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Leven / Leefomgeving 

Hou het gez(h)ond voor de 
hond 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gezondheidsdienst van de Stad Gent wil burgers bewust laten nadenken , vooraleer een 

hond in huis te halen. Een hond in huis nemen heeft immers bepaalde gevolgen (bv. 

financieel). Verder krijgen hondeneigenaars een aantal tips voor de goede verzorging en het 

welzijn van hun hond, want een hond verdient geen 'hondenleven'! 

De Gezondheidsdienst wil mensen aanzetten om hun verantwoordelijkheden te nemen in 
verband met hun hond (bv. op het openbaar domein), zo wordt uw hond de gelukkigste 
hond van Gent.  

Alle honden moeten gechipt en geregistreerd zijn en best voorzien van een halsband. Op die 
manier kan een verloren hond makkelijker met zijn eigenaar herenigd worden. De Stad Gent 
investeert in hondenvoorzieningen, maar vraagt in ruil daarvoor ook engagementen van de 
hondenbegeleider. 

Tot slot willen we mensen die een hond nemen, aanmoedigen om ook eens in het asiel langs 
te gaan. 
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U wil een hond in huis halen? Denk dan eerst goed na 
over het volgende! 

 

Waarom wilt u een hond (als gezelschapsdier, als waakhond, omdat uw kinderen aandringen 
…)? Is het hondenras van uw keuze geschikt voor uw gezins- en thuissituatie, hoe groot is uw 
tuin, wilt u een grote of een kleine hond …)? Vraag raad aan een dierenarts! 

Bent u bereid om maandelijks gemiddeld ongeveer € 75 aan uw hond te besteden (en 
jaarlijks ongeveer € 900)? 

Bent u bereid om uw hond voldoende tijd en ruimte te geven? Een hond heeft beweging 
nodig, u zult er dus moeten voor zorgen dat hij vrij in uw tuin kan rondlopen en/of dat u er 
dagelijks mee gaat wandelen en uiteraard zult u ook 
elke dag hondenpoep moeten opruimen. Informeer 
ook goed naar de behoeften van de hond die u in huis 
wilt halen. Bijvoorbeeld: sommige langharige honden 
moeten dagelijks gekamd worden. 

Neemt u uw hond mee op vakantie of kan er iemand 
voor uw hond zorgen (hem in huis nemen) als u op 
vakantie vertrekt (bijvoorbeeld buren, vrienden, 
familie) of bent u bereid een beroep te doen op een 
huisoppasdienst of dierenpension en daarvoor te betalen ? 

Een hond wordt gemiddeld 10 tot 15 jaar oud. Bent u bereid om zo lang goed voor uw hond 
te zorgen?  

Bent u bereid er voor het welzijn van uw hond en uw buurt voor te zorgen dat uw hond in 
geen geval kan uitbreken? 

Op basis van deze 6 basisvragen kunt u een weloverwogen keuze maken. Als u beslist om 
een hond in huis te halen: 

 Kiest u voor een pup (jong hondje) of een volwassen hond?  
o Een pup past zich sneller aan in een nieuwe thuisomgeving dan een volwassen hond. 

Een pup heeft vrij veel aandacht nodig, is heel speels en ondeugend en kan door een 
nieuwe eigenaar nog gedeeltelijk worden opgevoed. Hoe meer aandacht en opvoeding 
een pup krijgt, hoe prettiger hij zich later als huisgenoot zal gedragen en hoe nauwer de 
banden met de eigenaar en zijn (t)huis worden. Het karakter van een pup is natuurlijk 
ook erfelijk bepaald (het ene ras is bijvoorbeeld rustiger dan het andere). Een pup kan 
vanaf 7 weken weg bij de moeder. Hou er rekening mee dat een pup in het begin nog 
wat zindelijkheidstraining kan gebruiken!  

o Een volwassen hond past zich trager aan in een nieuwe thuisomgeving (aan de geuren, 
geluiden, mensen, andere huisdieren …), maar is doorgaans zindelijk en ook rustiger. 
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 Wilt u een reu of een teef? 
Zowel een reu (mannetje) als een teef (vrouwtje) kan een aanhankelijk en speels dier zijn. 
Er is ook geen uitgesproken verschil in gedrag. Als u uw hond laat castreren, maakt het 
weinig uit of u een reu of teef neemt. Een teef kan wel loops worden en ook op gestelde 
tijden wat bloedverlies hebben. 

FAQ’s 

 
  Waar moet u op letten als u een hond in huis haalt? 

 

 Zijn de ogen zuiver en helder?  

 Zijn de oren, neus en vacht schoon en vrij van vlooien?  

 Is de anaalstreek proper, zonder een spoor van uitwerpselen?  

 Bij pups: is het dier minstens 7 weken oud?  

 Wat zijn de karaktereigenschappen van de hond (bijvoorbeeld speels, nieuwsgierig, 
lui …)?  Past dit bij uw thuisomgeving?  

 Is de hond al behandeld door een dierenarts? Zo ja, waarvoor (kreeg hij vaccinaties, 
werd hij ontwormd ...)?  

 Is de hond al gesteriliseerd of gecastreerd?  

 Is de hond gewoon aan andere dieren? En aan kinderen?  

 Wat is de prijs? 

 Wat heeft u nodig aan basisuitrusting om een hond in huis te halen? 

 een reisbench (voor transport van de hond) / veiligheidsriem  

 één of meerdere eetbakken  

 een drinkbak  

 een halsband en lijn, hondenpoepzakjes  

 droge (korrels) en/of natte hondenvoeding  

 speeltjes (een balletje, kauwbeen …)  

 een slaapmand of een vaste plaats (bijvoorbeeld een hondenhok) waar de hond 
slaapt  

 een borstel of kam 

 
Waarom zou u de hond een halsband omdoen en hem laten chippen en 
registreren ? 

 

In de Belgische asielen worden jaarlijks gemiddeld zo’n 34.700 honden opgevangen.  
Zo’n 61 % van de binnengebrachte honden werden gevonden. Daarvan wordt gemiddeld 
maar 40 % herenigd met de eigenaar.  
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Een halsband of gareel: veiliger  
 
Het is veiliger om uw hond altijd een halsband om te doen. Op die manier kunt u hem 
makkelijker in toom houden indien nodig.  
 
Uw hond laten chippen en registreren: wettelijk verplicht  
 
Het is sowieso wettelijk verplicht om uw hond te laten chippen en registreren.  
Honden moeten wettelijk voorzien zijn van een chip wanneer ze:  

 geboren werden na 1 september 1998  

 jonger zijn dan 4 maanden  

 veranderen van eigenaar  
 
Ook als u een hond koopt of krijgt, moet die geïdentificeerd zijn en geregistreerd worden. De 
kweker of vorige eigenaar geeft u een geldig identificatiedocument van de BVIRH mee. Voor 
elke hond geregistreerd na 7 juni 2004 moet u bovendien een Europees hondenpaspoort 
kunnen voorleggen, zo niet riskeert u een boete tussen € 26 en € 1000. 

Raadpleeg een dierenarts voor meer informatie over chippen en registreren. 

 Hoe weet u of uw hond ziek is? 

Op www.thebluedog.org. > Gezonde hond vindt u nuttige tips.  
Raadpleeg een dierenarts als u twijfelt aan de gezondheid van uw hond. 

Wat geeft men de hond te eten en te drinken ? 

We verwijzen hiervoor naar volgende weblink : http://www.thebluedog.org/nl/gezonde-
hond/bovenste-beste-baasje/gezonde-voeding 

 Bij welk erkend asiel in Gent kunt u terecht als u een hond wilt 
adopteren of afstaan? 

 
Dierenasiel Citadelpark  

Het dierenasiel Citadelpark vangt verdwaalde, achtergelaten, verwaarloosde of in beslag 
genomen dieren op. Het asiel probeert de dieren in de eerste plaats terug te bezorgen aan 
hun eigenaar. Nadat de wettelijke termijn van 15 dagen opvang verstreken is, worden 
honden die daarvoor in aanmerking komen, voor adoptie aangeboden.  

De volwassen honden krijgen de nodige vaccinaties (tegen hondenziekte …) en worden 
ontvlooid en ontwormd.  

Kostprijzen  

De adoptieprijs bedraagt € 130. Alle honden zijn gechipt en geregistreerd.  
Een hond afstaan kost € 70. 

http://www.thebluedog.org/nl/
http://www.thebluedog.org/nl/gezonde-hond/bovenste-beste-baasje/gezonde-voeding
http://www.thebluedog.org/nl/gezonde-hond/bovenste-beste-baasje/gezonde-voeding
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Lid worden kan vanaf € 10. Als lid krijgt u een kalender en een boekje dat tweemaal per jaar 
wordt uitgegeven. Vrijwilligers zijn altijd welkom. U kunt ook een meter- of peterschap 
aangaan voor € 125 per jaar. 

Wandelclub van het asiel  

 
Eén van de grootste activiteiten is de wandelclub. Dagelijks komen vele leden van het 
dierenasiel met de honden wandelen, wat een uitstekend alternatief is wanneer ze zelf thuis 
geen huisdieren mogen of kunnen houden. Ook joggers, gepensioneerden en alleenstaanden 
vinden hier hun gading en houden niet alleen hun conditie op peil, maar leggen ook aangename 
sociale contacten. Dankzij de wandelclub wordt iedere hond minstens één keer per dag uitgelaten.  
 
Hoe geraakt u er?  
 

Het dierenasiel ligt in het Citadelpark aan de grote vijver aan de Fortlaan, vlakbij het SMAK.  
Het asiel is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Alle bussen met nummers in de 
70 en 50 die van het Woodrow Wilsonplein komen, stoppen net aan de vijver van het park.  
Het Citadelpark is verkeersvrij! U moet uw wagen in de buurt van het park parkeren.  
Dierenasiel Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming Citadelpark  
 
Paul Bergmansdreef 2  
9000 Gent  
Tel. 09 222 53 03  
Fax: 09 220 71 74  
E-mail: dierenasielgent@skynet.be  
Website : www.dierenasielgent.be   
 
Openingsuren:  

 
Van maandag tot vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur  
Op zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur  
Op zon- en feestdagen gesloten. 

dierenasielgent@skynet.be
http://www.dierenasielgent.be/

