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Voorwoord 

- Omdat ik eenentwintig jaar werkzaam ben geweest als 

assistente in een grote dierenkliniek in Brabant en de 

daar opgedane kennis graag wil delen. 

- Omdat ik schrijfster ben. 

- Omdat ik verhuisd ben naar Zuid-Spanje en daar als 

vrijwilligster ben gaan werken bij een opvangcentrum 

voor honden, katten, paarden, ezels, schapen en duiven. 

- Omdat ik veel honden vanuit het centrum zelf in opvang 

heb voordat ze naar hun definitieve adoptiefamilie in 

Nederland kunnen reizen, en ik veel vragen krijg van deze 

families over hoe zij hun hond de beste verzorging 

kunnen geven. 

- Omdat veel mensen vragen hebben over hun hond. 

- Omdat ik graag wil dat hond en baas samen een lang en 

gelukkig leven hebben en hoop dat dit boek daaraan bij 

kan dragen. 

 

 

 

Voor de leesbaarheid van het boek worden honden aangeduid met hij , evenals de fokkers en dierenartsen. 
Leest u dus hij/zij als u het woordje hij  ziet. Dit geldt 
evenzo voor hem/haar en andere voornaamwoorden. 
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Oriëntatie 

 

Bezint eer ge begint is een uitspraak die zeker van 

toepassing is bij het aanschaffen van een hond. Naast alle 

voordelen van het hebben van een hond, zijn er ook nadelen. 

Er zijn mensen die alleen de nadelen zien en zij zullen het 

meteen afraden om een hond aan te schaffen als je hen om 

advies vraagt. Hondenliefhebbers zijn enthousiast over hun 

viervoeter en zullen alleen de voordelen vertellen. Houdt u 

daar rekening mee als u iemands mening vraagt. 

Maak voor uzelf een lijstje met de voordelen en nadelen die 

het houden van een hond voor u heeft. Als u erg graag een 

hond wilt, zal het lijstje met nadelen kort zijn. Probeert u 

echter eerlijk te zijn en ook ten minste één nadeel te 

verzinnen. 

Om u te helpen vindt u hieronder een aantal punten om te 

overdenken voordat u uw hondje gaat uitzoeken. 

 

Voordelen: 

Die weet u zelf meestal wel, maar desondanks vindt u 

hieronder een lijstje. 

- Een hond geeft enorm veel vreugde, gezelligheid en liefde. 

- Een hond kan goed het huis en erf bewaken. 

- Hij houdt u gezelschap zodat u nooit alleen bent. 

- Hij maakt het gemakkelijker om contact te maken met 

andere mensen tijdens een wandeling. 

- Een hond is goed voor uw gezondheid alleen al vanwege 

het wandelen met hem. 

- Kinderen leren met dieren omgaan. 
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Nadelen. 

Die wilt u liever niet onder ogen zien als u graag een hond 

wilt. Lees toch even het volgende lijstje. 

- U zult altijd rekening moeten houden met de hond: bij 

vakanties, feestdagen of dagjes uit. 

- Op regelmatige tijden dient de hond eten te krijgen en 

uitgelaten te worden; dat moet u inpassen in het dagelijks 

leven. 

- Een pup moet zindelijk gemaakt worden. 

- de regen moet de hond naar buiten om zijn behoefte te 

doen. 

- U zult uw huis vaker schoon moeten maken, omdat de 

hond haren en zand van buiten met zich meebrengt. 

- Hij kan gaan blaffen tijdens uw afwezigheid of s  nachts 
en zodoende overlast veroorzaken. 

- U dient rekening te houden met de kosten. De kosten van 

regelmatig dierenartsbezoek, voer, allerlei 

benodigdheden zoals een bench of mand, hondenbelastin 

en andere zaken die verderop besproken worden, kunnen 

aardig oplopen. 

- Ook in De hond moet opgevoed worden. Dat vergt tijd en 

energie. 

 

Voor iedereen zijn de voordelen en nadelen persoonlijke 

overwegingen. Je kunt daar geen algemeen advies over 

geven. Hoe is het gezin samengesteld? Hoeveel uren per dag 

bent u werkzaam? Woont u in een flat of op het platteland? 

Allerlei zaken die voor iedereen verschillend zijn. 

Denkt u in ieder geval goed na voordat u iets beslist. Een 

hond neemt u voor het leven. Dat is omgekeerd in ieder 


