
EEN PUP IN HUIS!  

Nu begint een leuke maar ook een drukke 
periode. Natuurlijk wilt u dat uw hondje 
opgroeit tot een gezonde, prettige 
labrador. Gedurende het eerste 
levensjaar van uw hond kunt u veel doen 
om te voorkomen dat hij in zijn verdere 
leven last zal hebben van 
gewrichtsafwijkingen, artrose en de 
daarbij horende pijn. Het skelet van een 

Labrador is pas uitgegroeid en uitgehard 
op de leeftijd van 12 maanden. U zult 
totdat de hond deze leeftijd heeft bereikt 

daar dus rekening mee moeten houden. Wanneer u het eerste jaar met veel zorg en 

beleid uw pup laat opgroeien, is de kans op een gelukkig hondenleven het grootst! 

Een aantal leefregels/tips: 

De pup socialiseren:  

Uw pup is de eerst tijd nog een echte baby. Dat 
betekent dat hij nog veel rust nodig heeft. 
Natuurlijk moet hij voor zijn sociale 
ontwikkeling veel indrukken opdoen, maar pas 
op dat u uw hondje niet overbelast. 

Doe dus alles met mate. Bijvoorbeeld, even 
over de markt lopen i.p.v. de markt helemaal 
aflopen. 

De pup en kinderen. 

Labrador Retrievers zijn kindervrienden. Toch moet u (uw) kinderen leren om 
verstandig met de pup om te gaan. Pups zijn kwetsbare jonge dieren, eigenlijk gewoon 
baby's. Hun skelet is nog niet ontwikkeld en bestaat uit kraakbeen en is dus zeer 
kwetsbaar. Laat kinderen nooit slepen met pups. 

Laat uw hond zelf uit! Een jonge hond moet niet door kinderen worden uitgelaten. Ook 
al denkt u dat uw kinderen dat wel aankunnen. Vaak hebben kinderen geen geduld en 
sleuren zij jonge honden over de stoep. Als uw pup andere honden tegenkomt weten zij 

niet wat ze doen moeten. Als uw pup schrikt weten ze niet hoe ze goed moeten reageren. 
Als uw hond wordt aangevallen door een andere hond raken uw kinderen in paniek. 
Zodoende kan een jonge hond voor zijn leven lang schade oplopen. 



Wennen aan prikkels / socialisatie. 
 
De pup  moet leren dat allerlei prikkels 
als bv. lawaai van auto's, treinen, 
apparaten, enz. niet eng  zijn. Dit proces 
wordt socialisatie genoemd en moet 
rustig en met beleid  gebeuren.  De pup 
krijgt anders een overkill aan informatie 
en kan hij dat niet op de juiste manier 
verwerken. Het is prima om de pup op 
de arm te nemen en rustig te laten 
wennen aan de nieuwe prikkel(s). U 

merkt snel genoeg of uw pup angstig of nieuwsgierig is. In het eerste geval is uw hond 
nog niet toe aan de prikkel. In het tweede geval is de pup klaar om op de grond op 
verkenningstocht te gaan. Als het nog wat angstig is negeer uw angstige pup en troost 
hem/haar niet, want dan versterkt u de angst. Breng in een later stadium de pup 
opnieuw met de prikkel in aanraking. Na een paar keer zal de hond de prikkel als 
normaal gaan beschouwen en er niet meer angstig voor zijn. 

De pup en een bench. 

Het is zeer aan te raden een bench te gebruiken. Zielig? Wel nee! De pup went snel, zeker 
als u de bench aantrekkelijk maakt door de pup er voor het slapen gaan een paar brokjes 
in te laten zoeken of hem een kauwkluifje meegeeft... Het gebruik van de bench helpt 
niet alleen bij het proces van zindelijk worden, het geeft de pup ook de kans voldoende 
te slapen in een rustige omgeving. Het is belangrijk dat u de pup af en toe tegen zichzelf 
in bescherming neemt: pups kunnen zo enthousiast zijn dat ze zichzelf geen rust gunnen. 
En rust en regelmatig slapen zijn juist voor een opgroeiende hond zeer belangrijk! 

Daarnaast is de pup in de bench veilig: hij kan niet stiekem uw krant versnipperen, aan 
de elektriciteitsdraden knabbelen of uw andere bezittingen met zijn tandjes 'verkennen'. 
Het is verstandig uw kinderen te leren dat zij de pup niet mogen storen wanneer hij in 
de bench ligt. Naast deze voordelen bevestigt het gebruik van de bench uw positie van 
"ranghogere", omdat u bepaalt wanneer er geslapen, gespeeld of gewandeld wordt. 

De pup en bewegen: 

Wanneer u gaat wandelen, houd dan het volgende schema in gedachten: 1 minuut 
wandelen per uitlaatbeurt voor iedere week dat uw pup oud is. Dat betekent dat u met 
uw pup van 8 weken per wandeling niet langer dan 8 minuten onderweg mag zijn; 

wanneer uw hondje 10 weken is niet langer dan 10 minuten, enz. Of u 4 of 6 keer per 
dag wandelt, per wandeling blijft dit schema hetzelfde. 

Een Labrador Retriever pup kent zijn eigen grenzen niet: u zult hem moeten afschermen 
van een overdaad aan beweging.  

Als een pup/jonge Labrador met een uitlaatservice meegaat is het risico op 
blessures aan ellebogen en heupen erg groot, mede omdat de hond niet begrenst 
wordt in een overdaad aan beweging. Wij raden dit ten stelligste af de hond voor 
de leeftijd van 12 maanden met een uitlaatservice mee te laten gaan. 



Laat uw hondje gedoseerd kennis maken met andere honden, maar laat hem vooral niet 

uitgebreid "raggen" met zijn viervoetige vrienden. 

Trappenlopen, in en uit de auto springen, op en van de bank springen, eindeloos achter 
een balletje aanvliegen, spelen in zwaar zand en op ongelijke grond zijn sterk af te raden.  

Wanneer u een gladde vloer heeft in huis is het verstandig om daar gedurende het eerste 
levensjaar van uw hond vloerbedekking op te leggen (zonder 'glijplekjes' over te laten). 
Opgroeien op een gladde vloer kan namelijk onherstelbare schade veroorzaken! 

 

Ter info: 
van Dierenkliniek Rijnoever 
 

 
Dit is een röntgenfoto van een pup van 
een paar weken oud. Zie hoeveel de 
botten moeten groeien voordat ze een 
benige verbinding hebben met elkaar! 
Dit is waarom je nooit puppy's 
trappen moet laten lopen, springen, 
trainen en veel wandelen. 
 
Veel activiteit op jonge leeftijd kan 
problemen geven op latere leeftijd of 
zelfs op jonge leeftijd. Heupdysplasie 
en andere orthopedische problemen. 
 
Denk aan de puppy regel: voor elke 
maand 5 minuten meer activiteit. 
Bijvoorbeeld een 8 weken oude pup 
heeft per dag slechts 10 minuten 
lichamelijke activiteit nodig, een pup 
van 6 maanden 30 minuten. 
Fysieke activiteit in de vorm van 
spelen met andere honden, wandelen, 
training, apporteren. 
 

 
Geniet van uw pup maar onthoudt: een 6 maanden oude baby laat je ook niet 2 km per 
dag lopen zo ook niet een pup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Dierenkliniek.Rijnoever?fref=photo


De pup en eten: 

Verantwoorde voeding is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van uw pup. Geef de 
hond kwaliteitsbrokken van een goed merk, speciaal 
samengesteld voor snelgroeiende, grote rassen. Van de 
wat "duurdere" brokken hoeft u vaak veel minder te 
geven. Bovendien geven deze betere brokken vaak 
aanzienlijk minder ontlasting.  

Wij voeren de pups de eerste weken Skinners Field & 
Trial Puppy voer.  

U krijgt een zak Skinners Puppy voer van ons mee. 

Dit voer is te bestellen op www.jachthondenvoer.nl  

Als u later ander voer wilt gaan gebruiken, meng dan 
de eerste dagen het oude en nieuwe voer door elkaar 
heen. De pup (of oudere hond) kan dan geleidelijk aan 
het nieuwe voer wennen. 

Hier krijgen de pups de brokjes nog geweekt in 
water, langzamerhand kun je de brokjes droog 
gaan geven, probeer af en toe of uw pup daar al aan 
toe is, wil hij de droge brokjes nog niet dan weer even terug op de geweekte brokjes. 
Als de pup droge brokjes eet zorg er dan ook voor dat hij altijd voldoende vers water 
tot zijn beschikking heeft. 

Voedingsschema: (ga voor de hoeveelheid van het voer  uit van het advies op de 
verpakking van het hondenvoer) 

Tot en met 3 maanden: 4 maaltijden per dag. 

Daarna (4/5) maanden: 3 maaltijden per dag. 

Vanaf 6 maanden: 2 maaltijden per dag.  

Zorg ervoor dat u uw pup niet overvoert, overgewicht schaadt de botontwikkeling van 
uw hond. Bovendien is overgewicht een grote belasting voor de rug en de belangrijke 
organen. In de zomer raakt een te dikke hond zijn hitte niet zo makkelijk kwijt. Kijk naar 

uw pup/jonge hond. Wanneer u de ribben en de tussenruimtes nog goed kunt voelen, 
maar de ribben niet kunt zien, is uw hond op een goed gewicht. Labrador Retrievers 
eten graag en helaas zien wij dan ook dat veel Labrador Retrievers te dik zijn. Pas dus 
goed op! 

 

 

 

http://www.jachthondenvoer.nl/


Medisch: 

Uw Pup is met 6 weken voor het eerst  ingeënt tegen Parvo en hondenziekte. 

De enting moet herhaald worden met 9 en12 weken. 

Uw pup is met  4 en 6 weken ontwormt met Milbemax 
verkrijgbaar bij de dierenarts. 

Dit ontwormen moet herhaald worden met: 

8 en 10 weken daarna maandelijks tot een half jaar. 

Daarna minimaal 4x per jaar, dit is echter een advies. 

Als een hond geen wormen heeft is dit zinloos dus 
bedenk zelf of ontwormen op een moment nodig is, u 
kunt ook een ontlasting onderzoek laten doen bij de 

dierenarts om te kijken of er parasieten aanwezig zijn in de ontlasting en naar 
aanleiding daarvan behandelen. 

Mocht de pup/hond langere tijd last 
hebben van diarree, ga dan naar de 
dierenarts en laat de ontlasting 
onderzoeken op Giardia. 

Het gebruik van anti vlo en of 
tekenmiddel raden wij af, met name 

Bravecto en aanverwante middelen.  

Het is gebleken dat deze middelen veel schade 
aan kunnen richten aan de gezondheid van 
uw pup/hond, zeker bij preventief en 
regelmatig gebruik. 

Natuurlijke middelen zijn: Fenegriek of Sanofor te 
koop bij medpets.nl of dierapotheker.nl  
Dagelijks een beetje over het voer doen. 
(uitgezonderd een drachtige teef) 

 

Lijst met gevaarlijke stoffen 



Ons advies is om een huisdierenverzekering voor uw pup af te sluiten hoe jonger de pup 

is des te goedkoper de verzekering. Je weet nooit wat er in een hondenleven kan 
gebeuren en de kosten voor een dierenartsbezoek kunnen soms aardig oplopen. 

Wij geven de pup een maand gratis huisdierenverzekering van Petplan mee 

Training:  

Het is meer dan zinvol om een puppytraining te volgen, om de pup de basisbeginselen 
van gehoorzaamheid bij te brengen. Puppycursussen worden gegeven bij bijvoorbeeld 
Kynologenverengingen in de buurt of bij de KNJV in de provincie (specifiek 
puppenjachttraining). 

Als fokker bieden wij een korte training aan (3x om de 2 weken) om de belangrijkste 

basisoefeningen aan te leren. 

Deze korte training is eventueel te combineren met een andere puppytraining.  

 
Mochten er nog vragen zijn, schroom niet om te bellen 06 39825146 of te mailen 
jr.groeneveld@ziggo.nl       
 

mailto:jr.groeneveld@ziggo.nl

