
Waarom sommige asielhonden moeilijk geplaatst worden is omwille van een aantal 
vastgeroeste opvattingen. Een van de standpunten waarom mensen geen hond in een 
asielkopen is omdat de meeste van deze honden geen puppy meer zijn. Er wordt dan 
aangenomen dat een puppy in huis halen heel wat voordelen heeft. Maar dat is een 
misvatting. Een volwassen hond aanschaffen, uit het asiel of elders, heeft heel wat 
voordelen.

Volwassen honden zijn rustiger dan puppy’s.
Dit is vooral handig voor mensen die zelf niet zo 
actief zijn, zoals bijvoorbeeld oudere mensen. Maar 
dit is ook vooral handig voor mensen die wel graag 
een hond van een bepaald ras willen maar die weten 
dat hun levenswijze niet past bij de activiteits-
behoefte van deze hond. Een Border Collie op een flat 
is bijvoorbeeld geen goede keuze, tenzij het een 
oude hond is natuurlijk. Bij sommige jonge honden is 
het nodig dat ze dagelijks kunnen rennen in alle 
vrijheid. Als je ze dat niet veel kan geven dan kan je 
beter voor een wat ouder exemplaar kiezen.

Volwassen honden kan je houden op een 
kleinere oppervlakte.
Een oudere hond een prima huisgenoot zijn voor 
mensen die zelf geen grote tuin hebben, niet in de 
mogelijkheid zijn om dagelijks lange wandelingen te 
maken, niet goed te been zijn, of niet de tijd hebben 
om veel met de opvoeding van de hond bezig te zijn.

Volwassen honden hebben minder problemen 
met zindelijkheid.
Ze kunnen bijvoorbeeld langere periodes hun 
behoeftes ophouden dan puppies. Bij jonge puppies 
van 8 weken à 10 weken moet je bereid zijn ’s nachts 
nog een keer op te staan.Overdag kan je ook nooit 
langer weg dan 3 à 4 uren. Een volwassen hond 
daarentegen kan leren om een periode van 6 tot 8 
uren te overbruggen.

Volwassen honden kunnen beter alleen thuis 
blijven.
Een puppy is erg afhankelijk en heeft het er, net als 
kleine kinderen, meestal moeilijk mee
als hij alleen moet blijven. Een oudere hond 
daarentegen kan zich vrij goed aanpassen aan
periodes van alleen zijn, zeker als er een regelmaat
in zit.

Bij een volwassen hond bestaat er minder 
kans dat de hond huisraad vernielt.
Dat je thuis komt en je nieuwe schoenen aantreft op 
een plaats waar je ze niet achtergelaten hebt komt 
weinig voor met een oudere hond. Puppies 
daarentegen onderzoeken alles met hun tanden, 
zeker als ze in de periode van tandenwisseling zijn. 
Volwassen honden hebben het veel makkelijker om 
uw huis en inboedel gerust te laten.

Een volwassen hond heeft meestal al één of 
andere vorm van opvoeding gehad.
Een puppy daarentegen moet je zelf opvoeden en 
dit vraagt veel meer tijd. In een gezin met kinderen 
kan het zijn dat de ouders hun handen vol hebben 
met de opvoeding van de kroost en dat er nog maar 
weinig extra tijd is om de hond op te voeden. In dit 
geval kan er beter voor een volwassen hond 
geopteerd worden.
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Een oudere hond is ideaal om ervaring mee op 
te doen.

Gezinnen die nog geen ervaring hebben met het 
opvoeden van een hond kunnen ervaring opdoen 
met een volwassen hond. De kans dat het met een 
volwassen hond die een goed gedrag heeft misgaat 
is immers eerder klein.

Van een volwassen hond kan je dingen 
verwachten die een puppy nog niet kan.

Je kan van een puppy bijvoorbeeld niet verwachten 
dat hij waakt of verdedigt. Dit kan pas nadat de 
hond minimum een jaar oud is. Sommige 
hondensporten kan je ook niet beginnen vooraleer 
de hond volwassen is. Bijvoorbeeld; Flyball, 
canicross, Agility, enz..

Als je een volwassen hond koopt dan koop je 
geen kat in een zak.

Dat wil zeggen dat je niet voor verrassingen komt te 
staan. Als je een puppy aankoopt weet je wel waar 
je begint, maar niet waar je zal uitkomen. Bij een 
volwassen hond is het simpel. “What you see is 
what you get”. Dat wil zeggen dat je bij een 
volwassen hond ziet wat je krijgt, zowel op vlak van 
gedrag als van gezondheid.

Bij een volwassen hond ken je bijvoorbeeld 
direct zijn definitieve grootte en gewicht.

Voor sommige eigenaars is dat belangrijk. Er zijn 
heel wat mensen die afstand doen van hun soms 
nog jonge hond omdat hij groter geworden is dan ze 
verwacht hadden.

Volwassen honden laten zich beter inschatten.

Als je een puppy moet kiezen dan kan je wel een 
paar tests doen om in te schatten hoe hij zich later 
zal gedragen, maar helemaal zeker ben je nooit. 
Tijdens zijn opgroei kan het nog alle richtingen uit. 
Een volwassen hond daarentegen laat zich beter 
inschatten. Zeker voor iemand die ervaring heeft.

De kans dat het gedrag van een volwassen 
hond nog veel verandert is eerder klein.

Je zou kunnen zeggen dat je bij een volwassen hond 
je kan permitteren om fouten te maken. Het 
karakter is meestal toch reeds gevormd. Bij de 
omgang met een volwassen hond ben je minder 
genoodzaakt om je aan regels te houden, en is het 
niet zozeer nodig om grenzen te stellen en 
beperkingen op te leggen.

Een oude hond adopteren geeft je een 
geweldig tevreden gevoel.

Je weet immers dat oude honden in een asiel nog 
maar weinig kans maken om geplaatst te
worden. Als jij er kunt voor zorgen dat dit wel lukt 
dan geeft je dat een mentale kick, en mag je terecht 
fier zijn op jezelf.
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Handleiding voor de aanschaf van 
een volwassen hond
Om het aanschaffen van een volwassen hond 
veiliger te laten verlopen en de kans op
teleurstellingen en miskoop te minimaliseren, kan je 
de volgende richtlijnen volgen.

1. Vraag uitleg over de voorgeschiedenis van 
de hond.

• Welke ziektes heeft hij gehad?
• Neemt hij medicatie?
• Is hij opgegroeid in een gezin?
• Heeft hij samengeleefd met andere huisdieren 

(katten? Honden?, ..)
• Is hij gewend met kinderen?
• Is het een binnenhond of was hij gewend om 

buiten te slapen?

2. Vraag uitleg over zijn huidig gedrag

• Is het een bange hond? Verschrikt hij zich vlug? 
Van wat is hij bang?

• Zijn er situaties bekend waarin de hond 
agressief gedrag vertoont?

• Hoe is zijn gehoorzaamheid? Welke bevelen 
kent hij?

• Is hij bereid om te spelen? Welk is zijn favoriet 
spel?

• Is er enig probleemgedrag bekend?

3. Trek extra tijd uit om het gedrag van de 
hond te observeren.

• Hoe reageert de hond als er mensen in zijn 
buurt komen? Hoe reageert hij tegenover jou, 
tegenover vreemden, tegenover kinderen, ..

• Heeft de hond interesse in jou of is hij alleen 
maar geïnteresseerd in de omgeving?

• Hoe gedraagt de hond zich tegenover zijn oude 
baas?

• Hoe reageert hij als je hem bevelen geeft?
• Is hij vertrouwd met verkeer en drukte?

4. Laat je bijstaan.

Bij de aanschaf van een tweedehands wagen 
laten sommige mensen zich bijstaan door een 
ervaren persoon of doen ze beroep op een 
diagnosecentrum om een objectieve kijk te 
krijgen over de toestand van het voertuig.

Hetzelfde kan je doen als je beslist om een 
volwassen hond aan te schaffen.

Laat je bijstaan door een ervaren persoon die 
neutraal reageert of doe beroep op de diensten 
van een dierengedragstherapeut. Deze personen 
kunnen door hun ervaring als het ware bijna 
voorspellen wat er mogelijk zou kunnen 
misgaan. Hun advies is niet alleen belangrijk 
voor de aankoop van de hond maar misschien 
nog meer om je advies te geven hoe je met de 
nieuwe hond moet omgaan zodat alles ook 
goed blijft verlopen eens de hond bij je thuis is.

Succes !
Dany
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