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MIJN NIEUWE PUPPY
een leidraad voor elk nieuw baasje

https://www.wellopet.be/blog/belangrijkste-puppy-en-kitten-adviezen
https://www.wellopet.be/blog/belangrijkste-puppy-en-kitten-adviezen

www.wellopet.be/aanbod/gratis-knuffelconsult
www.wellopet.be/aanbod/gratis-knuffelconsult

Schrijf eventuele vragen vooraf op zodat 
je ze zeker niet vergeet te stellen. Je 
dierenarts beantwoordt al je vragen met 
plezier.

Je kan gratis langskomen met je puppy 
op knuffelconsult. Bij aankoop van een 
puppy of kitten komt er als eigenaar 
enorm veel nieuwe informatie op je af. 
WelloPet biedt je een extra moment aan 
waar je met al je vragen terecht kan. 
Jouw huisdier kan dan op zijn/haar tempo 
wennen aan de dierenarts. Dit komt de 
socialisering ten goede.

Lees ook de blog ‘Belangrijkste puppy 
en kitten adviezen ’. 

Fijn dat je onze blogs en events over de 
opvoeding van een nieuwe pup volgt. Op 
de bijbehorende fiches (die je kunt 
downloaden) vind je nuttige informatie en 
handige weetjes over de ontwikkeling en 
de gezondheid van je pup. 

We wensen je veel succes met de 
opvoeding van jouw pup! En wie weet 
wacht jou op het einde van deze reis nog 
een verrassing...

Veel happy dierenplezier met deze 
boeiende fiches! 

De dierenarts, je partner
Je gaat met je pup voor het eerst naar de 
dierenarts wanneer hij 9 weken oud is en 
opnieuw op 12 weken, vervolgens 
wanneer je pup 1 jaar wordt en vanaf dan 
jaarlijks. Jouw dierenarts is een belangrijk 
persoon voor jou en je pup, hij is immers 
degene die de gezondheid van je pup 
opvolgt. 

Je pup wordt bij elke bezoek gewogen, 
zijn tanden en oren worden nagekeken, 
er wordt geluisterd naar zijn hart en 
longen en op het einde het onderzoek 
krijgt hij zijn prikjes. Je dierenarts geeft 
je ook de nodige middelen mee tegen 
vlooien en om je pup te ontwormen. 

We helpen je graag op weg met 
de volgende items: 

●   De eerste dagen (1)

●   De eerste dagen (2)

●   Leer je puppy goede gewoontes

●   Je puppy socialiseren

●   Vaak voorkomende problemen

●   Lichaamstaal herkennen

●   Over kinderen en honden

●   Ken je (ras)hond!

●   Jouw puppy-coaching voor jou

WELKOM
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Tips & tricks 
Even geen tijd om je puppy in 
de gaten te houden? Laat hem 

in zijn bench met een speeltje en 
een knabbeltje.

 Zo kan hij niet in de fout gaan. 
(Klik voor een overzicht

 van speeltjes.)

illustratie © 2011 Lili Chin

DE EERSTE DAGEN (1)

Vertrouwensband opbouwen 
Door er te zijn voor je pup en in te spelen 
op zijn noden, leert je pup al gauw dat je 
veilig en betrouwbaar bent. Hij zal je 
gezelschap opzoeken en zich aan je 
voeten nestelen. Forceer hem niet en 
respecteer zijn grenzen. Lees zijn 
lichaamstaal en loop niet achter hem 
aan; hij komt wel naar jou toe als hij daar 
klaar voor is. Hij kijkt bijna letterlijk de 
kat uit de boom. 

https://www.wellopet.be/webshop?search=orozyme+chews
https://www.wellopet.be/webshop/kong-puppy-large

Handig om te hebben 

• Een hals- en leiband of een 
puppytuigje 

• Een kamerkennel, bench of 
puppyren (je pup zijn ‘eigen’ plek)

• Een speeltje en iets om op te 
kauwen (brengt je pup tot rust). 
Klik voor voorbeelden van speeltjes 
en kauwbeentjes.  

• Tijd, aandacht en geduld; speel in 
op de noden van je pup (is niet 
altijd wat jij wilt) 

Slapen en rusten 
Een hond slaapt gemiddeld wel 10 tot 12 
uur per etmaal, en pups en jonge honden 
nog veel meer. Te weinig slaap 
veroorzaakt stress bij honden. Honden 
zijn sociale slapers die graag en beter in 
gezelschap slapen. Weet dat je pup bij de 
fokker nooit alleen was. Dan kom jij er 
aan en verandert alles. Het is dus 
normaal dat je pup van streek is, vooral ’s 
nachts en helemaal alleen. Plaats de 
bench de eerste paar nachten in je 
slaapkamer, of verhuis zelf tijdelijk naar 
de zetel. Je hoeft dit niet langer 
te doen dan nodig. 

Geef je mij
een beetje ruimte ?

Tijd en ruimte geven 
Er gaat nu een nieuwe wereld open voor 
je puppy, weg van zijn broertjes en zusjes 
en ver van zijn vertrouwde, veilige nest. 
Geef je puppy voldoende tijd om te 
wennen aan zijn nieuwe omgeving, op 
zijn eigen ritme. Geef hem de ruimte om 
zelf een veilig plekje op te zoeken van 
waaruit hij alles rustig in zich kan 
opnemen. Leer hem dat zijn bench zijn 
toevluchtsoord is, waar hij tot rust kan 
komen en niet wordt lastiggevallen. 
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DE EERSTE DAGEN (2)
Bench of draadkooi
Een bench is geen noodzaak, maar kan 
handig zijn. Waar hij staat en wat erin ligt 
is belangrijk. Die bench moet immers een 
comfortabele en veilige plek zijn voor de 
pup. Zoek dus een rustige plaats, maar wel 
een plaats waar de pup in contact staat 
met het gezin. Laat de bench de eerste 
dagen open en plaats water, voeding, 
kauwspeeltjes en eventueel een mandje in 
de bench. Opgelet: een bench is nooit 
voldoende als belangrijkste leefruimte voor 
een pup!

Regelmatig eten 
Houd de eerste dagen hetzelfde 
voedingspatroon aan als bij de fokker. Geef 
je pup de eerste week ook zijn vertrouwde 
voer; er verandert zo al genoeg in zijn 
leven. 
Tot de leeftijd van vier maanden geef je 
best vier maaltijden per dag, daarna tot zes 
maanden drie keer per dag. Later mag je 
overschakelen naar twee maaltijden per 
dag. Volg de richtlijnen op de verpakking 

Taakverdeling

• Wie geeft puppy eten? 
• Wie laat puppy tijdig uit? 
• Wie staat er 's nachts op als puppy 

jankt? 
• Wie borstelt puppy, knipt zijn 

nageltjes, enz. 
• Wie kuist eventuele ongelukjes op?
• Wie speelt er met puppy? 
• Wie leert puppy zitten, liggen...?

Zindelijk maken 
Een pup van acht weken oud is vaak al 
zindelijk, tenminste als hij de kans krijgt om 
zich heel regelmatig te ontlasten. 
Je pup moet naar buiten: 
• Als hij wakker wordt 
• Na het spelen 
• Voor en na het eten
Houd dit consequent vol en beloon met 
een aai of een lief woord. Toch een 
ongelukje? Ruim dit op zonder ophef! 

De eerste maanden is het belangrijk om 
met je pup méé naar buiten te gaan. Zo 
kan je plasjes op de gewenste plekken 
belonen en zijn ontlasting controleren. Blijf 
lang genoeg buiten, want je pup plast 
meerdere keren kort na elkaar! 

https://wellopet.typeform.com/to/V1G9t4
https://wellopet.typeform.com/to/V1G9t4
https://wellopet.typeform.com/to/V1G9t4
https://wellopet.typeform.com/to/V1G9t4

over de aanbevolen hoeveelheid voeding 
per dag, hoe overschakelen, enz. Wat, hoe 
en wanneer je je hond te eten geeft, heeft 
een grote invloed op zijn gezondheid en 
mentaal welzijn! 

Vraag advies aan je dierenarts over de 
juiste voeding. We helpen je met plezier bij 
ons in het dierenzorgcentrum, of vul hier 
enkele vragen in en ontvang een eerste 
richtinggevend antwoord per mail.

Tips & tricks 
Door niet langer dan vijf minuten per 

keer per levensmaand te wandelen of te 
spelen, voorkom je overbelasting van de 
gewrichten. Bvb. bij vier maanden oud 

maximum 20 minuten per keer (4 
maanden x 5 min.). Dat kan uiteraard 
meerdere keren per dag. Na wat rust 
mag je pup terug spelen of wandelen.
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LEER JE PUP GOEDE GEWOONTES
Veilig in de auto zitten 

• Niet los op de achterbank 
• Niet op de passagiersstoel 
• Niet los in de kofferbak 
• Niet vastgebonden aan zijn normale 

halsband 
• Wel in een autokennel 
• Wel met tuigje vastgeklikt aan de 

beugel van de autogordel 

Alleen (thuis) blijven 
Leer je puppy van jongs af aan om alleen te zijn. 
Oefen dit door de tijd dat je van je pup weg bent 
telkens een beetje langer te maken. Begin met 
twee minuten. Plaats je pup in een andere 
ruimte of in zijn bench met een speeltje en een 
knabbeltje. Ga weg wanneer je pup rustig is. 
Beloon je pup op een rustige manier wanneer je 
terug bij hem komt.

Slecht gedrag negeren 
Ongewenst gedrag dooft vanzelf uit als je er 
geen aandacht aan schenkt. Het blijft echter 
latent aanwezig en kan makkelijk weer uitgelokt 
worden. Daarom is het belangrijk om te 
voorkomen dat je puppy in de fout gaat, zodat je 
zijn gedrag ook niet moet negeren of bestraffen. 
Verwijder breekbare spullen, (giftige) planten en 
dergelijke zoveel mogelijk uit de omgeving van je 
pup. Geef hem kauwspullen en hondenspeeltjes 
in de plaats zodat hij zich daar kan mee 
bezighouden. 

Springt je puppy op? Voorkom dit door alvast 
door je knieën te gaan en je op zijn hoogte te 
plaatsen (als je hem wilt begroeten) of bestraf 
het door hem de rug toe te keren. Wordt slecht 
gedrag je toch teveel? Geef je puppy dan een 
korte time-out. Plaats hem rustig in zijn bench, 
laat alles bezinken en probeer het later opnieuw. 

Iets terug- of afgeven 
Wat doe je wanneer je pup iets vastheeft dat je 
terug wilt? Ruil wat je pup heeft in voor een 
hondenspeeltje of een snoepje. Leer hem dit van 
jongs af aan. 

Als je puppy zo'n drie maanden oud is, begint hij 
in alles zijn tanden te zetten. Zijn tanden jeuken 
letterlijk, want ze gaan in die periode wisselen. 
Straf hem dus niet voor zijn ongewenste 
kauwgedrag want nieuwe tanden krijgen kan 
ongemakkelijk en pijnlijk zijn. Geef hem iets 
waarop hij wél mag knabbelen, zoals een 
gezonde snack of een nylon kauwbot. 

De wereld is veilig en leuk 
Zoals gezegd gaat er nu een hele nieuwe wereld 
open voor je puppy. Als de fokker zijn werk goed 
heeft gedaan, krijg je een pup mee naar huis 
met een sterk basisvertrouwen in mensen en 
gezonde nieuwsgierigheid naar zijn omgeving. In 
elk geval zit je pup nu, van week acht tot twaalf, 
in één van de belangrijkste fasen van zijn leven: 
de socialiseringsfase. Hij heeft een sterke 
innerlijke drang om de wereld rond zich te gaan 
verkennen, met als doel zelfstandig in het leven 
te staan en tegelijkertijd zijn plek te vinden in het 
sociale systeem. Van nature uit zijn pups op deze 
leeftijd niet bang, zelfs eerder overmoedig. Ze 
steunen nog sterk op elkaar en al spelend leren 
ze alles wat een jonge hond moet leren. Als er 
geen soortgenoten zijn binnen zijn sociaal 
systeem, is hij aangewezen op mensen om hem 
wegwijs te maken. Ga samen met je pup op 
verkenning en leer hem aangepast sociaal 
gedrag.

Tips & tricks 
Wees consequent: als iets nu niet 

mag, mag het op een ander 
moment ook niet. Beloon goed 

gedrag met snoepjes, 
spelmomenten, een aai of lief 

woordje. 
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Mijn puppy en ik
Mijn baas is trots, want ik kan/ken al: 

1 ...............................................................

 ...............................................................

2 ...............................................................

 ...............................................................

Mijn baas en ik werken nog aan:

1 ...............................................................

 ...............................................................

2 ...............................................................

 ...............................................................

Tips & tricks 
Een goede roedelleider stelt grenzen, 

geeft het goede voorbeeld,
 beloont gewenst gedrag en biedt 

veiligheid en geborgenheid.

Gewenning
Laat je puppy kennismaken met: 

• Vreemde mensen, oud en jong, dik en 
dun, groot en klein... 

• Soortgenoten van alle rassen, kleuren 
en maten 

• Andere diersoorten, zoals katten, 
kippen... 

• Onbekende prikkels van allerlei aard 
(geluiden, geuren...)

  Wat is dat, 
baas?

https://www.wellopet.be/blog/wat-houdt-socialiseren-voor-je-hond

https://www.wellopet.be/blog/een-socialisatiekaart-voor-de-hond-hoe-en-waarom-gebruiken
https://www.wellopet.be/blog/een-socialisatiekaart-voor-de-hond-hoe-en-waarom-gebruiken

Socialiseren houdt in dat je je puppy in 
contact brengt met alles waar hij in zijn 
leven mee te maken zal krijgen, op een 
rustige manier, zodat hij er prettige 
herinneringen aan over houdt. 

Lees ook deze blogs:

• Een socialisatiekaart voor de hond: 
Hoe en waarom gebruiken?

• Wat houdt socialiseren voor je hond in?

Hoe zie je dat je pup iets 
aangenaam vindt? 
Lees de lichaamstaal van je puppy en 
waak over zijn mentaal welzijn. Zolang hij 
enthousiast en nieuwsgierig is, zal je pup 
een zelfzekere houding aannemen en 
kwispelen, enthousiast likjes geven of 
toenadering zoeken tot het onbekende. 

Kruipt je pup weg achter jou, durft hij 
niet kijken of begint hij te bibberen? Ook 
plots beginnen hijgen terwijl het helemaal 
niet warm is, geeuwen terwijl hij niet 
moe is of zijn neus likken, kunnen erop 
wijzen dat het je pup allemaal wat te veel 
is. Respecteer hem en dring niet aan. 
Vergroot de afstand tot het onbekende en 
probeer het later nog eens. 

JE PUPPY SOCIALISEREN
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Tips & tricks 
Puppy's spelen graag en wild.

 Laat ze niet toe om in je handen 
te bijten. Jank of roep en staak 

het spel. 
Tip: geef een speeltje in plaats van 

je hand.

https://www.wellopet.be/gedragsbegeleiders
https://www.wellopet.be/gedragsbegeleiders

Hulplijn 
Weet je zelf geen raad meer met het 
gedrag van je hond? Wacht dan niet 
langer en vraag advies aan iemand met 
kennis van zaken. 

Bij WelloPet staan verzorgers en 
gedragsbegeleiders altijd voor je klaar. 
In de meeste gevallen is er slechts een 
minimale tussenkomst nodig om jullie 
weer op de goede weg te helpen. 

Sommige problemen zijn vaak tijdelijk en 
afhankelijk van de levensfase van je 
puppy: 

• Angstfase 
Angst en onzekerheid, argwaan 

• Puberteit 
Onzekerheid of dominant gedrag 
tegenover soortgenoten, 
ongehoorzaamheid

Als je correct reageert op dit soort 
ongewenst gedrag bij je puppy, dan groeit 
hij hier vanzelf weer uit. Pak je het 
verkeerd aan, dan kan dit soort gedrag 
verder escaleren en leiden tot een 
blijvend probleem. 

VAAK VOORKOMENDE PROBLEMEN 
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Bang en terughoudend 
(nooit) 0 1 2 3 4 5  (bijna altijd)

Vooral wanneer

Relax en op zijn gemak 
(nooit) 0 1 2 3 4 5  (bijna altijd)

Vooral wanneer

Blij en zin om te spelen 
(nooit) 0 1 2 3 4 5  (bijna altijd)

Vooral wanneer

LICHAAMSTAAL HERKENNEN
Je puppy geeft je voortdurend signalen en 'praat' tegen jou door middel van 
lichaamstaal. Wellicht herken je de volgende houdingen ook bij jouw pup: 

(Vul zelf aan wanneer je de situatie vooral herkent.)

Zelfzeker en nieuwsgierig 
(nooit) 0 1 2 3 4 5  (bijna altijd)

Vooral wanneer

illustraties © 2011 Lili Chin
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KINDEREN EN HONDEN
Enkele basisregels waar kinderen zich aan 
moeten houden in de omgang met pups 
en vreemde honden: 

• Wees rustig en maak geen 
onverwachte bewegingen. Niet roepen, 
gillen, rennen, springen... 

• Je kan best je jonge kinderen leren om 
de hond met rust te laten. Interactie 
met de kinderen moet altijd van de 
hond uitgaan en uiteraard altijd onder 
begeleiding van een volwassene. Dus 
het is beter om de hond niet actief te 
lokken en zeker nooit toelaten dat 
kinderen achter een pup aan zitten.  

• Spelen en strelen doe je enkel als de 
hond het leuk vindt. De pup niet 
oppakken en vasthouden tegen zijn wil. 

• Respecteer een hond die slaapt, eet, 
rust. Zijn bench en anderhalve meter 
daarrond is verboden terrein voor 
kinderen. Dit biedt meer veiligheid en 
rust voor alle twee.

Enkele basisregels waar honden zich aan 
moeten houden in de omgang met 
kinderen (en volwassenen):

• 'Vier pootjes op de grond en tandjes in 
de mond.' Puppy mag niet opspringen 
en happen. NOOIT. 

• De hond zoekt zijn baas of bench op bij 
drukte of stress. Hij mag niet achter 
kinderen aanrennen of jagen. 

Laat kinderen (jonger dan 8 jaar) en 
honden NOOIT samen zonder toezicht! 
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KEN JE (RAS)HOND!

Herdershonden en veedrijvers 
Over het algemeen zijn deze honden slim, 
leergierig en geschikt voor de 
hondensport. Ze hebben veel energie en 
kunnen wel wat uitdaging gebruiken. 

Pinschers en Schnauzers, 
Molossers, Berg- en Sennenhonden 
Honden uit deze rasgroep zijn doorgaans 
waaks en zelfstandig tot koppig. Deze 
zelfbewuste honden vragen een stevige 
baas. 

Terriërs 
Pittig, actief en onverstoorbaar! Terriërs 
zijn erg lief, maar beslist geen 
schoothondjes. Ze lopen over van 
karakter. 

Dashonden 
Teckels zijn leuke, actieve gezinshondjes, 
maar in de eerste plaats verwoede, 
onverschrokken jagers! 

Spitsen en oertypen 
Deze honden zijn veelzijdig en vriendelijk, 
maar hebben ook een vrijgevochten 
kantje. Ervaring vereist. 

Lopende honden en zweethonden 
Zachtaardig, doch gemaakt om hun neus 
te volgen en zelfstandig te werken/jagen.

Staande honden 
Geboren jachthonden, gemaakt om er 
dagelijks met hun baas op uit te trekken. 
Wees je bewust van hun 
gebruiksherkomst en biedt hen de juiste 
uitdagingen. 

Retrievers, spaniels en 
waterhonden 
Vriendelijke en enthousiaste honden, met 
een will-to-please en werkdrift. 

Gezelschapshonden 
Zoals de naam al zegt, zijn deze honden 
'gemaakt' om de mens gezelschap te 
houden. Let wel: elk ras en elke hond, 
heeft zijn specifieke kenmerken, wensen 
en noden. 

Windhonden 
Deze zichtjagers zijn gemaakt om buiten 
te rennen en binnen te rusten. Ze hebben 
over het algemeen een zacht, gevoelig 
karakter en zijn eerder eigenzinnig. 

Welk ras is jouw hond? Herken je zijn of haar profiel?
Zoek uit waar jouw hond -vroeger en nu- voor gemaakt is en waar zijn natuurlijke 
talenten en interesses liggen.
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Interesse?
Meld je aan, wij houden 

je op de hoogte.

Meer informatie op wellopet.be/aanbod. 

Individuele begeleiding op maat

Proficiat voor het doorlopen van deze 
reeks blogs met puppy-fiches. 

Ben jij een trotse bezitter van een puppy, 
of plan je een puppy in huis te halen in 
de eerstkomende periode? Dan hebben 
wij een fantastisch aanbod voor jou! 
Want jij wil een mooie harmonie tussen 
jou, jouw puppy en jullie leefomgeving, 
ja toch?

In vijf lessen helpen wij jou met een 
aanpak om jouw puppy op te voeden tot 
die aangename en liefdevolle viervoeter. 
Persoonlijke begeleiding, in kleine groep, 
met jouw puppy, garandeert resultaat en 
dierenplezier.

• Eén theoretische instaples 
(1,5 u., zonder pup) 

• Vier lessen coaching 
(45 min., met pup, max. 5) 

• Eén afsluitende individuele coaching 
(20 min., op maat)

• Inclusief oefenteksten en optioneel 
een werkboek

We combineren ‘opvoeding’ met 
‘training’. Onze eerste zorg is het 
welbevinden van de hond. Er worden 
evenwel ook voldoende handvaten 
aangereikt om gepast controle te kunnen 
nemen volgens voorkeur door jou als 
baasje.  

De lessenreeks is op maat ontwikkeld 
door dr. ir. Joke Monteny, samen met de 
gedragsbegeleiders van WelloPet. 

“Echte hulp en steun voor elke 
puppy-eigenaar!” 

“Op individuele maat en praktisch: 
zo kan je er meteen mee aan de 
slag.”


