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Eerste Hulp bij een Nieuwe Hond 
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Inleiding:  
U hebt uw hond opgehaald en het avontuur kan beginnen!  
 
Het is heel goed mogelijk dat de inburgering van uw hond van een leien dakje gaat en dat u binnen 
de kortste keren het gevoel hebt dat de hond al zijn hele leven bij u is. Maar soms is dat niet zo en 
doen  zich in de gewenningsperiode wat problemen voor. Heel vreemd is dat natuurlijk niet, want u 
en uw nieuwe hond kennen elkaar nog niet goed en u weet nog niet wat u aan elkaar hebt.  
 
Wij hebben deze folder geschreven om u een beetje op weg te helpen. U vindt hierin een aantal 
veelvoorkomende inburgeringsproblemen en wat tips en adviezen over hoe de inburgering van uw 
hond zo goed mogelijk kunt laten verlopen.  
 
En mocht u er toch niet uitkomen, dan zijn wij uiteraard altijd bereid u ook telefonisch met raad en 
daad terzijde te staan.  
 

De eerste dag: rust 
Als u de hond hebt opgehaald, ga dan zo snel mogelijk met hem naar huis en laat hem rustig 
acclimatiseren. Het is niet verstandig eerst met hem bij opa en oma op bezoek te gaan of de 
volgende dag  een paar vrienden uit te nodigen om kennis te komen maken met de nieuwe aanwinst. 
Laat ook uw kinderen zich niet vreugdevol op de nieuwe aanwinst storten of kibbelen over wie het 
eerst met de hond uit mag. Uw hond heeft een dag vol stress en nieuwe indrukken achter de rug en 
hij heeft tijd nodig zich daarvan te herstellen.  Er zijn honden die de eerste dagen helemaal niet veel 
kunnen hebben en het liefst met rust gelaten worden.  Doe hem bijvoorbeeld niet onmiddellijk in 
bad of stuur hem de eerste dagen niet direct naar de trimsalon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hond-met-kras 
Uw hond heeft in de meeste gevallen al een heel leven achter zich. In dat leven heeft hij indrukken 
en ervaringen opgedaan die misschien niet allemaal even leuk waren. In ieder geval heeft zijn vorige 
leven sporen nagelaten. Uw hond is dus niet een onbeschreven blad; hij heeft minimaal een flinke 
kras. Hij zal dus ook vrijwel nooit naadloos in uw leven passen. Hij vertoont  misschien gedrag dat u 
ongewenst vindt of hij snapt misschien niet meteen wat uw regels zijn. De hond die u hebt opgehaald 
is dus niet een pasklare, aan uw wensen aangepaste hond. Maar met geduld en liefde zult u een heel 
eind komen.  
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Tijd, tijd en nog meer tijd 
Uw hond kent u niet en weet niet wat u van hem wilt. Geef de hond ruim de tijd om aan u, uw gezin 
en uw levensomstandigheden te wennen. Soms duurt dat wennen best lang. Ook bij die honden die 
ogenschijnlijk geen aanpassingsproblemen hadden, horen wij van de nieuwe eigenaren dat, achteraf 
gezien, de hond er ongeveer een jaar over gedaan heeft om helemaal ‘thuis te komen’.  Als u 
terugkijkt op dat eerste jaar, dan zult u zien dat de hond beetje bij beetje meer zichzelf werd. 
 

Zwaan-kleef-aan 
Uw nieuwe hond wil vaak niets liever dan bij u in de buurt zijn. Veel herplaatste honden lopen dan 
ook de eerste tijd voortdurend achter u aan. Als u naar de keuken gaat, staat uw hond ook op en gaat 
mee naar de keuken. Dat doet hij omdat u –in zijn ogen– zijn enige steun en toeverlaat bent. Als u 
wegloopt, gaat hij mee, want stel je voor dat zijn enige houvast in het leven hem ook verlaat! Het 
heeft geen zin hem daarvoor te straffen of hem steeds naar zijn plaats te sturen. U kunt hem het 
beste negeren. Naarmate hij meer vertrouwen in u krijgt zal het meelopen vanzelf afnemen. Meestal 
is het met een week of twee, drie over of in ieder geval veel minder geworden. 
 

Alleen blijven 
Probeer de eerste tijd veel thuis te zijn en laat hem niet meteen de eerste de beste dag moederziel 
alleen in een vreemd huis. Bouw de tijd dat de hond alleen moet zijn dus langzaam op. Als u vakantie 
hebt opgenomen dan is het toch verstandig om snel met de opbouw van het alleen zijn te beginnen.  
Geef uw hond  als u weggaat iets te doen, bijvoorbeeld een Kong gevuld met pindakaas of 
leverpastei. De radio zachtjes aanzetten wil ook nog wel eens helpen. Als de hond ’s avonds alleen 
moet blijven kunt u het best een lichtje aanlaten.  
 
Alleen laten zal allicht iets makkelijker gaan als u nog een hond hebt, maar er is toch een grote kans 
dat uw hond het gevoel heeft dat zijn familie niet compleet is en dat kan tot ongewenst gedrag 
leiden zoals blaffen, huilen, slopen, deuren openmaken of proberen te ontsnappen. Sommige 
honden zijn heuse Houdinis. We hebben salukis gehad die uit een raam op de eerste verdieping 
sprongen, whippets die deuren met verticale klinken open maakten en afghanen die over hekken van  
1.80m klauterden.  
 
Neem dus de tijd om uw hond aan het alleen zijn te laten wennen.  
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Slaapplek 
Hoewel wij de laatsten zijn die zeggen dat een windhond in bed hoort te slapen –dat mag iedereen 
zelf bepalen– raden wij u toch aan om zeker de eerste tijd uw hond niet moederziel alleen in zijn 
bench in de gang te laten slapen.  Laat hem kiezen waar hij wil slapen. Of neem uw nieuwe hond 
gewoon mee naar boven en zet zijn mandje in uw slaapkamer, of op de overloop, waarbij u dan de 
deur van uw slaapkamer openlaat.   
 
U zult merken dat de hond sneller aan u went  en dus ook sneller een vertrouwensband met u 
opbouwt, waardoor hij eerder in staat zal zijn netjes beneden alleen te slapen. 

 
 

Onzindelijkheid  
Over ongewenst gedrag als u weg bent hebben we het hierboven al gehad. Een ander 
veelvoorkomend probleem is onzindelijkheid. Als een hond grotendeels buiten of in een kennel heeft 
gezeten is de kans groot dat hij niet zindelijk is. Daar kan hij niet veel aan doen, want hoe had hij dat 
moeten leren? Ook kan  stress door de verandering van leefomgeving,  een nieuwe eigenaar , een 
andere dagindeling maar ook verandering van voer zich uiten in tijdelijke onzindelijkheid. En dan zijn 
er ook nog de reuen die door middel van een paar welgemikte plasjes willen aantonen dat  uw huis 
nu ook zijn huis is.  Een herplaatser plast in ieder geval niet in huis om u te pesten of om u te laten 
zien dat hij ongelukkig is. 
 
Bijna alle honden, hoe jong of oud ze ook zijn, kunnen leren zindelijk te zijn. Daar moet u dan wel wat 
tijd en energie in steken. De sleutel tot zindelijkheid ligt hem in een rigoureus uitlaatschema. Eigenlijk 
is het eenvoudig: u gaat iedere 3 à 4 vier uur met hem naar buiten en ook na het eten gaat u direct 
met hem een straatje om. Als hij buiten plast en poept, prijst u hem uitbundig.  Als hij toch in huis 
iets doet, negeert u dat en ruimt u het stilzwijgend op. In veel gevallen duurt  het helemaal niet zo 
lang voordat uw hond zindelijk is.   
 

 Stelen 
Sommige windhonden hebben een onbedwingbare neiging om eten te stelen. Er zijn afghanen die 
pakken melk van het aanrecht jatten of zelfs op het aanrecht springen, de deksel van de pan halen en 
het vlees verorberen, whippets die een hele zak voer naar binnen schrokken, salukis die met het 
grootste gemak uw keukenkastjes en/of de koelkast openmaken, en Ierse wolfshonden die zo groot 
zijn dat ze gewoon overal bij kunnen. Helaas is de ervaring dat er onder onze windhonden gewoon  
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onverbeterlijke dieven zitten, die tot op hoge leeftijd op de meest ingenieuze manieren aan een 
extra hapje weten te komen. 
 
Wij vrezen dat er weinig tot geen kruid gewassen is tegen dit soort veelplegerij. Er is maar één 
oplossing voor: al het eten heel hoog wegzetten of, beter nog, achter slot en grendel. De oven is 
bijvoorbeeld een prima plek voor etenswaar die niet direct in de ijskast hoeft. 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vriendje voor uw andere hond? 
Veel mensen nemen een tweede hond omdat ze denken dat hun eerste hond graag een 
speelkameraadje heeft. En op zich is dat een prima reden, want veel windhonden houden ervan met 
soortgenoten samen te leven.  
 
Vriendschappen, ook tussen honden, moeten groeien en hebben dus tijd nodig. U kunt de 
vriendschap tussen uw honden dan ook niet afdwingen. Bovendien zijn de vriendschapssignalen 
tussen honden vaak zeer subtiel en voor een mens niet makkelijk op te merken. Het is zeker niet 
ongebruikelijk dat eigenaren pas na het overlijden van een van de twee honden op grond van het 
treuren van de overgebleven hond tot de conclusie komt dat ze echte vriendjes waren. 
 
Dus verwacht u alstublieft niet dat de oude en de nieuwe hond elkaar de  eerste de beste dag in de 
poten vallen of al na een week een onafscheidelijk duo zijn. Dat is slechts bij uitzondering het geval. 
Er kan zelfs wel sprake zijn van aanvankelijke onenigheid  tussen de oude hond en de nieuwkomer. 
Soms worden slaapplekken en speeltjes probleemloos gedeeld, soms duurt het een tijdje voordat het 
zover is.  
 
Een speciaal punt van aandacht is het eten.  Wij raden u aan goed op te letten of eventueel de 
honden apart te voeren. Het kan namelijk best zijn dat uw nieuwe hond  in zijn vorige leven gemerkt 
heeft dat er niet altijd voldoende te eten was en dat hij dus moet zorgen dat hij pakt wat hij pakken 
kan. Bij sommige honden slijt dit gedrag snel, bij andere niet.  
 
Tenslotte kan het zijn dat uw nieuwe hond de baas over uw oude hond is. Voor mensen is dat vaak 
moeilijk te accepteren, want de oudste hond heeft toch de oudste rechten.  Maar in de 
hondenhiërarchie ligt dat toch anders: wie de baas is, is de baas. En met de “baas zijn” bedoelen we  
een soort natuurlijke autoriteit en niet “de ander met geweld onderdrukken”; als dat het geval is 
moet u zeker optreden. 
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Tenslotte kan het zijn dat uw nieuwe hond de baas over uw oude hond is. Voor mensen is dat vaak 
moeilijk te accepteren, want de oudste hond heeft toch de oudste rechten.  Maar in de 
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Loslopen 
Laat uw hond niet eerder loslopen dan dat hij weet dat hij bij u hoort en hij op zijn naam reageert. Bij 
sommige honden is dat binnen een paar dagen bekeken; bij andere duurt het een poosje.  Als u het 
gevoel hebt dat u hem niet los kunt laten, doe het dan ook niet. Pas als u “in uw hart” weet dat het 
kan, dan kan het! U bent ook altijd van harte welkom om deel te nemen aan een wandeling in 
Kootwijk. Daar kan uw hond los en hij zal vrijwel zeker goed bij de groep blijven. Kijkt u op onze site 
voor de eerstvolgende  wandeling.  
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Dierenarts?  
Het is begrijpelijk dat u uw nieuwe hond snel aan uw dierenarts wilt voorstellen. Per slot van 
rekening is het niet handig dat in geval van nood uw dierenarts met een totaal onbekende hond 
geconfronteerd wordt en bovendien wilt u natuurlijk wel weten of uw dierenarts uw nieuwe hond 
gezond verklaart.   
Maar wat wij vooral de laatste paar jaar zien is dat veel dierenartsen bij de eerste controle  direct  
ingrepen en behandelplannen voorstellen, zoals castratie of gebitsreiniging.  De redenering is vaak 
dat als u niet met de hond wilt gaan fokken –dat mag u trouwens niet van Voordewindhond- 
castratie toch beter en misschien zelfs wel veiliger is. Tandsteen kan een gevaar voor de gezondheid 
van de hond zijn en een gebitsreiniging of zelfs - sanering lost het probleem  op.  
Toch raden we u aan niet direct uw hond te laten opereren.  Geef uw hond eerst voldoende tijd om 
in te burgeren. Laat hem eerst vertrouwen in u krijgen en zich zeker voelen voordat u grootscheepse 
diergeneeskundige ingrepen laat verrichten.. Bij niet al te ernstige gevallen van tandsteen kunt u  
eerst eens  kijken of u zelf niet het tandsteen wat terug kunt dringen, bijvoorbeeld  met Dentastix 
(van Pedigree en verkrijgbaar in dierenspeciaalzaken en de meeste supermarkten), een goed bot van 
de slager en/of met tandenpoetsen. Let dan wel op dat u niet uw eigen tandpasta gebruikt, maar 
speciale hondentandpasta. 
Narcose is bij windhonden altijd een beetje een linke zaak, dus als u met wat eenvoudige 
zelfwerkzaamheid een gebitssanering kunt voorkomen, dan is dat zeker te prefereren boven een 
operatie. 
 

  

Ten einde raad?  
Wij gaan ervan uit dat u goed over de komst van een (nieuwe) hond heeft nagedacht en dat u zich 
bewust bent van feit dat u een hond genomen hebt die al een leven achter de rug heeft. Wij van 
onze kant hebben u zo goed mogelijk over de eigenschappen van de hond ingelicht en hebben 
daarbij ook eventuele te verwachten gedragsproblemen besproken.  
 
Uw hond heeft tijd nodig, soms veel tijd, om aan zijn nieuwe leven te wennen. Wij verwachten van u 
dat u hem die tijd geeft en dat u ook tijd investeert in het begeleiden van uw hond en het ombuigen 
van zijn ongewenste gedrag. Wij verwachten dus  niet dat u binnen een paar dagen de hond 
terugbrengt  omdat  “het niet gaat”.  
 
Maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u met gedrag geconfronteerd wordt waar u geen raad 
mee weet.  Neemt u dan vooral contact op met uw hondenbemiddelaar. Wij willen u graag helpen. 
Er is binnen de Voordewindhond-gelederen veel expertise aanwezig en u wordt van harte 
uitgenodigd daar gebruik van te maken.  
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U kunt natuurlijk ook altijd naar een hondenschool bij u in de buurt gaan, maar vergewis u er dan 
eerst van of de daar aanwezige trainers verstand van windhonden hebben. Die zijn namelijk echt 
anders dan niet-windhonden. Vaak wordt bijvoorbeeld de staartdracht van een whippet door een 
niet-windhondmens als een teken van angst of onzekerheid geïnterpreteerd. Whippetliefhebbers 
weten dat dat niet het geval is en dat een whippet zijn staart gewoon altijd laag draagt. Hetzelfde, 
maar dan omgekeerd, geldt voor veel afghanen: zij dragen hun staart hoog, en dat betekent 
helemaal niet dat hij dominant is.  
 

Tot slot:  
We hopen dat we u een beetje op weg geholpen hebben. In ieder geval wensen we u een zo 
soepel mogelijke inburgeringsperiode. En mocht u een vraag hebben, advies nodig hebben 
of gewoon eens onze mening over een opvoedkundig dingetje willen, schroom dan niet 
contact op te nemen.  

 
Contact:  
 
Rina de Vries  06 12281478  

alle dagen tussen 18.00 en 21.00 uur  
   rina.de.vries@voordewindhond.eu  
 
  
 
 

 
Noodgevallen: 06 12281478  
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