
 
 
 

Een nieuwe pup 
 

 

Vandaag bent u voor het eerst met uw nieuwe pup bij de dierenarts! 
Aangezien u dan veel informatie krijgt, geven wij u deze brief mee, zodat u thuis alles nog 
eens rustig door kunt lezen. 

 
Entingen 
Als het goed is heeft uw pup zijn eerste enting gehad op de leeftijd van 6 weken. 

Op 9 weken leeftijd krijgt deze de 2e enting en op 12 weken leeftijd de 3e enting. Daarna 
wordt uw hond jaarlijks geënt, waarbij de hond ook altijd even nagekeken wordt. 
Indien u uw hond naar de kennel brengt is het vaak verplicht uw hond ook tegen 

kennelhoest te enten. Als u met uw pup naar puppycursus gaat is het heel verstandig om de 
hond tegen kennelhoest te enten. Dit kan door middel van druppels in de neus.  
Wanneer uw hond meegaat op vakantie naar het buitenland is een enting tegen rabiës 

noodzakelijk. Bovendien is dan ook een chip en een officieel paspoort verplicht. 
 
Wormen 

Er komen verschillende soorten wormen voor bij de hond, zoals de spoelworm, de haakworm 
en de lintworm. Bijna iedere pup wordt tijdens de dracht besmet met spoelwormen of neemt 
deze op via de moedermelk. Veel spoelwormen veroorzaken buikpijn en diarree bij de hond. 
De eitjes van de wormen worden met de ontlasting uitgescheiden en kunnen kinderen 

infecteren, die er erg ziek van kunnen worden. 
Daarom is het belangrijk om uw pup regelmatig te ontwormen. Ons advies is de pup te 
ontwormen op de leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken, vervolgens elke maand tot ze een half jaar 

oud zijn. Een onderhoud van 4x per jaar is daarna voldoende.  
Ontwormen van pups gaat het beste met pasta, we hebben diverse soorten op voorraad. Als 
de hond ouder wordt zijn tabletten vaak praktischer. 

 
Vlooien 
Deze kleine diertjes zijn buitengewoon lastig voor uw huisdier, aangezien ze veel jeuk 

bezorgen, waardoor de hond gaat bijten en krabben. 
Vlooien komen het hele jaar door voor en u dient de hond hier dan ook goed tegen te 
behandelen. Zodra vlooien op de hond springen, beginnen ze bloed te zuigen. Dit doen ze 

wel 15x per dag. Na 36 uur leggen ze hun eerste eitjes, soms wel 50 op een dag. Deze eitjes 
vallen van de hond af en liggen bij u op het parket, tapijt, bank enzovoorts. Uit die eitjes 
komen na 2 weken tot 5 maanden larven, die tot vlooien worden en weer op de hond 

springen. 
Moraal van dit verhaal: 1 vlo, die opspringt, is over 2 weken 50 vlooien, waarna er elke dag 
50 vlooien bij kunnen komen. 

Bovendien kan uw hond een allergische reactie opbouwen voor vlooien. 
 



 
Er zijn verschillende goede vlooienmiddelen op de markt. De assistentes kunnen u uitgebreid 

informeren over de verschillende vlooienmiddelen. 
Met behulp van deze middelen zal uw hond geen last hebben van deze hinderlijke beestjes 
en wordt er geen allergie opgebouwd. 

 
 
Voeding 
Hoe zwaarder uw hond wordt, hoe belangrijker de voeding in de eerste 1,5 jaar is. De 
grotere rassen groeien de eerste maanden van hun leven namelijk erg hard, vaak wel meer 
dan 1 kg in de week. Met name het energiegehalte en het Calciumgehalte in het voer zijn 

belangrijk. Het Calciumgehalte mag niet te laag maar ook niet te hoog zijn. Een te hoog 
Calciumgehalte geeft gewrichtsklachten en groeipijnen. Op de verpakking van het voer kun 
je niet aflezen of de gehaltes goed zijn. Dit komt doordat bij elk voer de hoeveelheid energie 
anders is. Van het ene voer eet de pup dus meer als van het andere. Alleen na berekening 

van bepaalde bestanddelen in het voer, kun je de gehaltes van de verschillende voeders met 
elkaar vergelijken. Dit hebben wij bij vele voeders al gedaan, maar nog lang niet bij allemaal. 
Daarom vragen wij u of u een verpakking van het pupvoer voor ons wilt bewaren, zodat wij 

ook die kunnen berekenen.  
Wij zullen met u bespreken wat goed voer voor de pup is. 
Als u van voer wisselt, is het altijd belangrijk dit eerst een aantal dagen te mengen. De kans 

is anders groot dat uw hond last van diarree krijgt. 
 
 

Wandelen 
Als u kijkt naar hoe puppies spelen, ziet u dat ze vaak gaan liggen om te rusten. Dit moet u 

dus goed beseffen wanneer u met uw pup gaat wandelen. 

Maak niet direct lange wandelingen, maar vaker korte stukjes. 
Een richtlijn waar u zich aan kunt houden is: 1 minuut wandelen per keer, per week leeftijd 

(Voorbeeld: wanneer uw pup 8 weken oud is, mag u 8 minuten wandelen per keer). 
 
 
Sterilisatie 
Indien u zeker weet dat u geen nestje wilt van uw teef, is het verstandig om na te denken 
over sterilisatie. Uw teef zal 2 à 3 keer per jaar loops worden. Tijdens deze loopsheid komen 
er hoge spiegels van een vrouwelijk hormoon in het bloed. Meer dan 2 keer deze hoge 

spiegels hormoon in het bloed, geeft een sterk vergroot risico op baarmoederontsteking, 
borstkanker en suikerziekte. 
Wij raden u daarom aan de hond op jonge leeftijd te laten steriliseren. 

Er zijn echter ook nadelen aan steriliseren: 
- De vacht kan veranderen. Met name bij honden met dubbele, dichte vachten zie je 

dat de ondervacht harder gaat groeien. Hierdoor wordt de vacht pluiziger en het 
onderhoud van de vacht zal meer tijd in beslag nemen. 

- Bij 10% van de gesteriliseerde honden treedt incontinentie op. Dit is met name een 
probleem bij de grotere rassen, waarbij het het vaakst voor komt bij de Briard, 
Dobermann, Ierse setter en de Boxer. Er zijn aanwijzingen dat dit minder vaak 

optreedt  als je de teef 1x loops laat worden. Daarom is ons advies om de grote 
rassen te steriliseren na de 1e loopsheid.  Kleine rassen kunnen op 6 maanden leeftijd 
gesteriliseerd worden.                                                  

Er bestaan medicijnen  tegen incontinentie, maar het blijft natuurlijk vervelend. 



- Teven hebben de neiging dikker te worden na sterilisatie. Het is daarom verstandig 
om de teef na de operatie 70 % van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voer te 

geven. 
-  Een enkele keer wordt gezien dat teven, die agressief gedrag vertonen naar andere 

honden, dit na de sterilisatie in ernstiger mate hebben. 

 
 
 

Gebit 
Puppies worden tandeloos geboren. Vanaf de leeftijd van 3 weken komen de eerste 
elementen door. Rond de 12 weken is het melkgebit compleet. De hond wisselt zijn gebit 

tussen de 3 en 6 maanden. Soms ontstaan er problemen bij het wisselen, omdat de 
melktand blijft zitten. Het blijvende element kan dan beschadigen. Daarom raden wij u aan 
om het wisselen van de tanden goed in de gaten te houden.  
 

 
Wij raden aan om het gebit van uw hond te poetsen. Door het tandenpoetsen voorkomt u 
dat tandplak en tandsteen ontstaat en dat het gebit aangetast wordt. Het is belangrijk om 

uw pup vanaf jonge leeftijd te laten wennen aan tandenpoetsen. U kunt onze assistenten 
vragen om een instructie tandenpoetsen. 
 

 
Chippen 
Vanaf april 2013 geldt er een  verplichte elektronische identificatie en registratie voor pups. 

Dit betekent dat vanaf die tijd elke pup vanaf 7 weken leeftijd gechipt moet zijn. 
Bovendien is een chip nu al verplicht als u de hond mee naar het buitenland neemt en ook 
vaak in een pension. 

Indien u een rashond met stamboom heeft, wordt hij gechipt door de raad van beheer. 
De chip wordt onder de huid van de hals ingebracht. Deze chip bevat een nummer, dat bij 
de dierenarts en bij het NDG genoteerd worden, gekoppeld aan uw naam en adres. 

Door middel van een reader kan het nummer afgelezen worden en zo worden uw gegevens 
gevonden. 
 

 
Verzekering 
Indien uw hond ziek wordt of een ongeval krijgt kunnen de kosten hoog oplopen. Een 

verzekering is daarom zeker aan te raden. 
Er zijn meerdere goede ziektekostenverzekeringen voor uw huisdier. Indien u hier meer 
informatie over wilt, kunt u eens kijken op de website www.verzekerjehuisdier.nl . Op deze 

site kunt u verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken.  
 
Controle van uw jonge hond op een half jaar leeftijd 
Na de enting op 12 weken leeftijd zien wij uw hond vaak pas weer terug na een jaar voor de 

volgende enting. Dit is voor een jonge hond best een lange tijd, waarin er veel gebeurd: 
o het gebit wisselt tussen de 3 en 6 maanden leeftijd 
o de komende maanden zal uw hond nog flink groeien. Dit kan gepaard gaan 

met groeipijnen en gewrichtsproblemen. 
o uw hond moet weer ontwormd worden. 

Wij bieden u daarom de mogelijkheid om rond deze tijd een afspraak maken waarbij we de 

hond zullen wegen, het gebit zullen inspecteren en de hond helemaal nakijken. Ook zullen 
wij de voeding van uw hond nog even bespreken. 

http://www.verzekerjehuisdier.nl/

