
 

Indien dat niet mogelijk is zal het voor 
een hond extra belangrijk zijn om sociale 
interactie met mensen te hebben. Sociale 
interactie kan de vorm aannemen van 
wandelen of spelen met het dier. Bij een 
goede verzorging van uw hond hoort dus 
ook voldoende aandacht voor uw hond! 

Vaccinaties 

Veel honden gaan dood aan hondenziekte 
en aan het parvovirus. Beide ziekten zijn 
zeer besmettelijk. Ook de ziekte van Weill 
(welke tevens besmettelijk is voor de 
mens) komt voor.  Dit betekent dat uw 
hond een grote kans heeft om deze 
ziekten op te lopen als u uw dier niet laat 
vaccineren. Wij raden u dan ook sterk aan 
om uw dier wel te laten vaccineren. 

Het vaccinatieschema ziet er als volgt uit: 

Vaccineren op leeftijden van 

- 6 weken oud 
- 9 weken oud 
- 12 weken oud 
- daarna na 6 maanden 
- daarna om de 10 maanden 

Voor vaccinatie kunt u terecht bij uw 
dierenarts.  

Ontworming 

Het is zeer belangrijk om uw hond 
regelmatig te ontwormen.Vooral puppy´s 
hebben regelmatig een ontwormingskuur 
nodig. Puppy´s hebben namelijk zeer veel 
last van de wormen en kunnen compleet 
uitgedroogd, suf en bleek raken als u de 
dieren niet ontwormd.  

 

Ook voor de volksgezondheid is het belangrijk om 
uw hond te ontwormen, mensen kunnen namelijk 
ook wormen via het dier oplopen (vooral 
kinderen).  

Het wormschema ziet er als volgt uit: 

Ontworming op de leeftijd van 

- 2 weken oud 
- daarna elke 2 à 3 weken (dit tot 12 

weken oud) 
- Daarna elke 4 à 6 weken (dit tot 4 à 5 

maanden oud) 
- Daarna elke 2 à 3 maanden  

Voor een wormkuur kunt u terecht bij uw 
dierenarts of petshop. Belangrijk is het 
gewicht van de hond! 

Tot slot 

Wij raden aan om uw hond te laten steriliseren. 
Sterilisatie is de enige mogelijkheid om het aantal 
zwerfhonden te verminderen. De zwerfhonden 
veroorzaken veel overlast voor de bevolking en 
daarnaast zorgt het straatleven voor veel 
dierenleed. Mocht u toch puppy´s hebben zorg 
dan voor een goed tehuis en dump uw dieren 
nooit zomaar op straat want elk dier heeft recht 
op een goed leven! 

Uw dier is uw zorg en 

verantwoordelijkheid! 
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Hoe verzorg ik mijn hond?Hoe verzorg ik mijn hond?Hoe verzorg ik mijn hond?Hoe verzorg ik mijn hond?    

Uw hond heeft recht op een goede 
verzorging. Als u uw hond geeft wat hij nodig 
heeft, zal hij gezonder blijven en daarmee 
beter zijn taken als vriend en waakhond 
kunnen uitvoeren. U als eigenaar bent 
verantwoordelijk voor het welzijn van uw 
hond.  

In deze folder staan een aantal belangrijke 
aspecten die nodig zijn om uw hond de juiste 
verzorging te geven.  

Mocht u twijfelen over de gezondheid van uw 
hond, neem dan contact op met een 
dierenarts.   
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Schaduw 

Uw hond krijgt het zeer warm in de 
zon. Zorg daarom altijd dat er een 
plek is om tegen de zon te schuilen! 
Als dieren te lang in de warme zon 
liggen kunnen ze namelijk een 
zonnesteek oplopen. De hond moet 
dus de beschiking hebben over een 
schaduwplek. Deze schaduwplek moet 
tevens een schuilplek tegen de regen 
vormen.  

Voldoende bewegingsruimte 

Een hond moet voldoende 
bewegingsruimte te hebben. Hij moet 
rond kunnen rennen en de 
mogelijkheid hebben om te spelen. 
Daarom hoort een hond NIET aan de 
ketting! Het is een fabeltje dat honden 
aan de ketting agressiever worden dan 
honden die niet aan de ketting 
gehouden worden. De hond zal uw erf 
altijd beschermen en het vastzetten 
van de hond aan een ketting draagt 
hier niet toe bij. De hond kan er zelfs 
angstiger van worden waardoor hij 
minder goed waakt. Als u echt geen 
andere mogelijkheid heeft dan uw 
hond aan de ketting te zetten, zorg 
dan in elk geval voor een schaduwrijke 
plek en een lange ketting (minimaal 3 
meter). De ketting hoort aan een 
halsband bevestigd te worden. Vaak 
zetten mensen gewoon een ketting om 
de hals van het dier. Dit kan tot 
beschadiging van de huid leiden en is 
zeer hinderlijk voor de hond. Probeer 
uw hond zo vaak mogelijk vrij te laten 
rondlopen. De hond zal dan geestelijk 
en lichamelijk sterker en gezonder 
worden.  

Voeding  

Veel honden eten in Suriname met de pot mee. 
Over het algemeen is dit niet voldoende voeding 
voor uw hond. Het beste is om uw hond met 
hondenvoeding te voeden. Hondenvoer is 
tegenwoordig overal te verkrijgen: brokken, 
blikvoer of lokaal geproduceerd vermalen vis of 
vlees. De twee laatste kunt u eventueel mengen 
met een beetje brood of rijst. Sommige mensen 
voeren hun honden met afvaleten en restjes van 
hun eigen rijst en afgekloven botjes. Het verschil 
is dan ook duidelijk te zien. Honden gevoed met 
afval eten zijn vaak kleiner dan honden van 
dezelfde leeftijd die wel met de juiste voeding zijn 
gevoerd. Dit omdat ze eenvoudigweg bepaalde 
voedingsstoffen (eiwitten, mineralen en 
vitaminen) missen. Ze zijn gevoeliger voor allerlei 
ziekten en hebben een zwak beendergestel. Hun 
vacht heeft geen glans zoals bij welgevoede 
honden. Geef uw hond geen gekookte botten of 
botten die op een andere manier verhit zijn 
geweest, bijv. gebarbequed. Deze kunnen fataal 
zijn voor uw hond, omdat de samenstelling van 
de botten dusdanig gewijzigd is dat ze sneller 
versplinteren en daardoor maagperforaties 
kunnnen veroorzaken. Mocht u uw hond geen 
hondenvoer geven dan is van belang dat het voer 
voor 1/3 deel uit vlees bestaat (af en toe ook 
orgaanvlees). Verder is het voor puppy´s 
belangrijk dat ze voldoende calcium (kalk) binnen 
krijgen. U kunt ze bijvoorbeeld Gistocal geven.  

Drinken 

Honden moeten altijd de beschikking hebben over 
vers drinkwater. U moet het water elke dag 
verversen en de drinkbak schoonmaken. Als 
water te lang staat komen er allerlei bacterieën in 
het water waar de hond ernstig ziek van kan 
worden. Bovendien is stilstaand water een 
broedplaats voor de (dengue) muskiet.  

 

Vachtverzorging 

Om de vacht van het dier in goede conditie te 
houden is het nodig om uw hond regelmatig te 
borstelen. Dit is goed voor de vacht en de hond is 
blij met de aandacht. Verder is het van groot 
belang dat u uw hond behandelt tegen vlooien, 
koeparies, schurft etc. De hond heeft heel veel 
last van deze ongedierten en net als voor u, is 
jeuk ook voor de hond heel vervelend. Voor 
middelen tegen deze ongedierten kunt u terecht 
bij de petshop of uw dierenarts.   

Nagels  

Als de hond vaak op een verharde ondergrond 
loopt, slijten de nagels vanzelf. U moet er altijd 
voor zorgen dat de nagels van de hond niet te 
lang zijn, want dan kunnen ze niet meer goed 
lopen. Om de nagels van de hond te knippen 
gebruikt u een speciale nageltang.  

Gebit 

Het is belangrijk dat u de tanden van uw hond 
goed in de gaten houdt. Honden kunnen 
tandsteen krijgen, waardoor uiteindelijk de 
tanden en kiezen kunnen uitvallen. Mocht u 
merken dat uw hond veel last heeft van 
tandsteen (u ziet bijvoorbeeld dat uw hond 
moeilijk/slecht eet, of uit zijn bek stinkt) gaat u 
dan naar een dierenarts. Tandsteen is te 
voorkomen door de hond regelmatig te laten 
kluiven, droge voeding te geven en/of regelmatig 
de tanden te poetsen.    

Sociaal contact 

Honden zijn sociale dieren die normaal 
gesproken,net als hun voorouder de wolf, in 
groepsverband leven. Ideaal is het dus om meer 
dan één hond te houden of de hond de 
mogelijkheid te bieden om contact te maken met 
andere honden.  
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