TIPS VOOR DE OPVANG VAN JE
GEADOPTEERDE (BUITENLANDSE) HOND
Beste adoptant,
Je hebt zojuist een hond bij Dierenopvang Koningen geadopteerd. Een geadopteerd (buitenlands)
hondje kan nerveus, timide, bang en verbaasd zijn in de eerste weken na aankomst in hun nieuwe
huis. De lange reis, een nieuwe omgeving met nieuwe geuren en geluiden, nieuwe mensen; dit
kunnen stressvolle en grote veranderingen zijn voor je hond. De ene hond heeft meer tijd nodig dan
de andere hond om hier aan te wennen. Geef hem deze tijd en geef jezelf deze tijd. Tijd en geduld
zijn belangrijke factoren om je hond te laten wennen, te laten ontspannen, uit zijn schulp te laten
kruipen en zich aan te kunnen laten passen aan zijn nieuwe leven.
Dit document bevat tips om ontsnappingen van je hond tegen te gaan. Wij adviseren om de best
mogelijke veiligheidsmaatregelen toe te passen in deze stressvolle periode. Op deze manier
bescherm je je nieuwe gezinslid te allen tijde en kan je hem veilig observeren zodat je zijn gedrag en
karakter leert kennen.

Tips om ontsnappingen tegen te gaan
Er zijn diverse situaties te bedenken waarbij een hond kan ontsnappen. Kritieke momenten van
ontsnappen zijn het moment dat de hond bij de dierenopvang wordt gehaald en de eerste periode
in het nieuwe huis.
Tip 1: Gebruik de goede halsband en het goede tuig allebei!
Een halsband hoort strak te zitten op de kritieke momenten van ontsnapping. Halsbanden worden
vaak veel te losjes omgedaan, waardoor de hond gemakkelijk zijn hals kan strekken en zich uit de
band kan verlossen. Pas als een hond gewend is aan het gezin waar het thuis hoort en zelfstandig
naar de eigenaar komt bij roepen, is het tijd om de halsband losser te doen.
Om te voorkomen dat je hond kan ontsnappen, zijn er diverse maatregelen:
1) Een tuig dat zowel over de kop van de hond aangetrokken dient te worden, als waar de
voorpoten ingestoken moeten worden (een H op zijn kant). Dit tuig is niet eenvoudig om uit te
stappen, mits het tuig voldoende strak zit.
2) Gebruik voor buitenactiviteiten een speciaal ontsnappingsvrij harnas en draag de riem om je
middel aan een heupgordel. Daarnaast bevestig je een riem aan de halsband zodat je hond
dubbel aangelijnd is (zeker de eerste 3 maanden).
3) Bevestig een penning met je telefoonnummer aan zowel de halsband als het harnas.
4) Gebruik nooit een flex-lijn! Mocht de flex-lijn uit je hand vallen en je hond raakt in paniek, dan
wordt de paniek alleen maar groter door het slepende geluid over de grond en zal je hond dus
blijven vluchten.
5) Laat jonge kinderen alleen onder begeleiding met de hond wandelen, nooit alleen.
6) Daarnaast kan een GPS-tracker uitkomst bieden. Hiermee kan op eenvoudige wijze de hond
getraceerd worden in het geval je hond toch heeft weten te ontsnappen en verdwaalt.

Tip 2: Maak uw huis en tuin hondenproof!
1) Zorg ervoor dat deuren naar buiten altijd gesloten zijn.
2) Werk met een ‘deursluis’ zodat je hond niet direct naar buiten kan. Je moet je hond dus nooit in
een ruimte laten waarin direct contact is met buiten, in het geval een deur open gaat
3) Zorg dat de tuin volledig afgesloten en omheind is (minimaal 1.80 meter hoog)
4) Laat je hond de eerste weken nooit los en zeker niet in de tuin
5) Check alle kamers op mogelijke ontsnappingsmogelijkheden, zoals het kattenluik
Tip 3: Laat uw hond de eerste periode veilig uit!
1) Hou de hond minimaal de eerste weken aan de lijn met halsband en tuigje en gebruik altijd
het hondennaamplaatje. Zorg als eigenaar dat uw hond zo snel mogelijk geregistreerd is op
uw naam door het registreren van de chip op uw huisadres.
2) Alhoewel honden een groot richtingsgevoel hebben, is het verstandig om de eerste dagen
steeds dezelfde uitlaatroute te gebruiken.
3) Laat je hond niet los het eerste half jaar. Laat je hond pas los als hij goed naar je luistert.
4) Straf je hond nooit, maar beloon goed gedrag met iets lekkers en complimenten
Heb alsjeblieft geduld de eerste maanden. Overhaast niks en wacht tot je hond klaar is voor de
volgende stap. Je zult beloond worden met de meest loyale en liefdevolle vriend. Deze band moet
groeien en heeft tijd nodig, maar is alle inspanningen meer dan waard

BIJ DE OPVANG VERKRIJGBAAR:
Bij de opvang kunt u terecht voor de volgende zaken:
GPS TRACKER
-

Tegen een borg van € 40,- kunt u een gps tracker van ons lenen
Of zelf direct kopen voor € 50,-

DRIEPUNTSTUIGEN
-

Goede halsbanden, dubbele riemen die zowel aan de halsband als aan het tuig bevestigd kunnen
worden en speciale autogordels

Onze medewerkers zullen u hierover graag adviseren.

