Puppy Tips
De eerste dagen met je pup

@kalishia_en_kenyi

Gefeliciteerd met je pup

Oost west, thuis best

Een pup brengt veel plezier, genegenheid en liefde. De verzorging
voor hem of haar betekent ook een enorme uitdaging voor jou.
En bovendien een stuk verantwoordelijkheid voor jou als eigenaar.

Probeer de eerste dagen zoveel mogelijk tijd met je pup door te
brengen. Hij zal zich dan sneller thuis voelen.

Graag helpen wij je om ervoor te zorgen dat je pup zich snel op zijn
gemak voelt. Zo ontstaat er een goede band tussen jou en je pup.
Dit boekje bevat belangrijke tips. Lees het daarom zorgvuldig door
en bewaar het in je dierenpaspoort.

Ga jij je pup binnenkort ophalen?
Kijk op petplan.nl/dierenadvies
voor leuke blogs over onder andere
checklists voor je pup, zindelijk
maken en de eerste keer uitlaten!

Veel plezier met je pup!

Voeding
Meld je aan voor de
Puppy Kalender!
Tel jij de laatste dagen af totdat
jij je kleine loebas voor het eerst
in de armen kan nemen? Of heb
je al een puppy in huis? Meld je
dan aan voor de Puppy Kalender.
	
Ontvang wekelijkse tips

via e-mail op basis van de
leeftijd van je pup!
	
A lles over de gezondheid

en opvoeding van je puppy
	
Service is gratis en stopt

automatisch
Aanmelden kan via
Petplan.nl/puppy-kalender
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Tip
Pups hebben een eigen
(slaap) plaats nodig in huis.
Zo heeft de pup altijd een
plekje waar hij zich terug
kan trekken en veilig voelt.
Kies een rustig hoekje uit in
huis en zet daar de bench
met een fijn kleed erin of
een lekkere mand.

Als de je pup ophaalt bij de fokker,
vraag dan welke voeding hij krijgt,
hoe vaak en hoe laat hij te eten
krijgt, en hoeveel per keer. Geef
bij voorkeur de eerste paar dagen
dezelfde voeding als hij in het nest kreeg. De dierenarts kan je ook
goed adviseren over de juiste voeding voor jouw pup. Mocht je
willen overstappen naar een andere voeding, doe dit dan geleidelijk
door twee soorten voeding te mengen. Dit voorkomt maagdarmklachten.

Eet- en drinkbakken
Zorg voor een eigen eet- en drinkbak
waar altijd schoon water in zit.
Stenen en metalen b
 akken zijn aan
te raden in verband met de hygiëne.
Deze bakken zijn zwaarder en zo
wordt het knoeien beperkt. Het is
verstandig om een krant of plastic
mat onder de bakken te plaatsen.
Pups maken er snel een bende van.

@carolinederuijter
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Verzorging van de vacht

Routine

Afhankelijk van wat voor beharing en vacht je hond heeft, kun je
geschikte borstels of kammen aanschaffen. Laat je informeren bij
de dierenspeciaalzaak.

Speelgoed
Speelgoed hoeft niet duur te zijn. Zorg wel voor stevige speeltjes
om kapot bijten en inslikken te voorkomen. Pas op met botten en
gedroogde huid producten.

Halsband, riem en tuigje
Een puppy heeft een, bij voorkeur, zachte h
 alsband, riem en tuigje
nodig. Hij zal in eerste instantie misschien proberen de halsband af
te doen, maar zodra hij m
 erkt dat dit niet lukt, went de pup er vrij
snel aan. Maak de halsband stevig vast, zodat hij hem niet over zijn
kop kan trekken.

En dan...bedtijd!
Voor je pup, die nog nooit alleen is
geweest, is het een hele ervaring om
voor de eerste keer zonder zijn moeder
en nestgenootjes te zijn. Een in een
doek gewikkelde fles of kruik gevuld
met warm water geeft hem in de nacht
de nestwarmte die hij gewend was.
Bij een zeer angstige pup is het een
idee om een tikkende wekker in een
handdoek te wikkelen. Hij kan dit
als rustgevend ervaren omdat het
moeders hartslag nabootst.

4

Tip
Het is verstandig
om, in verband met
nachtelijke ongelukjes, de slaapplaats
met een krant of
vochtopnemende
doek te bedekken tot
dat de pup volledig
zindelijk is.

Zorg altijd voor een duidelijke
routine. Als je zelf naar bed gaat
en het licht uitdoet, is het tijd om
te gaan slapen. Het beste is om je
pup de eerste nachten een eigen
slaapplaats, zoals een mand, kleedje
of een bench, in de buurt van jou
of een gezinslid te geven. Dan kan
hij als hij onrustig wordt, gehoor-,
reuk-, oog- en gevoelscontact hebben, waardoor het fundamentele
vertrouwen wordt aangeleerd.
Wanneer hij ’s nachts wakker wordt,
@teddy.theborderterrier
stel hem dan gerust door even
tegen hem te praten of aan je
hand te laten ruiken. Hij weet dan dat je er bent en zal weer snel in
slaap vallen.
Probeer wel de verleiding te weerstaan hem bij je in bed te nemen.
Het kan namelijk heel lastig worden om dat later weer af te leren.
Als je pup wat meer gewend is, kun je hem er geleidelijk aan laten
wennen in een andere ruimte te slapen.

Tip
Lees onze Dierenadvies
blogs over onder andere
benchtraining en goede
nachtrust.
petplan.nl/dierenadvies
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Ontmoeting met familie en vrienden
Je puppy moet wennen aan allerlei mensen, omgevingen, geluiden en
andere ervaringen. Dit wordt socialisatie genoemd. Een goed geso
cialiseerde pup zal zich op zijn gemak voelen met mensen en andere
dieren, terwijl een slecht gesocialiseerde pup angstig en verlegen is.
Gedurende de eerste 3 maanden
is je puppy minder angstig en wil
hij graag vrienden maken. Nodig
mannen en vrouwen bij je thuis
uit van verschillende leeftijden,
persoonlijkheden, bijvoorbeeld
met baarden, een bril, lang
haar of in uniform (bijvoorbeeld
de postbode) zodat je pup
deze mensen ontmoet in
een vertrouwde omgeving.
Het is belangrijk dat elke
ontmoeting plezierig is voor
je puppy.

Tip
Geef de pup de tijd om
alle nieuwe prikkels te
verwerken en laat niet
te veel mensen tegelijk
kennis maken met de
pup, hij kan dan overprikkeld raken.
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Heeft je pup nog niet alle inentingen gehad? Neem je pup altijd in
je armen als je in een omgeving bent waar (mogelijkerwijs) andere
honden zijn geweest.

Puppy’s en kinderen
Het is van belang dat je pup de eerste maanden gewend raakt
aan kinderen. Zowel peuters als (schoolgaande) kinderen.

@josje_the_gsd
Geef de bezoeker een speeltje
of een gezonde snack om aan
de pup te geven. Dwing je pup
nooit als hij angstig wordt of zich
oncomfortabel voelt.
Bezoek diverse plaatsen voor
een optimale socialisatie.
Maar zorg wel dat je pup niet
wordt blootgesteld aan allerlei
risico´s inclusief het oplopen van
infecties of ziekten.
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De routineverzorging
Door een regelmatige verzorging van de vacht van je hond voorkom
je ophoping van klitten, dode haren en viezigheid. Tegelijkertijd kun
je dan controleren op vlooien en teken. Het neemt maar enkele
minuten in beslag om de vacht van je pup goed te verzorgen.
Hoe eerder de pup went aan verzorging, des te beter. Bovendien
versterkt het verzorgingsritueel de band tussen jou en de hond.

Stap voor stap verzorging van je pup
	Zet je puppy in een vrije ruimte
met een ruwe ondergrond.
Een kleine hond kun je even
tueel ook op een tafel zetten.
Let op slipgevaar!

 erwijder viezigheid voorzichV
tig uit de ooghoeken met een
vochtige doek. Gebruik een
apart, schoon stukje doek voor
ieder oog.

	Verwijder grote klitten met
je vingers en een grote kam.

 anneer de nagels te lang zijn,
W
dienen deze geknipt te worden.
Dit ter voorkoming van inscheuring en afbreken. Let op
dat je niet te kort en in het levende deel van de nagel knipt.
Twijfel je of zie je het knippen
van de nagels niet zitten, vraag
dan advies aan je dierenarts.


Kam
de dode haren uit de
ondervacht.
 orstel zachtjes de hele vacht
B
van kop tot teen en vergeet niet
de borst, poten en buik.
 am voorzichtig lange haren
K
aan de buitenkant van zijn
oren en verwijder overtollig
oorsmeer uit zijn oren met een
katoenen doek. Steek nooit iets
in zijn oren!
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 aak zijn achterwerk schoon.
M
Het kan zijn dat de haren hier
ook getrimd moeten worden.
Je dierenarts of de assistente
kan laten zien hoe dit moet.

Meer informatie? Kijk dan op petplan.nl of bel 020 - 72 20 230

Plezier en spelletjes
Puppy’s houden natuurlijk erg van spelen. Naarmate de hond ouder
wordt, zal het speelse g
 edrag iets afnemen, maar een leuk spelletje
met de baas is altijd welkom!

Achterna zitten en apporteren
In plaats van de pup achter je aan te laten rennen, is het aan te
raden om speeltjes w
 eg te gooien en de pup deze te laten terug
brengen. Dit voorkomt het ongewenst achtervolgenvan bijvoorbeeld kinderen op straat.

Geheugenspelletjes
Het is verstandig ook aandacht te besteden aan geheugentraining. Geef
speelgoed wat je pup aan het denken
zet. Probeer sterke rubber speeltjes als
een ‘Kong’ waarin je voer kunt verstoppen.
Ook het oefenen met opdrachten, zoals
bijvoorbeeld apporteren, zorgt ervoor
dat de pup zijn “denktank” gebruikt.

Tip
Al nagedacht over
puppycursus? Lees
onze blog over puppycursussen op
petplan.nl/dierenadvies
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Geen tanden
Puppy´s die met elkaar spelen, gebruiken vaak op een speelse manier
hun tanden om te bijten. Toch kunnen er problemen ontstaan als ze
ouder worden en harder gaan bijten. Om dit te voorkomen, is het
verstandig altijd een speeltje bij de hand te hebben.
Mocht de hond in je hand beginnen te bijten, trek dan zijn aandacht
door met het speeltje te bewegen en houd je hand stil. Herhaal dat
iedere keer als de pup je hand als bijtring gebruikt en hij zal snel
doorhebben dat dit speelgedrag ongewenst is.
Wanneer hij dit gegeven onder de knie heeft en hij bijt tijdens het
spelen alsnog in je hand, reageer dan alsof je verschrikkelijke pijn
heeft en stop direct met spelen. De pup moet leren dat handen
en tanden niet samen gaan.

Handig je hond wassen
Honden moeten niet onnodig
gewassen worden, omdat het
de beschermlaag van hun huid
en vacht aantast. Soms is het
echter wel nodig als je puppy
bijvoorbeeld in een smerige
sloot is gesprongen. De dierenarts kan ook een medisch bad
voorschrijven. Je dient je hond
dan te wassen met een speciale
voorgeschreven shampoo.

Baddertijd!

 et de hond op een plek met een ruwe ondergrond. Eventueel
Z
in de badkuip of wasbak; zorg dan wel voor een antislip mat.
Maak de hond nat met lauwwarm water uit de douche, tuinslang
of een kan met water. Let op dat er geen water in de oren komt,
bedek ze eventueel met je handen.
 rijf een beetje hondenshampoo (geen mensenshampoo!) uit
W
over zijn vacht en zorg ervoor dat hij geen zeep in zijn ogen krijgt.

Spoel
hem zorgvuldig af met warm water
zodat er geen shampoo meer aanwezig is.
 rijf de hond vervolgens met een handW
doek goed droog. Pas op, de hond zal je
graag een handje willen helpen en uitgebreid gaan schudden. Spettergevaar dus!

@bbeautyandthegoofy
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Pas
als de hond volledig is opgedroogd,
kunt je hem weer borstelen.

Tip
Verwijder voor
het wassen grove
klitten voorzichtig
met de vingers.
Het wassen maakt
het veel erger.
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Jaarlijkse controle bij de dierenarts

Gezondheidscontrole

Het is verstandig om je dierenarts te bezoeken voor een gezondheidscontrole. Meestal wordt deze controle gelijktijdig met het vaccineren
uitgevoerd. Volg hierin het advies van je dierenarts. Je hond zal
uitgebreid onderzocht worden.

Start al vroeg met een regelmatige gezondheidscontrole van je pup. Zo
raakt je pup eraan gewend en signaleer je op tijd mogelijke problemen.

Zijn ogen, oren, mond en tanden,
huid en vacht worden bekeken.
De ademhaling en hartslag
worden ook gecontroleerd.
Dierenartsen en assistentes zijn
altijd bereid om de gezondheid
en de verzorging van de pup
met je te bespreken. Zij kunnen
je adviseren over voeding, ontwormen, vlooienbehandelingen,
opvoeding, gebitsverzorging,
socialisatie, gedrag en verzekeren tegen ziektekosten.

Huid - Voel met je handen over het hele lichaam om eventuele
bultjes of knobbels te signaleren. Check ook of de huid soepel en
roze is en niet overmatig schilfert.
Ogen - De ogen van je pup horen schoon te zijn; zonder viezigheid
in de ooghoeken. Het oog mag niet rood of geïrriteerd zijn. Ook zou
de oogbal onbeschadigd moeten zijn. Dus zonder beschadigingen
en/of krassen en geen overmatige traanvloeiing.

Castreren of steriliseren?
Veel eigenaren laten hun teefje steriliseren ter voorkoming van
zwangerschap en om het risico op verschillende terugkomende
gezondheidsproblemen te voorkomen. Voor een reu kan castratie
ook nuttig zijn. Het vermindert bijvoorbeeld territoriale urine
markering of agressie. Laat je altijd adviseren door een dierenarts.
Bij Petplan kan je gemakkelijk een aanvullende verzekering
afsluiten voor het castreren of steriliseren van je hond.
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Oren - In de oren kan wat haargroei aanwezig zijn; hier mag
echter geen gras of viezigheid in blijven hangen. De oren mogen
niet rood of gevoelig zijn bij aanraking. Een beetje oorsmeer is
normaal. Overvloedige oorsmeer of een sterke geur kunnen
duiden op een ontsteking.
Neus - De neus is meestal koel en een beetje vochtig. Een groot
aantal gezonde honden hebben meestal een droge warme neus.
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Vacht - De vacht van een gezonde hond is glanzend. Bij honden
met stokhaar is dit echter lastig te bepalen. Bij het kammen kun je
de vacht gemakkelijk controleren op vlooien.

Poten - De zoolkussentjes onder de voeten mogen niet ingescheurd
zijn. Controleer op achtergebleven gras(aren) en steentjes. De nagels
van de pup mogen niet te lang of ingescheurd zijn.

Preventieve zorg
Pups moeten vaker naar de
dierenarts voor preventieve
zorg (vaccinaties, ontwormen,
ontv looien) en lopen risico op
diverse kinderziektes. Ook kunnen
dierenartsen je adv iseren over
voeding, opvoeding, gebitsver
zorging, socialisatie en gedrag.

Ontwormen
Om je hond, maar ook jezelf, gezond te houden is het belangrijk dat
je hem goed ontwormt. Als het goed is gebeurt dit de eerste keren
al bij de fokker. Wormen zijn vooral voor pups gevaarlijk. Volwassen
honden hebben van de meest gangbare wormen minder snel last.
Ze kunnen het echter wel aan mensen overdragen, dus ontwormen
is altijd belangrijk. Naast een opgeblazen buik zijn diarree (soms met
bloed), braken, een doffe vacht, huiduitslag bij pups, groeiachterstand,
zwakte, vermagering, het met het achterste over de grond schuiven
en ‘rijstkorrels’ ter hoogte van de anus aanwijzingen die op wormen
kunnen duiden. Vraag je dierenarts om advies.

Ontvlooien
Tanden - Gezonde tanden horen wit en schoon te zijn, zonder
tandplak of tandsteen. Gezond tandvlees is rozig van kleur en
niet opgezwollen.

Achterwerk - Het achterwerk moet schoon zijn. Let op eventuele
wormen of wormdeeltjes die kunnen achterblijven in de vacht.
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Vlooien zijn lastige parasieten voor dier en mens. Ze veroorzaken jeuk
en kunnen lintwormen en andere ziekten overbrengen. Waren vlooien
vroeger alleen in de zomer een probleem, met de goede isolatie van
de meeste huizen zijn ze ook in de wintermaanden aanwezig. Reden
genoeg dus om voor een verantwoorde vlooienbestrijding te kiezen
die je dier het héle jaar door vlovrij houdt. Je dierenarts kan je hierover adviseren.
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Huisdierenverzekering voor je pup
Al aan een huisdierenverzekering gedacht?

Waarom Petplan?

Als baasje geniet je er iedere dag weer van: die speelse onbezonnenheid waarmee je huisdier in het nu leeft. Zonder zorgen voor morgen.
Dit is heerlijk. Maar het betekent ook dat een huisdier afhankelijk is
van jou om vooruit te kijken. Want gedurende een dierenleven kan er
meer gebeuren dan je in eerste instantie misschien zou denken. Wat
als je huisdier ziek wordt? Of een ongeluk krijgt? Kun jij hem dan de
beste zorg bieden, zonder je zorgen te maken om de kosten?
Jij bent verantwoordelijk voor je huisdier, een dierenleven lang.
Daarom is het van belang om van te voren na te denken over een plan.

Petplan is ontwikkeld in samenwerking met dierenartsen, uit liefde
voor huisdieren en hun baasjes. Inmiddels is Petplan uitgegroeid tot
de grootste huisdierenverzekering wereldwijd. En zijn de zorgkosten
van meer dan 1,5 miljoen dieren vergoed.

De drie fabels over verzekeren
#1 “Ik heb een pup en die is kerngezond”
Ongelukken en ziektes komen op elke leeftijd voor, meestal onverwachts.
Wij merken dat we 3x zoveel declaraties ontvangen van baasjes met
een hond jonger dan 1 jaar. Een speelse pup eet makkelijk verkeerde
dingen op of loopt verwondingen op doordat ze nog erg onhandig zijn.
#2 “Als er echt iets aan de hand is, heb ik een spaarpotje”
Niets mis met een spaarpotje, maar zelfs de beste spaarders kunnen
verrast worden door de kosten van een onverwachte operatie van
€1200,-. Omdat de diergeneeskunde steeds meer gaat lijken op die voor
mensen, is er gelukkig steeds meer mogelijk om dieren te genezen, maar
dat brengt ook aanzienlijke kosten met zich mee. Wist je dat 1 op de 3
huisdieren in zijn leven te maken krijgt met onverwacht hoge kosten?
#3 “Ik neem wel een verzekering als mijn hond ouder is”
Dat lijkt logisch, want de kans op hoge ziektekosten is bij een oude
hond een stuk groter. Alleen worden bestaande problemen (zoals een
huidallergie of heupproblemen) dan niet meer vergoed. En dan heeft
verzekeren dus weinig zin meer.
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Bij Petplan weten wij als geen
ander hoe het verloop van een
dierenleven eruit ziet. Met gepassioneerde dierenlief hebbers
en experts wordt er elke dag
hard gewerkt om de zorg voor
huisdieren nog beter te maken.
De beste zorg voor huisdieren
dus. En een zorg minder voor
baasjes.

Wat kost een Petplan
huisdierenverzekering?
De kosten verschillen per pakket
(Basis, Plus of Totaal) en per ras.
Op petplan.nl kun je de premie
berekenen en de vergoedingen
bekijken. Verzeker je pup nu hij
jong en gezond is. Zo profiteer je
een hondenleven lang van een
optimale dekking.

@bobbert_jan_thecockerspaniel

Zorgeloos genieten van je pup? Bereken je premie op petplan.nl
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Puppy vermist

Vanaf

@ukkievanamerom

€14,52
per maand

Een maandje gratis proberen?
Sommige dierenartsen en fokkers kunnen een Maand Gratis
Verzekering afgeven. Met deze proefmaand is je pup 1 maand
gratis verzekerd tegen ziekte en ongeval. De proefmaand is
vrijblijvend en loopt na 1 maand automatisch af. Je zit dus nergens
aan vast. Voorwaarde voor de gratis verzekering is dat je puppy
door de dierenarts gezond is verklaard.

Voordelen van deze
proefmaand

	Verzekerd tot € 3.000,- per
jaar voor ongeval en ziekte
	Geen eigen spaarpot voor
noodgevallen meer nodig!
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@arierammbammbassie

Neem contact op met dierenartsen bij jou in de buurt. Het kan
namelijk zijn dat je pup betrokken is geraakt bij een ongeval en
naar de dierenarts is gebracht.
Geef hen een nauwkeurige omschrijving van je puppy met, indien
mogelijk, zijn chipnummer.
Neem contact op met de chip registratie bank waar je hond is
ingeschreven en meld je dier aan als vermist. Bekende databanken
zijn NDG of Petlook. Hang briefjes op bij mensen in de buurt met
de omschrijving van je hond en een foto.

	
Geen wachttermijn, dus
directe dekking

	
Dekking volgens Petplan
Basis pakket (exclusief
chipvergoeding)

Als je puppy vermist raakt,
zoek dan eerst in de buurt van
je woning en waar je met hem
wandelt. Als hij aan de wandel
raakt, zal hij waarschijnlijk naar
een bekende plek lopen. Als je
hem niet kunt vinden, neem
dan direct contact op met de
stichting Amivedi voor vermiste
dieren of de dierenbescherming
in je omgeving.

@ukkievanamerom

Wist je dat...
Petplan advertentie
kosten vergoedt bij
vermissing van je
huisdier?

Plaats kaartjes bij lokale winkels en supermarkten en vraag of je lokale krantje of
radiozender een ‘Gezocht’ of ‘Vermist’
advertentie wil plaatsen voor je zoek
geraakte hond. Vraag de postbode en de
krantenjongen of zij je hond hebben gezien
en om een oogje in het zeil te houden.
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Vanaf

€14,52
per maand

Waarom Petplan?
Petplan is ontwikkeld in samenwerking met dierenartsen, uit liefde
voor huisdieren en hun baasjes. Inmiddels is Petplan uitgegroeid
tot de grootste huisdierenverzekering wereldwijd. En worden de
zorgkosten van meer dan 1,5 miljoen dieren vergoed.
Al 45 jaar de nr. 1 huisdierenverzekering wereldwijd
Brede basisdekking, incl. vergoeding heupen en fysioen gedragstherapie
Klantenservice met dierenvrienden én huisdierspecialisten

Je declaratie snel uitbetaald

petplan.nl

Meer informatie of advies? Bel 020 - 72 20 230
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