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Leuk, u wilt een pup gaan kopen! Een hond kan een geweldige aanvulling op uw leven zijn. 

Tenminste, als u een zorgvuldige keuze maakt. Een hond die niet goed bij u en uw situatie 

past, kan veel problemen en zorgen geven. En een overhaaste aanschaf eindigt soms in een 

zieke of angstige pup en hoge kosten. Gelukkig heeft u besloten zich eerst goed te oriënteren. 

Het LICG helpt u hierbij. 

 

 

1) Welk type hond past bij mij?  
Een goede match is de basis voor succes. Daarom is het belangrijk niet alleen af te gaan op uw 

gevoel en te kiezen voor een hond die u op het eerste gezicht leuk en aantrekkelijk vindt, maar 

óók goed na te gaan of zo’n hond wel écht is wat u zoekt. Het gaat immers wel om een huisgenoot 

waar u jarenlang mee samen hoopt te zijn. Beantwoord daarom eerst de volgende vragen: 

Wat verwacht ik? 

Hoe ziet u het leven met een hond voor zich? Wilt u met de hond kunnen sporten, wilt u een 

knuffelhond, wilt u een hond die heel goed luistert en goed op u let of juist eentje die een beetje 

eigenwijs is? Moet hij overal mee naar toe kunnen, moet hij regelmatig alleen blijven, moet hij 

mee op vakantie, wilt u een hond die waaks is of juist eentje die met iedereen overweg kan? 

Wat kan ik bieden? 

Iedere hond heeft zijn wensen en behoeftes. Passen die bij wat u kunt bieden? Bent u zelf sportief, 

houd u van lange wandelingen als uw hond dat nodig heeft, vindt u het leuk om te borstelen, hoeft 

u de hond niet veel alleen te laten, heeft u de tijd en zin om cursussen met de hond te gaan doen, 

bent u zelf kalm of juist snel zenuwachtig of ongeduldig?  

Zet deze zaken eens op papier: ze geven inzicht in het type hond dat bij u past en waar u blij mee 

zult zijn. 

Hoe is mijn situatie (nu en in de toekomst)? 

Wat zijn uw mogelijkheden en plannen? Woont u groot/klein, in een bovenwoning met/zonder lift, 

is er wandelruimte in de buurt (check de gemeentelijke APV voor losloopgebieden!), heeft of wilt u 

kinderen, bent u goed ter been, heeft u voldoende financiële draagkracht (een grote hond is 

duurder in onderhoud), en voldoende tijd (zeker 2 uur per dag voor een volwassen hond voor 

wandelen, voeren, trainen, spelen, en veel meer voor een pup!). 

 

Wees eerlijk tegen uzelf bij het beantwoorden van bovenstaande vragen: een goede keuze kan 

veel narigheid voorkomen. Een energieke hond die onvoldoende beweging en denkwerk krijgt, kan 

ongewenst gedrag gaan vertonen zoals agressie of slopen, of juist heel lusteloos worden. Een hond 

van een zelfverzekerd, fel ras kan zonder een rustige maar besliste begeleiding agressie gaan 

vertonen. Een nerveuze of onzekere hond heeft een duidelijke, kalme en zelfverzekerde eigenaar 

nodig om angst of angstagressie te voorkomen. Een aanhankelijk hondje dat steeds alleen moet 

blijven, kan zich naar voelen en kan gaan blaffen en janken, slopen of in huis gaan plassen (laat 

overigens geen enkele volwassen hond regelmatig meer dan 6 uur achter elkaar alleen). 

 

Nog meer zaken die u kunnen helpen bij de juiste keuze leest u in https://www.licg.nl/honden/de-

aanschaf-van-een-hond/.  

 

 

2) Welke hond past in het plaatje?   
Als u weet welke ‘hondse’ eigenschappen goed bij u en uw situatie zouden passen, kunt u zoeken 

naar een hond bij dat plaatje past. Hoe weet u wat voor karakter en behoeftes een hond heeft? 
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Kijk waar de hond voor gefokt is. 

Bijvoorbeeld: 

• Een Labrador is een jachthond en heeft beweging en uitdaging nodig. 

• Een Border Collie heeft een inwendige drang om vee (of kinderen…) te drijven. 

• Een Cocker Spaniël is een jachthond en moet kunnen speuren en nadenken. 

• Een Maltezer is een gezelschapshond en wil het liefst steeds bij zijn baas zijn. 

 

Zulke eigenschappen zitten sterk in de genen verankerd omdat er jarenlang op geselecteerd is. 

 

Bij een kruising kunt u proberen in te schatten wat voor rassen zijn voorouders hadden. De 

moederhond hoort bij een pup in elk geval bekend te zijn; liefst de vaderhond ook. 

 

Meer informatie over rassen vindt u bij rasverenigingen, in de rassenbijsluiters van het LICG, via 

fokkers (die u kunt vinden bij de rasvereniging) of via eigenaars van zulke rassen. Zie 

www.licg.nl/honden en www.houdenvanhonden.nl. 

 

Rashond of niet? 

Wilt u een rashond, of misschien juist niet? Eerst een paar definities: 

Een rashond, ook stamboomhond genoemd, is een hond met een FCI-stamboom. Beide ouders 

hebben ook een stamboom en zijn van hetzelfde ras. De ouderdieren zijn bekend. 

Een ‘lookalike’ is een hond die erg lijkt op een rashond maar geen stamboom heeft. De ouders zijn 

niet altijd bekend en hebben soms wel, soms geen stamboom. Het is niet te bewijzen dat de hond 

een raszuivere hond van dat ras is (bv dat een van zijn voorouders niet van een ander ras was). 

Een kruising is een hond die het resultaat is van een paring tussen twee verschillende rashonden 

(of lookalikes). Het is vaak nog te zien wat voor type honden er gekruist zijn. Zoals een boomer, 

wat een kruising kan zijn tussen o.a. maltezer x shih tzu of yorkshire terriër x shih tzu. 

Een bastaard is een mengelmoesje van rassen, waarbij het vaak lastig is te herleiden welke rassen 

er inzitten. Soms is nog te zien dat de hond kenmerken heeft van bepaalde rassen of rasgroepen. 

 

Wat zijn voordelen van een rashond? 

• Afstamming en fokker zijn bekend;  

• Nestcontrole door de chipper van de Raad van Beheer (bij Nederlandse nestjes);  

• DNA-afname bij de pups waardoor de ouders aantoonbaar zijn;  

• Zekerheid hoe de hond er ongeveer uit komt te zien en wat voor type karakter hij zal 

hebben (maar er zijn uiteraard individuele verschillen!);  

• De Raad van Beheer stelt welzijnsregels voor afgifte van stamboom (bv om inteelt te 

beperken; bij sommige rassen zijn er ook verplichte gezondheidstest bij de ouders om een 

stamboom te kunnen aanvragen voor de pups, zoals bij Engelse Bulldog en Cavalier King 

Charles Spaniel);  

 

Bij een aantal rassen (in 2021 American Staffordshire terrier, Argentijnse dog, Fila Brasiliero) is 

bovendien een gedragstest van de ouders verplicht om een stamboom voor de pups te krijgen. Bij 

die rassen geeft het hebben van een stamboom dus ook meer zekerheid dat de ouderdieren een 

sociaal, stabiel karakter hebben. Bij Rottweiler en Mastino Napolitano is dit lange tijd verplicht 

geweest waardoor er bij honden van deze rassen met een stamboom nu minder agressie voorkomt 

dan bij honden zonder stamboom, de tests zijn daarom bij hen niet meer verplicht.  
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Wat zijn nadelen van een rashond? 

Bij veel rassen komen erfelijke aandoeningen voor. Soms is dat er per ongeluk ingefokt, zoals bij 

een aantal ziektes. Maar het kan ook een gevolg zijn van fokken op extreme kenmerken, zoals hele 

platte neuzen of hele korte, ronde hoofden. Als dierenliefhebber wil je zoiets niet, want het tast het 

welzijn van de honden aan. Zo kunnen honden met extreem platte neuzen moeilijk ademen en 

hebben ze een slechte conditie, en kunnen honden met een kleine, ronde kop continu hoofdpijn 

hebben. 

 

‘Stoere’ honden 

Een aantal sterke, ‘stoere’  hondenrassen, die vooral vroeger veel werden gebruikt in de bewaking 

of als vechthond, wordt ook wel hoog-risico rassen genoemd. Het zijn geen honden voor mensen 

zonder ervaring. Bedenk vooraf wat voor gevolgen het kiezen voor zo’n ras voor u kan hebben: 

 

• Honden van deze rassen worden na de puberteit soms moeilijker te hanteren. Ook kunnen ze 

minder vriendelijk worden naar andere honden, soms zelfs zo dat ze altijd aan de lijn moeten 

blijven. Goede socialisatie, consequente opvoeding, een puppycursus en vervolgcursus zijn 

extra belangrijk bij deze rassen en hun kruisingen. 

• Een aantal vakantielanden, zoals Spanje en Frankrijk, heeft strenge regels waardoor zulke 

honden soms niet mee mogen op vakantie of altijd gemuilkorfd moeten zijn. Soms maakt het 

daarbij verschil of uw hond een stamboom heeft, soms niet. Ook het vinden van een pension 

kan voor zo’n type hond lastiger zijn. Overweegt u zo’n hond, ga dan eerst na wat voor 

gevolgen dat voor u kan hebben en of uw favoriete vakantielanden dergelijke regels hebben! 

 

 

3) Hoe voorkomt u dat u een pup met een erfelijke aandoening koopt? 
 
Honden kunnen, net als andere dieren, erfelijke aandoeningen hebben. Die wilt u natuurlijk graag 

voorkomen. Omdat een erfelijke aandoening spontaan kan optreden, heeft u nooit 100% garantie, 

maar u kunt wél veel doen om de kans op een erfelijke aandoening bij uw pup zo klein mogelijk te 

maken. 

 

Ga na wat bij het ras van uw keuze voorkomt  

Bijvoorbeeld via 

• www.rashondengids.nl 

• de rasverenigingen 

• uw dierenarts 

 

Kan er op getest worden? Koop dan bij een fokker die de ouderdieren test en de uitslag van die 

tests kan laten zien. Stelt de rasvereniging testen verplicht (bekijk het fokreglement)? Dan is het 

gunstig een pup via bemiddeling door de rasvereniging te kopen. 

 

Ook bij lookalikes en kruisingen! 

Let op: óók bij lookalikes zonder stamboom zitten deze aandoeningen in de genen, en bij hen 

wordt vaak niet getest! Het risico op een erfelijke aandoening is groter als de ouderdieren niet 

getest zijn. 

Ook bij kruisingen kunnen erfelijke aandoeningen voorkomen, zeker als die bij beide gekruiste 

rassen aanwezig zijn! Kruist men twee rassen waarbij bijvoorbeeld alle beide oogaandoening PRA 

voorkomt, en zijn de ouderdieren niet getest, dan is de kans op PRA bij de pup net zo groot als bij 

de rassen die gekruist zijn.  
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Bij bastaards is de kans op erfelijke aandoeningen vaak kleiner, maar niet uitgesloten. Bij hen gaat 

het dan eerder om toevallige afwijkingen in het erfelijk materiaal in plaats van om erfelijke 

aandoeningen die veel in een ras voorkomen. 

 

Erfelijke aandoeningen en het uiterlijk van uw hond 

Soms hangen erfelijke aandoeningen samen met het uiterlijk, zeker als dat overdreven wordt. 

Zoals: 

• Platte neuzen: ademproblemen, slechte conditie, oogproblemen, gebitsproblemen 

• Huidplooien: huidontstekingen 

 

Ga na of zoiets ook voor de hond van uw keuze geldt en denk daar goed over na, want  

• Het dier kan er onder lijden 

• U heeft risico op hoge kosten voor behandeling 

• Een ziektekostenverzekering voor de hond is niet altijd mogelijk 

 

Is dat echt wat u wilt en weegt het aantrekkelijke van zo’n uiterlijk voor u op tegen het risico dat 

uw hond niet fit is en gezondheidsproblemen heeft? Bedenk dat de hond de prijs betaalt voor uw 

wensen voor een bepaald uiterlijk… 

 

Problemen zijn het grootst als uiterlijke kenmerken extreem worden. Koop daarom nooit een pup 

als de ouders extreme kenmerken hebben. Uw keuze heeft invloed op hoe er gefokt wordt, dus 

kies een gezonde hond uit gezonde ouders zonder overdreven kenmerken. 

 

 

4) Hoe vindt u een goed aanschafadres?  
Weet u wat het moet worden? Wees dan zorgvuldig in het uitzoeken van een aanschafadres. Er 

wordt veel gehandeld in pups om het geld. Pups worden uit het buitenland gehaald, afkomstig van 

grote massafokkerijen waar men het niet zo nauw neemt met gezondheid en welzijn. Ze zijn soms 

niet ingeënt en vrijwel nooit goed gesocialiseerd. Vaak zijn ze ook illegaal geïmporteerd. Bij 

verkoop doet men alsof het om een gelegenheidsnestje gaat.  

 

Koopt u overhaast een pup, dan loopt u het risico dat u problemen krijgt. De pup kan ziek zijn of 

heel angstig, u moet misschien hoge kosten maken om daar iets aan te doen en het kan u veel 

verdriet bezorgen.  

 

Een goede fokker begint met het zorgvuldig uitzoeken en testen van de ouderdieren: hij kiest 

dieren die gezond zijn en een stabiel, sociaal karakter hebben. Hij zorgt dat de pups goed 

gevaccineerd en ontwormd zijn, en gechipt zijn en geregistreerd staan op zijn naam (dat laatste is 

verplicht!). Hij kan u de uitslagen van tests, vaccinatiegegevens en het registratiebewijs laten zien. 

Hij laat de pups kennis maken met verschillende mensen, kinderen, geluiden en huiselijke 

omstandigheden zodat ze daar later niet bang voor zijn (socialisatie). Hij zal u ook vragen stellen 

om te weten of de pup wel bij u past. En hij is duidelijk in zijn voorwaarden en garantie, en ook na 

de koop goed bereikbaar voor vragen.  

 



 

Het Landel i jk InformatieCentrum Gezelschapsdieren biedt  onafhankel i jke en 

betrouwbare informatie over het  houden van huisdieren.   
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Foute fokkers letten niet op het welzijn van de pup. Ze willen hem snel kwijt. Vaccinatiegegevens 

en chip zijn vaak onduidelijk, er is geen registratiebewijs van de chip. Er zijn meerdere nestjes, 

vaak van verschillende rassen. Vaak zijn het zelf niet eens fokkers, maar handelaars. Pups komen 

uit het buitenland of van grote fokschuren. De moederhond is niet aanwezig, de pups kunnen 

angstig zijn en de ouders zijn niet getest op erfelijke aandoeningen.  

 

Het LICG heeft een uitgebreide campagne met tips om foute fokkers te herkennen. Kijk op 

https://www.licg.nl/foute-fokker/ zodat u hen kunt ontmaskeren! Er is een stappenplan voor het 

kopen van een pup via internet. Ook is er een puppy-checklist met punten waar u op moet letten 

als u naar een nestje gaat kijken. Print hem uit en neem hem mee: 

https://www.licg.nl/honden/de-puppy-checklist/ 

 

Wat zegt de wet? 

Controleer of de fokker of verkoper zich aan de wet houdt: 

 

a) Pups moeten verplicht gechipt zijn voor ze 7 weken oud zijn. Het chipnummer moet binnen een 

week na het chippen en altijd vóór de verkoop samen met de gegevens van de fokker 

geregistreerd staan via één van de aangewezen portalen. Vraag dus altijd om een 

registratiebewijs! Nederlandse chipnummers beginnen met 528. Bovendien moet elke pup een EU-

dierenpaspoort hebben voor hij 7 weken oud is. Zie ook www.chipjedier.nl voor meer informatie.  

 

b) Pups uit het buitenland moeten een chip hebben en een rabiësvaccinatie die tenminste 21 dagen 

oud is. Deze mag worden gegeven vanaf een leeftijd van 12 weken. Pups uit het buitenland 

moeten dus altijd ouder zijn dan 15 weken! Jongere pups zijn illegaal geïmporteerd. Controleer het 

paspoort goed en let op de nationaliteit van de pup. De chip moet geregistreerd staan op naam van 

de verkoper. Elke geïmporteerde hond moet een EU-dierenpaspoort hebben. 

 

c) Koopt u bij een bedrijfsmatige fokker, dan geldt het consumentenrecht. Koopt u bij iemand die 

eenmalig of heel af en toe fokt, dan geldt dit niet. Dat maakt verschil voor uw recht op garantie. 

Controleer het koopcontract en kijk op https://www.licg.nl/consumentenrecht/  

 

Vraag ook vooraf of er in het koopcontract zwaarwegende punten staan voor het latere leven van 

uw hond. Bent u bijvoorbeeld verplicht de pup te laten castreren of steriliseren? Overweeg 

zorgvuldig of u dat wel wilt en vraag eventueel uw dierenarts om advies. 

 

 

Bent u er klaar voor?  
Heeft u alles goed overdacht, het type hond bepaald dat bij u past en een goede fokker uitgezocht? 

Dan gaat u weloverwogen van start met uw nieuwe huisgenoot. Veel plezier met uw pup! 


