
De Hondenhogeschool KeukenmagWEETJES  

 

Ontwormen: 

• Herhalen bij de 4 en 6 maanden.  
• Daarna elk half jaar, of om de drie maanden indien de pup veel met andere honden en kinderen 

omgaat.  
• Ontworm ook altijd een week voor een enting. 

Entingen: 

• De eerste enting krijgt de pup vóór week 7 (bij de fokker). 
• Plan de tweede enting rond week 9.  
• Plan de derde enting rond week 12. 
• Plan de (eventuele) vierde enting rond week 16 . 
• Daarna een keer per jaar.  

Maaltijden 

• Pups eten in het begin 4x per dag, daarna 3x per dag. Volwassen honden 2x per dag. 
• Pas voer aan naar ras, leeftijd en gewicht van de hond. 
• Meng, bij overschakelen naar ander voer, eerst oud en nieuw voer een paar maaltijden door 

elkaar. 
• Als je pup zijn maaltijden in een keer opschrokt, probeer met een antischrokbak of door het 

aangeven of uitspreiden van de brokken het schrokken te voorkomen.  
• Geef een pup rust na het eten ter voorkoming van maagdraaiing. 
• Geef géén botten van gevogelte of rauw varkensvlees. 
• Giftig voor de hond zijn o.a. chocolade, krenten of druiven, avocado, cafeïne en alcohol. 

Zindelijkheid 

• Laat je pup in het begin (een uur) vóór en na de maaltijd uit, na elk speelkwartiertje, voor en na 
elke autorit en natuurlijk na het slapen. 

• Beloon je pup als hij poept of plast en benoem het als hij gepoept of geplast heeft: ‘Goedzo, dat 
is een plasje!’. Hiermee associeert hij het uitlaten met zindelijk worden.   

• Word niet boos als de hond ongelukjes in huis heeft. 
• Druk nooit de snuit van de hond in de poep of plas; dit werkt averechts en wekt angst op om te 

ontlasten. 
• Geef na 20.00u geen eten of drinken meer aan de pup, anders kan de pup het ’s nachts niet 

ophouden. 

  



Geheugensteuntjes van De Hondenhogeschool 

 

Socialisatie 

• Neem je pup mee naar buiten en laat hem zoveel mogelijk kennis maken met nieuwe mensen, 
dieren en omgevingen. Een goed gesocialiseerde hond geeft een leven lang plezier.  

• Begeleid je pup in deze kennismaking en zorg voor positieve ervaringen.  
• Geef je pup genoeg rust tussendoor: 2 x een half uurtje nieuwe ervaringen per dag is meer dan 

voldoende in het begin. 
• Neem het aantal weken als leidraad voor het aantal minuten aan een stuk lopen (9 weken oud is 

9 minuutjes wandelen per keer). 
• Ben voorzichtig met spelen met onbekende honden totdat je pup z’n 3e enting heeft gehad. 

 

Rust  

• Kijk goed naar je pup: hij laat zelf zien of hij te moe of zelfs overprikkeld is.  
• Geef je pup een eigen plek, waar hij zich terug kan trekken. Een bench is in het begin heel 

geschikt. Laat dit geen strafplekje zijn! 
• Een pup (t/m 6 maanden) slaapt 18-20 uur per dag. Geef hem die rust. 

 

Trainen 

• Een puppycursus helpt je met het aanleren van de eerste basiscommando’s aan je hond, maar 
belangrijker nog: het is heel goed voor de socialisatie van je pup! 

• Begin direct met het leren alleen te zijn van de pup. Start met 1 minuutje uit de kamer gaan en 
bouw dit op. De pup leert hiermee dat je altijd terugkomt en zal geen last van verlatingsverdriet 
krijgen. Ook is dit een goede manier om zelfvertrouwen op te bouwen. 

• Benoem de gedragingen van je pup als je deze uiteindelijk ‘onder een commando’ wil zetten. Dus 
gaat de pup uit zichzelf zitten, zeg dan: ‘Goedzo, dit is zit!’ Of als de pup ligt: ‘Goedzo, dit is 
lig/af!’. Je koppelt hiermee bepaald gedrag al aan een commando waardoor het aanleren sneller 
gaat. 

 


