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HOERA, EEN PUP! 
 

MODULE 2 – JE PUP KOMT THUIS 

www.licg.nl  
over houden van huisdieren 
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Binnenkort gaat u uw nieuwe pup halen! Dat betekent voorpret én voorbereidingen. We 

zetten een aantal belangrijke zaken op een rij. Zo vergeet u niets en verlopen de eerste 

dagen soepeler. 

 

 

Voorbereiden  
Puppyspullen 

Uw pup heeft straks allerlei spullen nodig. Haal die alvast in huis, zodat alles klaar staat en u straks 

niet misgrijpt. Denk bijvoorbeeld aan: 

• Mand 

• Bench  

• Ligkleedje; breng dat eventueel alvast naar de fokker zodat het naar nestgeur gaat ruiken, 

dan voelt de pup zich straks snel thuis. 

• Eet- en drinkbakjes  

• Riem 

• Zachte halsband of tuigje 

• Poepzakjes 

• Speeltjes  

• Borstel 

• Voer; vraag de fokker welk merk hij geeft en wissel niet ineens van voer. 

• Reiskennel voor de reis naar huis.  

 

Tijd voor uw pup  
Uw pup heeft veel aandacht nodig. Hij onderzoekt alles en leert in sneltreinvaart. Daarbij heeft hij 

uw begeleiding nodig. Bij zindelijkheidstraining bijvoorbeeld: u moet hem steeds in de gaten 

houden om ongelukjes te voorkomen. De eerste maanden kan de pup bovendien nog maar heel 

kort alleen blijven. Zorg er dus voor dat u voldoende tijd vrijmaakt en pas indien mogelijk de 

schema’s van het gezin aan op de pup.  

 

Voor de eerste tijd kunt u misschien vrije dagen opnemen. Maar omdat u ook wel eens weg moet 

en daarna misschien weer meerdere uren per dag op uw werk bent, heeft u ook een oppas nodig. 

Als u de pup te lang alleen laat, kan hij leren dat alleen blijven vervelend is en kan hij ook de 

gewoonte ontwikkelen om in huis te plassen. Regel dus iemand die op uw pup kan passen. 

 

Bestaat uw gezin uit meerdere personen, dan is het verstandig om een duidelijke taakverdeling op 

te stellen. Wie laat op welk moment de hond uit, wie let er wanneer op of hij niet moet plassen? 

Schrijf het op, dan weet iedereen waar hij aan toe is en kan iedereen meedraaien in de verzorging 

van uw nieuwe huisgenoot. 

 

Regels  
U wilt dat uw pup meteen leert wat wel en niet mag, zodat u hem later niets af hoeft te leren. 

Want wat hij nu aanleert, wil hij later ook. En wat bij een pup misschien niet zo erg is of juist 

schattig, is bij een grote, volwassen hond vaak niet meer zo leuk. Daarom is het slim om alvast 

huisregels op te stellen. Wat mag de pup wel, en wat niet? En hoe reageert u als hij iets doet wat u 

niet wilt aanleren? Als iedereen in huis dezelfde regels hanteert, is dat duidelijk voor de pup en 

leert hij sneller. Meer over hoe een pup leert, leest u in Module 3: Gedrag en opvoeding. 
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Puppy-proof  
Puppy’s zetten overal hun tanden in, dus maak uw huis veilig. Zorg dat er geen gevaarlijke dingen 

zijn waar de pup aan kan komen, zoals:  

• snoeren,  

• breekbare spullen, 

• giftige planten,  

• schoonmaakmiddelen, 

• enzovoort. 

 

Zet eventueel delen van het huis af, installeer eventueel een traphekje. Haal dingen weg waar de 

pup zijn tanden in kan zetten (denk aan rondslingerende zaken zoals schoenen, maar eventueel 

ook aantrekkelijke dingen om op te kauwen zoals houten of rieten stoeltjes). Zorg dat hij niet 

aanleert dat het leuk is daarop te kauwen. Als de pup ouder is, zal hij niet meer alles met zijn 

tanden willen testen en dan kunnen uw spullen weer terug. Dat is een stuk makkelijker voor u en 

prettiger voor de pup dan hem steeds de fout in te laten gaan en hem dan elke keer te moeten 

corrigeren. 

 

Maak ook uzelf ‘puppy-proof’: door veel te lezen over puppy’s, hun gedrag en wat ze nodig hebben, 

bent u op allerlei situaties voorbereid. Bovendien draagt het bij aan de voorpret! U vindt heel veel 

informatie over honden en pups op www.licg.nl. 

 

 

De pup ophalen  
Een spannend moment: u gaat de pup ophalen bij de fokker. Om alles goed te laten verlopen is 

ook hier wat voorbereiding nodig. 

 

Spreek alvast met de fokker af dat de pup een uurtje voordat u komt geen eten meer krijgt. 

Daardoor is de kans dat de pup misselijk wordt tijdens zijn eerste grote autoreis kleiner. 

 

Reisbenodigdheden 

De veiligste manier voor de pup om te reizen is in een stevige, stalen reiskennel die goed vastgezet 

kan worden. Een alternatief is een tuigje dat aan de autogordel kan worden vastgemaakt, maar 

een reiskennel is veiliger in geval van een botsing. Meer over veilig reizen leest u in het LICG- 

document ‘Uw huisdier in de auto’ op www.licg.nl. 

 

Leg de volgende zaken klaar voor de reis: 

• Oude kleedjes of handdoeken voor in de kennel, en een plastic zak om onder de pup te leggen 

als u hem op schoot neemt (met daarop een kleedje/doek) voor als hij plast. 

• Een zak voor als hij misselijk is.  

• Water om te drinken, een drinkbakje en water om eventueel iets schoon te maken.  

• Een keukenrol.  

• Een riem en halsbandje zodat u de pup een plas kunt laten doen aan de riem als dat onderweg 

nodig is.  

 

Het is verstandig om met tenminste twee personen te gaan, zodat er iemand bij de pup kan zitten. 
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Bij de fokker 

Eenmaal bij de fokker moeten er wat zaken geregeld worden. Neem rustig de tijd, zodat u niets 

vergeet te vragen of te controleren. 

 

De verhuizing is voor de pup een hele gebeurtenis. Maak daarom eerst (weer) even kennis met de 

pup, voor hij met u mee in de auto gaat. 

  

Controleer voor u de pup meeneemt of alles klopt: 

• Bekijk het EU-dierenpaspoort en eventuele papieren goed. Klopt het chipnummer, de leeftijd, 

de nationaliteit van het paspoort?  

• Controleer de vaccinaties in het paspoort en vraag wanneer en waarmee de pup behandeld is 

tegen parasieten (wormen, vlooien e.d.). 

• Bekijk het registratiebewijs. Check dat eventueel even: vul het chipnummer in op 

www.chipnummer.nl dan ziet u waar de pup geregistreerd staat. Hij moet volgens de wet 

geregistreerd staan op naam van de fokker! 

• Moet u het koopcontract nog tekenen? Bekijk het dan goed, lees alles rustig door en bespreek 

wat voor garantie u heeft als er iets mis is. Teken niet voordat alles u duidelijk is en teken niet 

voor zaken waar u het eigenlijk niet mee eens bent.  

• Zorg dat u weet waar en wanneer u met vragen terecht kunt.  

 

Vraag iets mee uit het nest, of neem de doek of het speeltje mee terug dat u zelf eerder al hebt 

gebracht. Zo heeft de pup iets wat naar zijn veilige nest ruikt. Vraag voer mee dat de pup gewend 

is zodat hij niet ineens over moet stappen op iets nieuws. 

 

De reis naar huis 

Laat de pup voor vertrek nog even plassen en zet hem dan veilig in de auto. Liefst in een 

reiskennel, maar wilt u de pup op schoot nemen, doe hem dan in een autotuig dat u vast kunt 

maken aan de gordel. Geef hem zijn kleedje of speeltje. 

 

Geef de pup steun tijdens de reis als hij dat nodig heeft. De kans is overigens groot dat hij in slaap 

valt. Stop regelmatig voor wat frisse lucht en laat de pup eventueel een plasje doen. Kies daarvoor 

een rustige plek en lijn hem aan! Kijk ook of de pup wat wil drinken. 

 

 

Thuis  
Eerst een dutje 

Laat de pup bij thuiskomst eerst een plasje doen buiten. Hij is meestal moe, dus leg hem daarna in 

zijn mand of bench (laat het deurtje nog even open) met zijn kleedje of speeltje. Blijf erbij tot hij 

slaapt en zorg dat u er ook ben als hij weer wakker wordt. Zodra de pup wakker is, moet hij weer 

plassen, dus neem hem dan meteen mee naar buiten.  

 

Kennismaken 

Geef uw pup de tijd om rustig te wennen aan zijn nieuwe huis en gezin voor u er allerlei andere 

mensen bij haalt. Als er meteen allerlei mensen of kinderen komen kijken, kan de pup overweldigd 

worden en dan leren dat kinderen of vreemde mensen eng zijn. Kennismaken met mensen is goed, 

maar doe dat pas als hij een beetje gewend is in huis. En niet iedereen tegelijk! Begeleid de 

kennismaking met kinderen goed zodat ze niet te druk zijn voor de pup of meteen met hem willen 

rondsjouwen. Laat ook uw eigen kinderen niet steeds achter de pup aanlopen. 



 

Het Landel i jk InformatieCentrum Gezelschapsdieren biedt  onafhankel i jke en 
betrouwbare informatie over het  houden van huisdieren.   
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De eerste nachten 

Neem de pup in uw slaapkamer in de bench of mand of ga eventueel zelf beneden slapen, maar 

laat hem niet meteen alleen in het vreemde huis de eerste nacht. Als hij wakker wordt en piept 

kunt u hem kort geruststellen en laten merken dat u er nog bent.  

 

Laat de pup een plas doen voor het slapen. Moet hij ‘s nachts plassen, neem hem dan mee naar 

buiten en zet hem daarna rustig terug. Ook ’s ochtends bij het wakker worden moet u hem eerst 

mee naar buiten nemen voor een plasje! 

 

Begint u op de slaapkamer maar wilt u dat de hond uiteindelijk beneden slaapt, dan kunt u, als de 

eerste nachten goed gaan, de bench of mand steeds wat verder van uw bed vandaan schuiven. 

Daarna kunt u hem op de gang zetten en daarna beneden. Als u zelf bij de hond beneden bent 

gaan slapen, dan kunt u steeds wat verder weg gaan liggen. Zo lang de pup er ’s nachts nog uit 

moet om te plassen, is het handig als u dat goed kunt horen! U kunt ook ’s nachts de wekker 

zetten om de pup tussendoor te laten plassen. Zo voorkomt u dat hij het niet meer kan ophouden 

en daardoor leert dat hij ook in de bench of mand kan plassen. 

 

 

Zaken om te regelen  
Chipregistratie 

U bent wettelijk verplicht om binnen twee weken na aanschaf de chip van de pup en uw gegevens 

bij één van de aangewezen portalen te registreren. Kijk voor informatie op www.chipjedier.nl.  

 

Belasting 

Heft uw gemeente hondenbelasting? Vergeet dan niet de pup op te geven. 

 

Ziektekostenverzekering 

Heeft u al bedacht of u de pup wilt verzekeren tegen ziektekosten? Vergelijk de dekkingen voor u 

een keuze maakt en meldt uw pup aan. 

 

Aansprakelijkheid 

De eigenaar van een hond is aansprakelijk voor schade die de hond maakt. Controleer dus bij uw 

eigen persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering of deze ook deze schade dekt. 

 

APV (Algemene plaatselijke verordening) 

Check de gemeentelijke APV voor regels over o.a. uitlaatgebieden, opruimplicht en aanlijnen.  

 

Nog zoveel te leren!  
Nu de pup gearriveerd is en de praktische zaken geregeld zijn, kunt u volop aan de slag met de 

socialisatie en opvoeding van uw pup. Daarover leest u meer in Module 3: Gedrag en opvoeding. 


