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Er zijn verschillende soorten hondenvoer verkrijgbaar: droogvoer, diner, nat voer en diepvriesvoer. 

Welk type voer u ook kiest, het is belangrijk dat alle voedingsstoffen aanwezig zijn. De 

voedingsbehoeften van jouw hond veranderen in elke levensfase. Als puppy, heeft jouw hond 3 keer 

meer calorieën per kilogram lichaamsgewicht noddig dan een volwassen hond. Ook heeft hij meer 

eiwit, vitaminen en mineralen nodig. Er is apart voer voor pups en voor oudere honden. Ook is er 

voer voor bepaalde rassen of specifieke aandoeningen. 

Hoeveel voer uw hond nodig heeft, hangt af van zijn leeftijd, formaat en activiteit. Let op dat uw 

hond niet te dik wordt, dat is slecht voor zijn gezondheid. Weeg uw hond regelmatig zodat u zijn 

gewicht in de gaten kunt houden. 

Zorg dat er altijd fris water klaar staat. 

Voer uw hond geen botjes van gebakken, gebraden of gekookt gevogelte (zoals kip), en voer ook 

geen rauw varkensvlees. Onder andere chocola, krenten en druiven zijn giftig voor uw hond. 

Wanneer u een pup koopt, geef dan eerst hetzelfde voer dat de fokker ook voert. Meng bij 

omschakelen naar een ander voer de eerste vier dagen het oude en nieuwe voer door elkaar. Geef 

honden na het eten voldoende rust. 

Een uitgebreid gamma van voeding (bv. Proplan, ASP, Eukanuba) inclusief een correcte begeleiding 

kan je vinden in uw dierenspeciaalzaak. 

Het kan gebeuren dat uw hond last heeft van vlooien. Dit is vervelend voor de hond en u wilt er 

natuurlijk snel wat aan doen.  

Vlooien zijn zeer kleine insecten die leven van bloed. Er zijn heel veel verschillende soorten vlooien. 

Ze nestelen zich het liefst op warme, beschutte plekjes tussen het haar. 

Wanneer de hond ineens opspringt en zich daarna verwoed zit te krabben of gaat rollen, dan kan het 

zijn dat hij vlooien heeft. Daarom is het verstandig om de huid van de hond te controleren. 

Bijvoorbeeld die van de buik of de binnenkant van de achterpoten. Rode, vurige vlekjes kunnen 

namelijk duiden op vlooienbeten.  

Vlooien bestrijden kunt u met een vlooienband, een anti vlooienshampoo of met vlooiendruppels. 

Deze middelen inclusief een correcte begeleiding is te vinden in uw dierenspeciaalzaak. 
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Het ontwormen behoort tot de standaard verzorging van uw hond. Door dit op regelmatige basis te 

doen kunt u uw hond in goede gezondheid houden en ziektes voorkomen. 

Voor honden wordt geadviseerd: om pups te ontwormen op 2, 4, 6, 8 weken leeftijd, daarna 

maandelijks tot de leeftijd van 6 maanden. Vanaf dan moeten honden 4x per jaar ontwormd worden. 

De hond moet voldoende ruimte hebben om te lopen, te spelen en om zijn behoefte te doen. De 

huisvesting moet veilig zijn en de hond beschermen tegen koude en hitte. Een droge en 

comfortabele slaapplaats is verplicht. Dit kan een mand in huis zijn of een hondenhok buiten met 

isolatie, stro of dekens. Een kennel of een bench (draadkooi) is ongeschikt als permanente 

huisvesting.  

Eén van de meest voorkomende ongemakken voor uw hond zijn aandoeningen van het gebit. De 

verschijnselen worden vaak pas in een laat stadium opgemerkt. De gevolgen hiervan zijn ernstige 

tandvleesontsteking en verlies van kiezen en tanden. Preventieve tandheelkundige zorg is voor uw 

huisdier minstens zo belangrijk als voor u.  

Daarom is het aangewezen om: 

- 2-3x per week de tanden te poetsen. 

- Zowel het voeder dat u geeft als het geven van bepaalde speeltjes kan helpen voor het 

onderhoud van het gebit. 

Uw dierenspeciaalzaak kan je helpen bij een correcte keuze uit een ruim assortiment van producten.  

Als de nagels te lang worden, is er een constante druk op de voeten en poten van de hond en is het 

verstandig de nagels te knippen. Te lange nagels zijn pijnlijk om op te lopen en zorgen ervoor dat de 

hond verkrampt of mank gaat lopen. Het is dus van belang dat je goed in de gaten houd of de nagels 

te lang worden. Om hondennagels goed te kunnen knippen heeft u een speciale honden 

nagelknipper nodig. Je kan er ook voor kiezen om dit te laten uitvoeren door uw dierenarts.  

Uw dierenspeciaalzaak kan je helpen bij een correcte keuze uit een ruim assortiment van producten. 


