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Gezinssituatie 
 

 Alleenstaand 

 Relatie zonder kinderen 

 Relatie met kinderen 

o Kinderen tussen 0 en 6 jaar 

o Kinderen tussen 6 en 12 jaar 

o Kinderen tussen 12 en 18 jaar 

 Werk voltijds 

 Werk deeltijds 

 

Leefomgeving 
 Appartement met terras 

 Appartement zonder terras 

 Kleine omheinde tuin 

 Grote omheinde tuin 

 Niet omheinde tuin 

 Stad 

 Platteland 

 

Levensstijl 
 Ik heb graag dat alles altijd heel netjes is 

 Mensen mogen zien dat er in mijn woning geleefd wordt 

 Mijn huis en tuin moeten altijd piccobello in orde zijn 

 Mijn vensters moeten blinken 

 Ik heb graag dat het proper is maar het is normaal dat er hondenhaar op de zetel ligt en vuile 

hondenpootjes op de vloer worden gedweild.  

 Mijn kinderen hun speelgoed ligt altijd op de grond 

 Ik heb niet veel orde maar ik vind dat niet erg. Af en toe slingert er wel iets op de grond, 

 Ik vind het niet erg dat mijn vensters vuil zijn. Dat is normaal als je een hond hebt. 

 Ik wil een perfect onderhouden tuin met veel bloemen en planten. 

 Ik heb een tuin met enkel gras. 

 Een tuin is ook om in te leven en kinderen en honden mogen er naar hartelust ravotten 

 Als de hond op mij springt waardoor mijn kleren vuil zijn, dan was ik ze. Zo erg is dat niet. 
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Heb je al honden gehad of heb je er momenteel 
 Geen 

 Ik heb als kind een hond gehad 

 Ik heb al een hond gehad 

 Ik heb nu nog een hond 

 Ik heb verschillende honden (gehad) 

Hoe lang moet de hond alleen kunnen zijn 
 Zelden of nooit 

 Max. 2 uur per dag 

 Max. 5 uur per dag 

 Gemiddeld 7 uur per dag 

 

Verwachtingen naar de hond toe 
 Gezinshond 
 Waakhond 
 Jachthond 
 Hondensport 
 Schoonheidswedstrijden 
 Spelen en knuffelen 

Grootte 

 Klein (max. 20 tot 30 cm) 

 Middelgroot (30 tot 50 cm) 

 Groot (50 tot 60 cm) 

 Heel groot (boven de 60 cm) 

Leeftijd hond 

 Puppy 

 1 tot 3 jaar 

 Ouder dan 3 jaar 

 Geen voorkeur 

Geslacht hond 

 Reu 
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 Teef 

 Geen voorkeur 

Ras 

 Rashond met stamboom 

 Kruising 

 Asielhond 

 Geen voorkeur 

Leefomstandigheden hond 

 Overal binnen 

 Binnen maar tijdens afwezigheid in een bench 

 Deels binnen deels buiten 

 Vrij buiten 

 Buiten in een kennel 

Activiteiten met de hond 

 Dagelijks 1x wandelen gedurende max. 20 minuten 

 Dagelijks verschillende korte wandelingen 

 Dagelijks lange wandeling 

 Minstens 4x per week korte wandeling 

 Minstens 4x per week lange wandeling 

 Joggen met volwassen hond 

 Hondenschool 

 Hondensport 

Karakter en gedrag hond 

 Gemakkelijk op te voeden 

 Aanhankelijk 

 Eigenwijs 

 Intelligent 

 Hond die graag werkt 

 Actieve hond 

 Hond die graag geknuffeld wordt 

 Sociaal 

 Afstandelijk naar vreemden 
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 Waker 

 Kindvriendelijk 

 Hond die kordaat moet opgevoed worden 

 Gewone gezinshond 

Welk baasje ben jij 

 Ik verwen mijn hond 
 Ik  heb geen huisregels, mijn hond is koning 
 Ik maak vooraf huisregels op maar ik hou er me niet aan 
 Ik wil graag een goed opgevoede hond maar ik ben zelf niet consequent 
 Ik voed een hond op met zachte hand maar ben heel consequent 
 Ik ben baas. Mijn hond moet altijd direct luisteren 
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Als je een hond koopt dan blijft hij zeker 12 jaar deel uitmaken van jouw gezin. 

Een hond is leuk en is jouw beste vriend. Maar het blijft wel een grote verantwoordelijkheid.  

Een hond moet opgevoed worden en een hond vraagt tijd van jou. Hij wil graag actief deel 

uitmaken van het gezin. 

Maar een hond verliest ook haar en komt soms met vuile pootjes binnen. Soms doet hij eens 

iets stuk of graaft hij een put. 

En een hond kost ook geld. Niet enkel in de aankoop maar ook in voeding, speelgoed, 

leibanden, dierenarts,.... 

Ga jij graag op reis? Wat doe je dan met de hond? 

 

Een hond is superleuk maar denk eerst even goed na of een hond wel past in jouw leven. 

Het is belangrijk dat je de juiste keuze maakt qua ras, leeftijd en temperament. 

 

Registreer je op www.info.gezinshonden.be 

Je vindt daar veel gratis informatie 

Als je graag meer advies wil maak dan een afspraak voor een gratis 

adviesgesprek met Kwispelcoach Christel 

Klik hier om een afspraak te maken 
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