Uw nieuwe hond
Als de grote dag is aangebroken.
Een goed begin is het halve werk
De dag dat de hond voor het eerst bij u thuis komt is altijd een beetje spannend.
Zou het allemaal goed gaan, zal hij zich snel thuis voelen en zal hij met iedereen in het
gezin goed kunnen opschieten?
En tegelijk is het ook een beetje feestelijk!
Iedereen wil natuurlijk dat de hond zich helemaal welkom voelt in zijn nieuwe situatie.
Men doet zijn best om hem zoveel mogelijk op zijn gemak te stellen.
En hierdoor ontstaat, met de beste bedoeling, soms al direct een verkeerde eerste indruk bij
de hond.
Honden passen zich in de regel vrij snel aan.
Ze beginnen direct met het inschatten van hun nieuwe situatie, de rangorde binnen de groep
en zijn eigen plekje daarin.
Het is verstandig om de hond de tijd te geven alle aspecten van het nieuwe thuis in zich op
te nemen.
Dat betekent dat het beter is om hem niet gelijk de hele dag bij u te roepen of andere
commando’s te geven.
Laat hem het huis rustig verkennen, maar alleen in de ruimtes waar u de hond straks ook
wilt hebben.
Hij kan ontdekken waar zijn waterbak staat en waar zijn eigen vaste plekje is.

Een vorstelijk onthaal.
Maar u moet zich dus ook realiseren dat de hond deze eerste tijd vooral bezig is zich een
beeld te vormen van zijn omgeving.
Als de hond nu allerlei dingen wordt toegestaan die straks wellicht niet gewenst zijn ontstaat
er bij de hond verwarring.
Natuurlijk vindt hij het heerlijk om de eerste dag lekker bij U op de bank te liggen en om
een stukje van uw boterham mee te eten, maar een dergelijk ‘vorstelijk onthaal’ vertelt de
hond ook dat hij een belangrijk figuur is binnen het huishouden.
Er wordt hem immers niets in de weg gelegd, hij kan zich alles permitteren.
Tegen de tijd dat iedereen aan elkaar gewend is, heeft de hond al geleerd dat hij veel mag
en blijkbaar hoog in de rangorde staat.
U kunt zich voorstellen dat het nogal een schok is voor de hond als na een paar weken
ineens van hem wordt verwacht dat hij zich als ranglaagste gaat gedragen.
Hij wordt van de bank gestuurd, mag niet meer boven komen en er wordt gemopperd als hij
verwachtingsvol zit te piepen bij de eettafel.
Eigenlijk is het ook nogal onlogisch om hem eerst te leren dat hij mag liggen waar hij wil,
het hele huis tot zijn beschikking heeft en dat het bedelen aan tafel lekkere hapjes oplevert,
terwijl het vervolgens weer een boel tijd en moeite kost om hem deze dingen af te leren.
Het is dus van groot belang om de hond in alle rust te laten wennen aan zijn nieuwe
omgeving, maar dan wel met alle regels en gewoonten die u op lange termijn in gedachten
heeft.
Het is verstandig om hier binnen het gezin afspraken over te maken zodat iedereen
op één lijn staat.

Gehoorzaamheid.
In de meeste gevallen zal een nieuwe baas niet precies weten wat de hond allemaal
geleerd heeft.
Daarom kunt u er maar beter vanuit gaan dat de hond uw commando’s niet zal begrijpen.
U begint met uw eigen commando’s helemaal aan het begin, u gaat er gewoon van uit dat u
iets nieuws aanleert.
Mocht het zo zijn dat de hond het gewenste gedrag al beheerst, dan kunt u deze aanpak
snel afbouwen.
Dit is geen verloren tijd, uw hond leert dat het plezierig is om met u bezig te zijn en dat het
voor hem zinvol is om naar u te luisteren.
In het geval dat de oefening daadwerkelijk nieuw is voor de hond hebt u voorkomen dat hij
gefrustreerd raakt omdat hij u niet begrijpt.
Op deze manier bent u eerlijk tegenover de hond en kunt u problemen vermijden. Want
voorkomen is beter dan genezen!
Het is altijd de moeite waard om met de hond een cursus te volgen, zelfs als de hond naar
uw idee voldoende luistert.
Een goede cursus is er niet op gericht om de hond bepaalde oefeningen aan te leren, maar
vooral om u te begeleiden in het opvoeden van en omgaan met de hond. Dit kan in hoge
mate bijdragen aan het plezier dat u en uw hond in de toekomst aan
elkaar beleven.
Om ongehoorzaam of agressief gedrag te voorkomen is het van belang dat u hoger in
rangorde staat dan uw hond. Soms gaat dit bijna vanzelf, maar soms zult u
gehoorzaamheids- en andere oefeningen moeten doen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om uw
gezinsleden/huisgenoten voorrang te geven boven de hond, bijvoorbeeld bij begroetingen
aan de voordeur.
Overweeg castratie van reu en/of teef om loopsheid, probleemgedrag of ongewenste dracht
te voorkomen.

Tips :
De eerste dagen zal de hond zich waarschijnlijk erg rustig gedragen en veel slapen.Maakt u
zich daar geen zorgen over: het komt vanuit het asiel, dieren worden daar over het
algemeen erg moe.
De ware aard zal dan ook pas zichtbaar worden als het dier weer uitgerust is.
Geef uw hond bij voorkeur vaste brokken ( in het asiel kreeg het dier Smolke-brokken.) U
moet er dan altijd wel voor zorgen dat er voldoende vers drinkwater klaarstaat.
Voer een volwassen hond 1 tot maximaal 2 keer per dag afhankelijk van de grootte en type
hond (actief of rustig) Een jong dier heeft vaker per dag eten nodig. Een geneutraliseerde
hond heeft minder eten nodig.

Voer uw hond geen botjes van gebakken, gebraden of gekookt gevogelte (zoals kip), en
voer ook geen rauw varkensvlees. Meng bij omschakelen naar een ander voer de eerste vier
dagen het oude en nieuwe voer door elkaar. Dit voorkomt buikpijn en diarree. Geef het dier
nooit chocola of druiven, deze zijn giftig voor de hond.
Voer altijd na het uitlaten en ga na het eten het eerste uur niet wild met de hond stoeien.Dit
kan namelijk maagproblemen geven.
Voer de hond bij voorkeur na dat u zelf gegeten hebt. Hiermee laat u blijken dat u hoger in
rangorde staat, dus dat u ook als eerste mag eten.Leer de hond op zijn plaats te gaan
wanneer u zelf eet, dit voorkomt gebedel
.Laat de hond de eerste dagen alleen uit bij u in de buurt, mocht het dier namelijk per
ongeluk ontsnappen, dan kent hij de omgeving al een beetje en zal waarschijnlijk uw huis
weer weten te vinden.
Ook is het verstandig het dier de eerste dagen 5 tot 10 keer per dag kort uit te laten, dit zal
hem zeker steunen in zijn zindelijkheidsgedrag.Toch zal het helaas ook wel eens voorkomen
dat de hond zindelijkheidsfoutjes maakt.
Schenk hier niet te veel aandacht aan, het gaat bijna altijd vanzelf weer over.
Overdreven aandacht (b.v. boos worden) zal vaak het tegenovergestelde effect hebben.
De hond wordt hier onzeker van en kan juist daarom meer problemen krijgen met zijn
zindelijkheid.
Ook willen reuen de eerste dagen (zeker als er eerder een hond in huis is geweest) wel eens
een paar keer ergens tegen aan plassen om hun “vlaggetje” uit te zetten. Ook dit gaat
vanzelf weer over.
Laat jonge kinderen nooit alleen met een hond. Leer kinderen de hond met rust te laten
wanneer het dier in de mand ligt of staat te eten. Ook is het verstandig kinderen te leren
steeds aan de ouders te vragen of ze de hond mogen benaderen.
Honden hebben behoefte aan een eigen plek in huis, waar ze niet worden gestoord en waar
ze languit kunnen liggen.
Een bench wordt veel gebruikt en moet op een rustige plek staan, dus niet bijvoorbeeld in
een gang waar veel personen passeren.
U zult bij ons waarschijnlijk gevraagd hebben of het dier alleen kan zijn.
Soms is dit bekend bij een hond, maar vaak is het dier als zwerver binnengebracht zodat wij
u deze
informatie niet kunnen geven.Ga er altijd vanuit dat een hond pas voorzichtig alleen kan
worden gelaten als het dier tenminste 3 tot 4 weken bij u verblijft en zich dan ook volledig
thuisvoelt.
Zorg er voor dat u, als u hem toch even alleen moet laten, de hond op een plaats legt waar
hij geen spullen kapot kan maken.
Oefen wel vanaf het begin door een paar keer per dag de hond een paar minuutjes alleen te
laten.
Hij zal dan begrijpen dat, als u weggaat, u ook weer terugkomt.
Laat de hond de eerste 3 tot 4 weken niet loslopen.
U heeft voor die tijd misschien het idee dat het dier al helemaal gewend is, maar als hij,
terwijl hij losloopt, ergens van schrikt,
heeft hij misschien nog niet voldoende binding met u en zal dan weglopen in plaats van
steun te zoeken bij zijn nieuwe baas.

Medisch:
Bekende besmettelijke hondenziekten zijn parvo en de ziekte van Weil. Het is verstandig de
hond daartegen in te enten. Houd bij vakanties of logeerpartijen in pensions rekening met
de gevraagde inentingen. Een hond moet regelmatig gecontroleerd worden op wormen en
teken. Teken zijn zichtbaar op de huid van de hond, wormen zijn zelden uitwendig zichtbaar.
Bij een lintwormbesmetting kunt u “rijstkorrels” in de vacht rond de anus vinden. U wordt
geadviseerd om uw volwassen hond vier keer per jaar te ontwormen. Kijk altijd of een hond
goed in zijn vel zit; let op het gebit, de ogen, oren en vacht van de hond. Benader bij twijfel
uw dierenarts.
Vakantie:
Als verantwoordelijk huisdiereigenaar is het van belang serieus over de vakantieperiode na
te denken. Neemt u uw hond mee op vakantie, of laat u hem liever thuis? En kiest u dan
voor professionele opvang of doet u een beroep op familie of vrienden? Indien u uw hond
meeneemt naar het buitenland, krijgt u te maken met de buitenlandse wet- en regelgeving.
Zo zijn er de verplichte inentingen, maar u kunt ook te maken krijgen met bijvoorbeeld
muilkorfverplichting of verplichte hondengordels in de auto. Op de website van het LICG
(www.licg.nl) vindt u meer informatie over dier en vakantie.

Wij hopen dat u veel plezier aan de hond beleeft.
Mochten er toch nog problemen zijn, kunt u ons altijd om advies vragen.
U kunt bellen van dinsdag t/m zaterdag van 10-12 en van 14-16 uur. op telefoonnummer
0343-451584.
Mailen is ook mogelijk als u vragen heeft.
E-mail : dierenasiel@dierenasiel-dehazenberg.nl

