
Beste adoptant, adoptiefamilie ,                                                                                                     

Binnenkort is er bij jullie een nieuw huisgenootje.  

Zowel voor het gezin als voor de adoptie hond is alles nieuw ! Om jullie samen op weg te helpen hebben we 

enkele tips.  

-De hond heeft er een lange reis opzitten ,  dus kan hij zeer moe zijn, voldoende laten slapen en de nodige rust 

geven is zeer belangrijk. Zorg voor een veilige en rustige plaats in huis waar hij zich kan terugtrekken.  

-De hond komt terecht in een totaal nieuwe ongekende omgeving en bij onbekende mensen. Er zijn veel 

nieuwe indrukken, geuren,…. Verwacht niet te veel van je nieuwe huisgenootje : geef hem   rustig de tijd om 

kennis te maken en te wennen.  Zo kan er vertrouwen opgebouwd worden.  

-De hond kan angstig zijn, vlug verschieten en zo kan er vluchtgedrag zijn  : voorkom dat de hond uit huis kan 

weglopen. Zorg steeds dat deuren dicht zijn, wees alert als er mensen binnen-en buitenkomen !!!! 

-Natuurlijk willen vrienden, familie ook jullie nieuwe huisgenootje leren kennen. Wacht daar liever enkele 

dagen mee. Het is belangrijk dat de hond eerst aan zijn nieuwe baasje went en vertrouwen kan opbouwen. 

Teveel nieuwe mensen kunnen  hem in de war brengen.  

-De honden zijn niet gewoon om binnen te wonen. Ook het zindelijk worden moet aangeleerd worden. Zoals bij 

een puppy is het belangrijk om op regelmatige tijdstippen( in het begin  om de 1 a 2 u) naar buiten te gaan. Ga 

naar een vast plek vb in de tuin en wacht tot de hond zijn behoefte doet, nadien kun je belonen met iets 

lekkers. Is er een ongelukje in huis : negeren en opruimen.  

- De eerste dagen laat je de hond best niet alleen thuis. Jij, zijn nieuwe baasje is de enige houvast in de nieuwe 

omgeving. Het alleen zijn stap voor stap opbouwen. Eerst in huis zelf eventjes uit het zicht van de hond zijn, 

binnenkomen en normaal doen, niks zeggen. Later, starten met zeer korte periodes.  

-wandelen : In het begin korte wandelingen in de eigen woonbuurt, zodat de hond die omgeving goed leert 

kennen. Een vast route is interessant. Nadien  kunnen andere en langere wandelingen . 

Veiligheid tijdens het wandelen : een goed passend harnasje(tuigje)steeds controleren als het goed sluit , een 

2 e halsbandje is aan te raden en zo dubbel aanlijnen. De hond kan schrikken van  geluiden die hij niet kent vb  

auto’s , bromfietsen ea .  Zo kan vluchtgedrag ontstaan. Wees steeds alert als je uit wandelen gaat.   

-Tijdens het eten steeds de hond rustig laten eten. 

-Omgang met kinderen : Nooit kinderen met de hond alleen laten. Leer kinderen om voorzichtig met de hond 

om te gaan !  

-slapen : De eerste nachten kan het interessant zijn dat de hond bij je in de buurt slaapt zodat hij jou 

aanwezigheid voelt en zich veilig voelt.  

Veel plezier met uw nieuwe huisgenootje . Heeft u vragen, neem gerust contact op. We zijn er om 

samen naar een oplossing te zoeken 
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