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Een hond geadopteerd en dan?.... 

Wanneer u de hele fasen van het zoeken naar een hond doorlopen hebt en u bent eindelijk zo ver 
dat de hond mee naar huis mag, dan zijn er wat dingen waar u rekening mee moet houden. 

De hond was in een vertrouwde omgeving toen u er ging kijken. 
U heeft dan ook een hond uitgezocht, die in zijn element was en gewend aan een situatie en aan 
bepaalde mensen.  
U heeft alles doorgesproken over de hond, wat zijn goede en misschien ook wat zijn minder goede 
eigenschappen zijn. Hoe hij in bepaalde situaties reageert en wat u dan kunt doen. 
Maar wat u allemaal kunt verwachten, daar bent u misschien niet op voorbereid. 
 
Wij raden u altijd aan om bij thuiskomst, voor u naar binnen gaat, eerst even een eind met de hond 
te gaan lopen. Dit in de 1e plaats zodat hij na de (misschien wel lange) rit naar huis even zijn energie 
kwijt kan. Ook kan hij zijn nieuwe omgeving dan goed verkennen. Wanneer u dan terug komt bij uw 
huis, laat u de hond voor de deur zitten. Dan doet u de deur open en zorgt dat de hond buiten blijft 
zitten als u naar binnen stapt. U kunt hiervoor eventueel een wat langere lijn gebruiken wanneer u 
de hond niet los buiten durft te laten zitten. U doet dan even wat dingen, jas uit, tas wegzetten o.d. 
Als u er zeker van bent dat de hond rustig is, nodigt u de hond uit om binnen te komen. Laat de hond 
weer zitten en doe zijn riem af. Geef hem dan even de tijd om de nieuwe ruimte te besnuffelen.  
Laat hem vooral even gaan en loop niet achter hem aan met lieve woordjes en dwing hem niet tot 
aandacht geven. 
Deze voorbereiding is heel belangrijk. Het huis is uw domein, dat laat u duidelijk merken door de 
hond buiten te laten wachten. U nodigt de hond dan in uw domein. Dit is een duidelijk sein voor de 
hond dat hij hier is op uitnodiging van de leider van dit domein.  
Om nog duidelijker te maken dat u de baas in huis bent, negeert u de 1e 2 dagen de hond zo veel 
mogelijk. Voor sommige mensen voelt dit niet prettig en voor mensen is dit niet natuurlijk, voor de 
hond wel! U begeleid de hond echter wel. Door hem duidelijk te maken wat de regels in huis zijn, wat 
u wel en zeker ook wat u niet accepteert. U corrigeert dus wel wanneer de hond op de bank gaat 
liggen of iets wil slopen, iets van u pakt. Hoe eerder de hond zich aan de regels aan past, hoe eerder 
u kunt beginnen met meer aandacht te geven. Maar alles alleen op uw voorwaarden. U bepaald 
wanneer er gespeeld wordt en waarmee. U bepaald wanneer het etenstijd is en wanneer er 
gewandeld wordt. De hond komt met een bepaalde status bij zijn vorige baas vandaan, heeft daar 
bepaalde privileges gekregen die u misschien helemaal niet wilt. De hond zal dus in het begin 
voornamelijk bezig zijn met het uit proberen en het zoeken naar grenzen. Wanneer u dus van het 
eerste uur af hem behandeld als ‘zielig’ na het verhuizen en meteen alle aandacht en knuffels geeft, 
geeft u de hond dus meteen een te hoge status die moeilijk weer terug te draaien is. 
Daarom kunt u beter even door deze, voor mensen o zo moeilijke, fase heen gaan. 
Geduld is hierbij ook niet overbodig.  
De hond moet nog wennen aan omgeving en geluiden en tijden. En kan in het begin zowaar wat 
ongewenst gedrag vertonen. De hond kan gaan blaffen of slopen of luistert niet. Dan krijgt u wellicht 
al snel spijt van uw keuze. Gun de hond echter even de tijd om te wennen en zich aan te passen aan 
de nieuwe omgeving en de nieuwe regels. Sommige honden vertonen totaal geen problemen, 
andere hebben wat meer tijd nodig. Geef het niet te snel op en schakel op tijd hulp in als u niet meer 
weet wat te doen! Een goed begin is immers het halve werk! 


