat de chip op
jouw huisadres geregistreerd staat! Vaak staan honden op naam van de stichting
geregistreerd, als de hond eigendom blijft van de stichting. Dat is op zich geen probleem,
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zolang de stichting maar een goede administratie bijhoudt en makkelijk te contacteren is.
Check dit dus goed!

E. Taal

Het is goed je te verdiepen in de hondentaal en de emotionele belevingswereld van de hond.
Er zijn leuke boeken op de markt die uitleggen hoe een hond communiceert. Je bent een
stap voor als je daar wat meer over weet.

[Huiswerkopdracht?]

Leer de stress herkennen bij je eigen nieuwe aanwinst. Iedere hond communiceert op zijn
eigen manier, maar er zijn echt wel een aantal signalen die door alle honden gebruikt
worden. Zoals gapen, bibberen, blaffen, grommen. Leer de signalen herkennen en
anticiperen op de situatie. 

Er zijn prachtige boeken en leuke onlinecursussen over hondentaal. Verdiep je hierin, dan
heb je een voorsprong. Gromt een hond? Straf het niet af maar kijk naar de reden waarom
hij gromt. Je hebt dan waarschijnlijk al een paar signalen (gapen, proberen weg te komen)
gemist, dus je moet je bewust zijn dat grommen echt wel een mooie waarschuwing is. Er is
duidelijk iets waar hij op reageert. 

(Alleen in filmpje of ook in document?) (Femke: mag eruit want verteld ze al in filmpje idd)

Laat me vertellen over onze ervaring met onze nieuwe Emma en onze oude Boets. 

Boets was al ruim een jaar bij ons toen Emma bij ons in huis kwam. Boets was toen al ruim
15, een beetje onnozel af en toe maar ongelooflijk lief en een enorme knuffelbeer. Ze heeft
ruim 13 jaar in het asiel in Bosnië gewoond voordat we haar adopteerden, een wonder dat ze
zich zo goed aanpaste. Emma komt uit Griekenland, heeft een zwervend bestaan geleid op
zeer jonge leeftijd. We hebben haar overgenomen van een vorig baasje omdat het niet klikte,
ook al deden ze enorm hun best. 

Voor Emma was eten in het begin ontzettend belangrijk. Boets maakte het allemaal niet
zoveel uit. 

We eten altijd op de bank, we kijken journaal en nemen even een pauze van de dag. We eten
en de honden liggen altijd om ons heen. Dat zijn we gewend en zo ging het dus ook toen
Emma kwam. Boets lag altijd in haar mand in de slaapkamer tijdens het eten, ze hield niet
van het geluid van bestek. Maar af en toe kwam ze even kijken of er wat te halen viel en dan
ging ze weer terug naar haar mand. 

Iedere keer als ze tijdens onze avondmaaltijd de kamer in kwam en Emma op de bank bij ons
lag, begon Emma te grommen. 

Nu kun je op zo’n moment twee dingen doen:

● Emma straffen omdat ze gromt
● Kijken waarom ze gromt en daarop acteren

Wij kiezen voor de laatste. Want we weten dat als we het grommen bestraffen, ze het de
volgende keer overslaat. We besloten iedere keer als het gebeurde Boets te vragen of ze even
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wilde doorlopen en in haar mandje wilde gaan liggen. Zo leerde Emma dat Boets geen
bedreiging vormde en ze zich nergens zorgen over hoeft te maken. 

Nu is Emma het meest relaxed als het gaat om het delen van eten, ze voelt zich veilig en voelt
geen angst meer voor het tekortkomen. Als je je verdiept in de belevingswereld van je hond
kom je echt een stuk verder!

F. Verwachtingen

Probeer geen hele hoge verwachtingen te hebben van hoe het allemaal zal verlopen. Ga uit
van een pittige eerste periode, dan kan het alleen maar meevallen. Een hond kan na de
verhuizing flink ontheemd zijn en niet weten wat hij met de situatie aanmoet. Dat kan zich in
allerlei gedrag uiten. Hoe eerder je hond zich realiseert dat hij bij jou en in zijn nieuwe
omgeving veilig en gewenst is, hoe eerder hij zal kunnen wennen aan zijn nieuwe leven.

Wees klaar voor de uitdaging!

Voor nu ronden we deze module af met een korte opdracht:

● Maak een lijstje van spullen die je denkt nodig te hebben en kijk wat je nog moet
halen. 

● Kijk eens goed naar honden die je op straat tegenkomt. Herken jij als iets van
hondentaal?

● Stel huisregels op met het gezin als jullie met meerdere personen samenwonen. Wat
is voor jullie de belangrijkste regel? Mogen jullie elkaar er op aanspreken bij het niet
aanhouden van de opgestelde regels?

● Kijk of jullie huis geschikt is zoals het nu is ingericht, check hierboven voor invulling
● Koop een mooi schrift waarin jij of jullie een dagboekje bij kunnen houden. Daarin

kun je dan mooi de ontwikkelingen van je hond bijhouden.
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