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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS
ADVIESBRIEF 11
DE AANKOOP VAN EEN PUP
Als u eraan denkt om een pup aan te kopen, doet u er goed aan vooraf enkele
dingen goed te overwegen. Welk ras zou ik nemen; waar koop ik de pup best; welke
pup kies ik uit; en: neem ik een teefje of een reu? Ook in de eerste dagen na de
aankoop zijn er enkele zaken die aandacht vragen. Wij overlopen hieronder de
belangrijkste. Voor verder advies staat het dierenartsenteam van DAP De Vrijheid u
graag bij.

1. De keuze van het ras


Hebt u kinderen? Kies dan zeker voor een kindvriendelijk ras en niet voor
moeilijk opvoedbare, eigenwijze hondentypes die veel tijd en aandacht
vragen.



Hoe groot is uw beschikbare ruimte? Een grote hond hoort absoluut niet thuis
op een flatje. Dit leidt altijd tot problemen, gaande van lawaaioverlast voor de
buren tot vernielzucht door frustratie. Als u een tuin hebt, zorg dan voor een
afdoende omheining om ontsnappingen te voorkomen.



Wat is uw financieel budget? Veel mensen staan er niet bij stil dat er naast de
aankoopsom voor de pup ook nog eens budget uitgetrokken moet worden
voor de voeding, diergeneeskundige zorgen, toilettage en eventueel
pensionkosten als u op vakantie gaat. Ook hier kan er een groot verschil
tussen rassen bestaan: langharige honden moeten bijvoorbeeld vaak om de
vier maanden naar de kapper.



Wat is uw tijdsbudget? Hou er rekening mee dat elke hond graag tweemaal
daags gaat wandelen. Als u daarvoor niet genoeg tijd hebt, kunt u overwegen
om een oudere hond in huis te nemen. In een asiel vindt u vaak een gepaste
keuze. Oude dieren hebben minder nood aan beweging: ze zijn vaak al
gelukkig met een lekker zachte zetel!
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Als u voltijds gaat werken, is het een goed idee om voor de eerste twee
maanden na de aankoop iemand over de middag te laten langskomen om de
hond even actief bezig te houden en uit te laten. Sommige hondenrassen
vragen een dagelijkse borstelbeurt, ook dit kost tijd!


Tot slot: wat verwacht u van uw hond? Wilt u er actief mee wandelen, is hij
louter voor het gezelschap, moet hij waken?

2. Waar koop ik een gezonde pup?
Eens u beslist hebt welk ras u gaat aankopen, is het van belang dat u zich
goed informeert over de beschikbare kwekers van dit ras.
België telt een behoorlijk aantal “broodfokkers”. Dit zijn handelaars die zeker
niet al hun te koop aangeboden pups zelf gekweekt hebben. De dieren komen
vaak van voormalige Oostbloklanden en worden in grote hoeveelheden
gezamenlijk naar ons land vervoerd. Gelukkig zijn niet al deze hondjes minder
gezond, maar we zien toch geregeld weer aandoeningen opduiken die hier de
laatste jaren bijna uitgeroeid waren, zoals hondenziekte, schimmel of luizen.
Indien u twijfelt aan de herkomst van uw kandidaat-pupje, vraag dan zeker
naar zijn Europees paspoort. Op de voorzijde van dit boekje kan u het land
van herkomst aflezen!
Ideaal zijn pups die gekweekt worden door mensen die zich beperken tot 1 of
2 rassen en die hierover alle kennis in huis hebben. Meestal vindt u die
kwekers terug via internet. Laat u niet afschrikken door de eventueel langere
afstand die u moet rijden om het hondje te halen (Nederland, Duitsland). De
degelijke kwekers zijn helaas niet zo dicht bezaaid!
Een goede kweker gaat u ook alle informatie geven over het ras, en soms
zelfs afraden een hond te nemen van zijn kennel, omdat het ras toch niet de
juiste keuze is voor uw leefsituatie. Ga nooit over tot een impulsieve aankoop:
een hond hebt u gewoonlijk voor minstens 10 jaar.
Ten slotte moet u misschien ook wat geduld oefenen: soms is het 1 of 2 jaar
wachten op een geschikte pup!

3. Waar moet u op letten bij het kiezen van een pup uit een nest?
Vraag altijd of de honden gechipt zijn (dit is verplicht in België) en welke
vaccinaties ze gehad hebben. Minimaal is één puppyvaccin vereist. Pups
moeten ook al voor een eerste keer ontwormd zijn.
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Bij elke hond die verkocht wordt hoort een Europees paspoort (blauw boekje).
Een stamboom is geen absolute vereiste. Meestal krijgt u ook garantie op een
aantal afwijkingen. Lees dit goed na alvorens iets te tekenen!
Koop nooit een pup jonger dan 8 weken: een jonger hondje hoort nog bij z’n
moeder te zijn. Vraag altijd of u de moeder van de pup mag zien, zo krijgt u
een beeld van het karakter en van het formaat van de hond op volwassen
leeftijd.
Let er ook op hoe het pupje zich gedraagt ten opzichte van de andere
aanwezige pups. Een diertje dat de groep “terroriseert” zou wel eens een
dominant baasje kunnen worden. Anderzijds kiest u best ook niet voor een
pupje dat wegkruipt in een hoekje: dit kan misschien een angstig dier worden.
Doe altijd zelf een eerste gezondheidsinspectie van het pupje:
 er mag geen neusvloei zijn;
 de oogjes moeten goed open gehouden worden; knijpen met één of beide
oogjes of etterige uitvloei zijn niet normaal
 bekijk de streek rond de aarsopening: een met stoelgang bevuilde vacht
kan wijzen op diarree
 de hond mag niet hoesten
 de vacht is schoon, zonder korstjes of wondjes, en abnormale jeuk hoort
niet. Er mogen ook geen kale plekjes te zien zijn: dit kan wijzen op
schimmel.

4. Teefje of reu?
Wat het karakter betreft, is er bij honden van eenzelfde ras niet zo veel
verschil tussen beide geslachten. Zowel een reu als een teef kan dominant
zijn. Ook agressiviteit naar andere honden of mensen toe is zeker niet
geslachtsgebonden. Eigenlijk speelt de hondenbaas hierin de belangrijkste rol!
Als u thuis al een hond hebt, kan uw keuze daar natuurlijk mee van afhangen.
Twee dieren van hetzelfde geslacht durven wel eens beginnen te vechten als
ze allebei de geslachtsrijpe leeftijd hebben bereikt. Hebt u echter twee honden
met een verschillend geslacht, dan moet u natuurlijk wel weer voorzorgen
nemen op het gebied van voortplanting. In adviesbrief 6 van DAP De Vrijheid
kunt u daarover meer lezen. Hou er ook rekening mee dat een teefje
steriliseren duurder uitvalt dan het castreren van een reu.
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5. Wat te doen tijdens de eerste dagen na de aankoop?
Hou er rekening mee dat de verhuis van de pup naar uw gezin voor het dier
aanleiding geeft tot stress. Gun de nieuwe huisgenoot daarom voldoende tijd
om zich aan te passen en geef hem veel rust (niet te veel bezoekers, kinderen
vragen om niet constant met de hond te spelen). Sommige pups kunnen na
een paar dagen diarree krijgen door die stress.
Vraag de kweker altijd om wat eten mee te krijgen voor de eerste dagen.
Voeder het dier met een goed uitgebalanceerde puppyvoeding, liefst viermaal
daags. Hoeveel je moet geven, staat altijd vermeld op de verpakking.
Als de diarree langer dan 2 dagen duurt, als uw pup niet wil eten of als hij gaat
braken moet u zeker bellen met uw dierenarts. Er is in dat geval waarschijnlijk
meer aan de hand dan enkel stress.
Laat uw pup om de 3 uur buiten en beloon hem als hij buiten plast of
stoelgang maakt. Een ongelukje binnen is tijdens de eerste weken zeker niet
abnormaal. Veel eigenaars werken met een bench-training, meestal met goed
resultaat.
Een droge of slijmerige hoest die de kop opsteekt als de pup enkele dagen bij
u is, moet ook zeker bekeken worden door de dierenarts, want het kan om
kennelhoest gaan.
Wat ten slotte de vaccinaties en ontwormingen betreft: neem hiervoor enkele
dagen na de aankoop contact op met de dierenartsenpraktijk. We stellen dan
een aangepast schema op voor uw pup.

Alvast veel succes toegewenst met uw aankoop!

Deze adviesbrief is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP De
Vrijheid in Hoogstraten.
Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kunt u gratis downloaden op
www.dapdevrijheid.be. Op deze site kunt u zich ook registreren voor de
nieuwsbrief van DAP De Vrijheid. Voor meer diepgaand advies kunt u
een telefonische afspraak maken (tel. 03/314 87 67).
Dierenartsen Katrien Eelen, Veerle Guffens en Wendy Op De Beeck
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