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Pups laten zich over het algemeen gemakkelijk 
aanraken. Meestal slapen ze in het nest met z’n 
allen tegen elkaar aan, lekker warm. Het is handig 
hiervan gebruik te maken en de pup nu te leren dat 
aanraken bij het leven van alledag hoort. Je wil 
straks immers poten kunnen schoonmaken 
wanneer de hond door de modder heeft gelopen, 
de hond kunnen borstelen en controleren op teken 
en zijn oren en gebit af en toe eens  willen bekijken. 
 
Ook de dierenarts zal blij zijn wanneer er een hond 
binnenkomt die eraan gewend is, aangeraakt te 
worden. Dierenartsbezoeken zullen over het 
algemeen niet leuk zijn (vaccinaties, ontstekingen, 
wonden of andere vervelende dingen die 
behandeld moeten worden) en het is heel plezierig 
wanneer, ondanks eventuele spanningen of pijn, 
de hond zich rustig laat behandelen. En datzelfde 
geldt natuurlijk voor de hondentrimster. 
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Kijk voor meer en uitgebreide informatie op 
de volgende site: 
 
Verzorging & hanteren (site Landelijk Info 
Centrum Gezelschapsdieren: www.licg.nl), 
waar bijvoorbeeld nog meer te lezen is over 
verzorging, vachttypen en aandachts-
punten en Verzorging en voeding van uw 
pup, de belangrijkste zaken over de 
dagelijkse verzorging van je pup. 

 

Signaal 
Door je hond regelmatig te verzor-
gen leer je zijn lichaam goed kennen 
en zal je het bovendien sneller in de 
gaten hebben wanneer er eens iets is 
(een wondje, een teek, een klit, 
vlooien, etc.). Zeker wanneer de 
hond een lange of ruwharige vacht 
heeft.  
 
Borstelen 
Afhankelijk van de soort hond en de 
activiteiten die je met de hond 
onderneemt zal er meer of minder 
vaak moeten worden geborsteld. Bij 
kort/gladharige honden zie je zo wel 
of de hond er nog ‘fris’ uitziet, maar 
bij honden met een dikke of lange 
vacht kunnen klitten ontstaan zonder 
dat je er erg in hebt. In dikker/langer 
haar blijft ook meer vuil (modder, 
takjes, graszaden, etc.) zitten.  

Durf je niet zelf te knippen vraag dan 
de trimster of dierenarts om het een 
keer voor te doen. 
 
Oren, ogen en gebit 
De oren van de hond horen normaal 
schoon te zijn en niet te ruiken. Bij 
honden met dicht-behaarde, lange, 
hangende oren willen nog wel eens 
problemen ontstaan.  
Als je regelmatig  
de oren contro- 
leert bent je er  
snel bij.  
 
 
 
 
 
Honden hebben een derde ooglid 
(zelf zie je dit ‘vliesje’ aan de binnen- 
kant van de ogen).  

 

Tijdens de borstelbeurt worden ook 
de teennagels gecontroleerd en knip 
deze eventueel.  
 
Wanneer de  
hond regelmatig  
op harde onder- 
grond loopt zullen 
de nagels voldoen- 
de slijten.  
Sommige honden  
houden ook zelf de nagels kort 
(nagelbijten).  

Heeft je hond eens iets in zijn oog dan 
kun je het oog spoelen met (gekookt 
én afgekoeld) water of het vuiltje naar 
buiten wrijven. Mensen hebben geen 
derde ooglid en zijn eerder geneigd 
een vuiltje in hun oog naar binnen te 
wrijven.  
 
Duw af en toe voorzichtig het 
onderste ooglid iets naar beneden 
om de kleur van het slijmvlies te 
controleren. Wanneer je weet hoe  
dit er normaal uitziet (roze) herken je 

 
sneller ontstekingen (slijmvlies zal 
dan naar rood kleuren). 
 
Pups ontwikkelen eerst een 
melkgebit en wisselen tussen 4 en 6 
maanden, eerst hun tanden, dan hun 
kiezen. Ze kunnen, net als mensen, 
last hebben van wisselen en het is 
daarom handig je pup eraan te 
wennen dat je af en toe in zijn bek wilt 
kijken vóór het mogelijk pijnlijke 
wisselen begint.  

 

Honden zien de wereld niet op 
dezelfde manier als mensen; ze 
onderscheiden minder kleuren, 
kunnen in schemer en donker 
beter zien dan wij en kunnen 
bewegende beelden tot op zeer 
grote afstand opmerken. In het 
algemeen zien ze minder detail, 
vooral dichtbij. Door de stand 
van de ogen in de kop zien 
honden alles binnen een afstand 
van een halve meter onscherp. 
Pups en jonge honden kunnen 
dus ook nog niet goed dingen 
‘vangen’, ze moeten dat door 
ervaring leren. 

 



VERZORGING EN LICHAAMSCONTROLE (DOOR EIGENAAR) 

info@dogs4suc6.nl     –     Kynologisch instructeur Dieneke Hollmann     –     www.dogs4suc6.nl 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij oudere honden controleer je het  
gebit op tandsteenafzetting en 
verkleuring. 
 
In verband met splinters en ver-
stoppingen kunt je honden beter 
geen botten geven, zeker geen 
kippenbotjes. Buffelhuiden en ander 
speciaal voor honden ontwikkelde en 
geprepareerde kluiven zijn beter 
geschikt. 
 
 
 

Lichaam 
De normale lichaamstemperatuur 
van honden ligt tussen de 38 en 38,5 
graden Celcius. Kleine rassen 
kunnen een iets hogere temperatuur 
hebben. Tenzij er een aanwijsbare 
reden is (de hond heeft net een stuk 
naast de fiets gelopen) spreken we 
boven de 39 graden Celcius van 
verhoging. 
Wanneer je  
hond eens  
niet lekker is  
kunt je zelf  
de temperatuur  
opnemen om te   
controleren of hij verhoging heeft. 
Daarvoor is het wel handig te weten 
wat zijn normale lichaamstempera-
tuur is. 
 
Soms vinden honden het vervelend 
wanneer hun staart wordt opgetild en 
het is daarom handig dat je de pup er 
al vroeg aan went dat dit af en toe 
gebeurt.  
 
Beestjes 
Een hond die veel buiten is kan wel 
eens een teek oplopen. Er wordt wel 
gedacht dat teken alleen in het bos 
voorkomen maar ze komen echt op 
meer plaatsen voor.  
Heeft je hond een  
teek dan kan je  
deze met een  
speciale tekentang  
zelf verwijderen. 
Vraag eventueel aan de dierenarts of 
hij/zij het je voor wil doen. Verwijder 
je de teek niet in één keer dan kan de 
plek gaan ontsteken. 

Ook het bedwelmen van de teek 
(alcohol) kan vervelende gevolgen 
hebben. 
 
Last van vlooien herken je waar-
schijnlijk wel; jeuken, krabben, bijten, 
opschrikken, etc. Ook als je op je 
hond geen vlo aantreft kan hij er last 
van hebben. Ga met een fijne kam 
over de hond en wanneer je kleine 
donkere ‘korreltjes’ tegenkomt 
kunnen dat vlooienuitwerpselen zijn. 
 
In principe hebben alle honden 
wormen, ze krijgen ze van de 
moederteef mee. De fokker hoort je 
pup al te ontwormen maar je dient dat 
nog een paar keer te herhalen. Vanaf 
6 maanden volstaat doorgaans 3-4 
maal per jaar preventief behandelen.  
 
Honden kunnen een worm-
besmetting op allerlei manieren 
oplopen: via (ontlasting van) andere 
honden, (landbouw)huisdieren, 
slachtafval en kadavers van 
bijvoorbeeld konijnen en hazen. 

 

.  

TANDEN POETSEN  
Er zijn speciale tandenborstels 
en tandpasta’s voor honden te 
koop. Eet je hond droog voer 
(harde brokken) en loopt hij met 
flostouwen en chewy’s rond, dan 
is tandenpoetsen meestal niet 
nodig. Krijgt hij zacht voer (blik, 
diner) en veel ‘plakkerige’ 
tussendoortjes (kaas, worst) dan 
moet je iets alerter zijn op plak- 
en tandsteenvorming en kan 
poetsen zinvol zijn.  
 

Hondentandpasta’s hebben 
aangepaste  smaken, dus voor 
de meeste  
honden is  
poetsen geen  
straf… 

PREVENTIEF BEHANDELEN 
Honden kunnen last hebben 
van teken, vlooien en wormen. 
Preventief behandelen is vaak 
het beste.  
Informeer bij je dierenarts of 
dierenspeciaalzaak welke mid-
delen er zijn en hoe vaak je 
moet behandelen. 


