
 
 
                                                                                                    
 
Informatiebrief pup.  
 
Gefeliciteerd met uw nieuwe pup. 
Uiteraard heeft u alle 
basisvoorzorgsmaatregelen al 
getroffen. U heeft zich ingelezen in het 
gedrag en de opvoeding van de pup, u 
heeft een halsband, riem, bench, 
speelgoed, voer- en waterbakjes en 
goede voeding aangeschaft en u heeft 
contact met ons gezocht omtrent de 
ontworming, ontvlooiing en vaccinaties 
van de pup.  
In deze brief vertellen we u wat er allemaal nog meer komt kijken bij het houden van een 
pup.  
 
Een eigen plek 
Een pup heeft een eigen plekje nodig waar hij zich kan terugtrekken als hij rust nodig heeft. 
Dit geldt uiteraard ook als u vindt dat de pup moet rusten. U kunt hiervoor een bench 
gebruiken. Gebruik de bench niet als straf, maar als een veilige plek. Associeer de bench 
met leuke dingen, zoals eten en speelgoed. Kinderen mogen niet in de bench of de 
hondenmand komen.  
 
De eerste nacht. 
De verhuizing van het vertrouwde nest naar het nieuwe huis is een grote stap voor de pup. 
Hij komt in een vreemde omgeving, zonder zijn moeder en nestgenootjes. De kans is dan 
ook vrij groot dat de pup ’s nachts gaat piepen en blaffen. U kunt een warme kruik en een 
tikkende klok gebruiken om de moederhond na te bootsen.  
 
Zindelijkheid. 
De pup is waarschijnlijk nog niet zindelijk op het moment dat u hem in huis neemt. Om de 
pup zindelijk te maken kunt u met hem na het spelen, slapen of eten even naar buiten lopen. 
Als de pup buiten zijn behoefte heeft gedaan beloont u hem alsof het de knapste hond ter 
wereld is. Mocht de pup onverhoopt toch iets in huis (willen) doen, straft u hem niet, maar 
loopt u even met hem naar buiten en wacht u even af of hij nog iets doet. Blijf dit heel 
consequent doen, ook als het regent of als het buiten koud is en u eigenlijk liever wacht tot 
het bijvoorbeeld droog is. Het kan een aantal weken duren voordat de pup helemaal zindelijk 
is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Voeding. 
Geef in de eerste periode de voeding die de pup bij de fokker had. Daarna kunt u 
overstappen op een kwaliteitsvoeding naar keuze. Stap geleidelijk over door de voeding een 
aantal dagen te mengen. Geeft in eerste instantie ¾ van het oude voer, met ¼ van het 
nieuwe voer, vervolgens een aantal dagen ½ van het oude voer, ½ van het nieuwe voer, 
daarna ¼ oud, ¾ nieuw, om vervolgens helemaal over te gaan op de nieuwe voeding.  
Goede voeding is erg belangrijk. Wij adviseren de voeding van Specific. Hierin zitten alle 
voedingstoffen die de opgroeiende pup nodig heeft, ook zijn de voedingstoffen van 
hoogwaardige kwaliteit. Wij adviseren om zo min mogelijk 
zachtvoeding te geven, bijvoorbeeld alleen als traktatie.  
In het begin mag een pup 3 tot 4x per dag eten krijgen, bouw 
dit op een gegeven moment af tot 2x per dag.                                
 
Wanneer u over mag gaan op voeding voor volwassen 
honden hangt af van de grootte van het ras: 

 kleine rassen (tot ongeveer 10 kg) 6-9 maanden 

 middelgrote rassen (van ongeveer 10 tot 25 kg) 12 maanden 

 grote rassen (van ongeveer 25 tot 40 kg) 14 maanden 

 reuzenrassen (boven 40 kg) 18 maanden 

Gedrag. 
Het is heel belangrijk om vanaf het begin consequent te zijn in de opvoeding. Stel met het 
hele gezin regels op en zorg dat iedereen zich daaraan houdt.  
Gedurende de eerste maanden van zijn leven is de pup in zijn socialisatiefase. Wat de pup 
tijdens deze fase meemaakt neemt hij een leven lang met zich mee. Zowel positieve als 
negatieve ervaringen. Neem de pup dus overal mee naartoe, met het openbaar vervoer, in 
de auto, naar de markt, etc.  
Wij adviseren om met uw pup een cursus te volgen. 
 
Vaccinaties. 
Op de leeftijd van 6, 9 en 12 weken wordt de pup gevaccineerd. Hij/ zij wordt dan 
afwisselend gevaccineerd tegen parvo, hondenziekte en leptospirose. Op de leeftijd van 9 
weken kan de pup aanvullend gevaccineerd worden tegen besmettelijke hondenhoest. Deze 
vaccinatie is verplicht als hij/zij naar cursus of een kennel of pension gaat. 
Als de pup mee gaat naar het buitenland moet hij ook gevaccineerd worden tegen Rabiës.  
Sinds 1 januari 2014 moet de pup ook in het bezit zijn van een Europees dierenpaspoort en 
hij moet gechipt zijn.  
Voor sommige landen zijn nog aanvullende eisen. Neem ruim voor uw reis contact met ons 
op, wij kunnen dan controleren of er extra maatregelen getroffen moeten worden. 
 
Chip. 
Een chip is een klein zendertje met een code, ter grootte van een rijstkorrel. 
De chip wordt tussen de schouderbladen onder de huid ingebracht. Sinds 1 
april 2013 is het verplicht om honden te chippen en te registreren bij het 
ministerie. Ook moet de chip geregistreerd worden bij een databank. 
Wanneer uw hond wordt binnengebracht bij een dierenasiel of 
dierenartsenpraktijk, kan de chip met behulp van een chipreader worden 
afgelezen. De code van de chip correspondeert met uw gegevens. Op die 
manier kunnen we u bereiken en u op de hoogte stellen dat we de hond 
hebben gevonden. Controleer regelmatig of de registratie van de chip nog klopt. Als uw 
adres of telefoonnummer verandert, pas dit ook aan bij de registrerende instantie. 
 
 
 
 
 



 
Ontworming. 
Een pup kan al op jonge leeftijd last hebben van wormen doordat zij via de melk van de 
moeder besmet kan raken. Er zijn verschillende soorten wormen, namelijk spoel-, lint- en 
haakwormen. De pup kan erg ziek worden van een wormenbesmetting. Helaas zien we 
meestal niet of een pup wormen heeft. Om te voorkomen dat de pup ziek wordt van de 
wormen moet de hij geregeld ontwormd worden: 
 
Gedurende het eerste half jaar op 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20 en 24 weken. 
Vanaf 24 weken (= 6 maanden) adviseren we honden 4x per jaar of vaker te ontwormen. 
 
Aan de balie verkopen wij middelen die alle wormsoorten bestrijden. 
 
 

                                         
 
                                           De cyclus van de worm. 
 
Vlooien en teken. 
Vlooien zijn kleine parasieten die op de hond zitten om bloed te zuigen. Ongeveer 10% van 
de vlooien zit op de hond, de rest van de eitjes, larven, poppen en vlooien bevinden zich in 
de omgeving. Vlooien veroorzaken naast jeuk ook andere klachten, daarom is het belangrijk 
om preventief te behandelen tegen vlooien. Er zijn verschillende manieren van behandelen, 
vraag bij de balie om een passende behandeling.  
 
Ook kan uw hond last hebben van teken. Dit zijn kleine spinachtige beestjes die zich op de 
hond vasthechten en bloed zuigen. Teken kunnen zich ook op mensen vast hechten. Ze 
kunnen door hun speeksel gevaarlijke ziektes overbrengen. 
Wanneer uw hond een teek heeft, gebruik dan geen alcohol maar verwijder de teek met een 
tekentang. Natuurlijk is het beter om teken te voorkomen. Ook hiervoor zijn verschillende 
middelen te krijgen.  
 

                                                    
     Dit is de manier om een teek te verwijderen. 
 

 

 



 
 
Castratie en Sterilisatie.           
Wanneer u een reu heeft kan u op een leeftijd vanaf ongeveer 6 maanden verschil in 
gedrag gaan zien. De hond is geslachtsrijp en bij het zien van een (loops) teefje zal 
de reu graag haar kant op willen. Ook zou de reu zich dominant kunnen gedragen. 
Soms kan het advies zijn om de reu te laten castreren, dit is echter wel afhankelijk van het 
karakter. Castratie kan de kans op voorhuidontsteking en prostaatproblemen verminderen. 
Overleg met de dierenarts of castratie voor uw hond een goede keuze zou zijn. De castratie 
kan vanaf een leeftijd van 6 maanden worden uitgevoerd. 
               
Als u een teefje heeft en u wilt geen nestje met haar is het verstandig haar te laten 
steriliseren. Dit om de loopsheid en zo ook eventuele ongewenste pups te  
voorkomen. Ook zijn er medische voordelen aan de sterilisatie. Zo heeft de teef na 
sterilisatie op jonge leeftijd aanzienlijk minder kan op kwaadaardige melkkliertumoren, 
baarmoederontsteking en suikerziekte. Sterilisatie kan vanaf een leeftijd van 6 maanden.  
Bij de sterilisatie worden de eierstokken verwijderd. Het ideale tijdstip hiervoor is 3 maanden 
na de eerste loopsheid. Of en wanneer een teef gesteriliseerd moet worden hangt af van 
haar gedrag.  
Heel soms zien we vachtverandering of incontinentie (bij grote hondenrassen) na een 
sterilisatie. Overleg met de dierenarts of sterilisatie voor uw hond een goede keuze zou zijn. 
Het is ook mogelijk om de teef met behulp van een laparoscopische operatie te laten 
steriliseren. Deze manier van opereren is voor de hond minder pijnlijk, waardoor het herstel 
sneller is. Neem voor meer informatie contact met ons op.  
 
Puppybegeleiding; ‘de eerste stap in een gezond leven’ 
Het opvoeden van een pup kan best een lastige klus zijn. Om alles omtrent zijn of haar 
verzorging goed te laten verlopen heeft onze praktijk, in combinatie met de voeding van 
Specific, een puppybegeleiding. Een keer per maand maakt u een afspraak met de 
assistente. We wegen de pup en bekijken of de pup goed, en vooral niet te snel groeit, we 
controleren de ontwikkeling van het gebit, de oren en de nagels en bespreken het gedrag 
van uw pup. Ook houden we het ontvlooien en ontwormen goed bij. 
Deze begeleiding is geheel kosteloos en u kunt de bezoeken afspreken wanneer het u 
uitkomt. Zo went de pup aan deze onderzoeken, en krijgt hij of zij een positieve ervaring met 
ons diergezondheidscentrum.  

Het DierenZorgPlan. 

U heeft bij ons de mogelijkheid om een DierenZorgPlan af te sluiten. 
Dit plan biedt gemak, garantie én voordeel voor u als eigenaar als het gaat om 
de preventieve zorg voor uw huisdier. 
U betaalt een vast bedrag per maand voor het pakket. Dit pakket bevat producten in 
de preventieve zorg, waaronder vaccinaties en consulten door de dierenarts en 
tabletten of pipetten tegen vlooien, teken en wormen. Op jaarbasis bespaart u dit tot 
40 %! 
Daarnaast krijgen de klanten die zich aanmelden voor het DZP ook nog eens 10 % 
korting op trimmen, gebitsreinigingen, voeding én castratie/sterilisatie!  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk. We leggen het graag 
nog eens goed voor u uit. 

Wij wensen u een mooie tijd met uw pup. We helpen u graag om u een zo goed 
mogelijke start bij u thuis te geven.  
 
Met vriendelijke groet, 
Het team van Diergezondheidscentrum De Limes 


