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Tips voor de omgang met een herplaats Chow Chow

Via bemiddeling van de Nederlandse Chow Chow Club gaat u een Chow Chow opvangen die
op zoek was naar een nieuw tehuis. 
In het volgende duiden we voor het gemak de herplaatser aan als ‘hij’, ook als het in uw geval gaat om een ‘zij’.

U hebt de Chow ontmoet en voelde een band, een die er meteen is (de magische ‘klik’) of
waarvan u voelt dat die kan gaan groeien. 
Dat u verbondenheid met de hond ervaart is belangrijk. Die drijfveer zal ervoor zorgen dat u
wilt investeren in het opbouwen van een mooie toekomst voor de hond. Met geluk gaat het
van een leien dakje, maar het kan ook de nodige energie en toewijding van u gaan vragen. 

Wennen
U zelf ervaart emoties en warme gevoelens bij uw besluit de herplaatser in huis te nemen. Die
gevoelens hoeven, zeker in het begin, niet wederkerig te zijn. Wees niet teleurgesteld, het is
niet persoonlijk bedoeld. De hond overkomt deze herplaatsing, die is lijdend voorwerp. Hij
begrijpt niks van de verandering. Of hij die verwelkomt? De hond is een gewoontedier, dus
vaak niet. Ook al zou hij bij u, vergeleken met waar hij vandaan komt, in de hemel terecht zijn
gekomen, of hij dat meteen zo ervaart, is de vraag. Later vast wel, maar het kan goed zijn dat
hij u niet onmiddellijk als zijn weldoener zal ervaren. 
Dus onderdruk uw mogelijke neiging de nieuwe lieveling in uw armen te sluiten voor een
warme knuffel. Als de Chow een omarming al op prijs zou stellen, dan vermoedelijk niet
meteen. Chows houden namelijk van nature afstand tot vreemden en u bent voor hem in de
eerste tijd zo’n vreemde. Chows zijn ook overgevoelig voor druk en dwang. 
Wanneer het zover is dat u in zijn persoonlijke zone mag komen, wanneer hij u aanvaardt als
iemand die hem leiding mag geven, dat blijft afwachten. Dit is iets wat gaat groeien, op basis
van wederzijds respect. Om vertrouwelijkheid met u te ontwikkelen zal de hond zeker tijd
nodig hebben. Gun hem die tijd, geef hem de ruimte en ga niet over zijn grenzen heen. De
hond moet zich veilig gaan voelen bij u. Dat valt niet af te dwingen en ook niet te versnellen.
Het verknallen door overhaaste stappen, dat kan wel.

Zes weken
De eerste weken zal de hond zich vermoedelijk afwachtend opstellen. Hij zal de kat uit de
boom kijken, toekijken hoe de zaken bij u verlopen en zichzelf daar eerst in schikken.
Pas na een week of zes gaat hij vermoedelijk geestelijk ‘landen’ en komt hij bij zijn
positieven. Zijn oude persoonlijkheid en gedrag komen dan meer aan de oppervlakte. 
Reden waarom voor een herplaatsingsprocedure waarbij de hond nog terug kan naar de oude
baas, meestal een proeftijd van zo’n week of zes wordt afgesproken. Aan het einde daarvan
kan een evaluatie worden gemaakt en valt die positief uit, dan kan de herplaatsing formeel
worden afgerond. 
Denk niet dat de hond na anderhalve maand volledig bij u thuis zal zijn. Misschien bij
uitzondering. Maar er zijn legio gevallen waarin het vele maanden, gerust een jaar en soms
zelfs nog langer, duurde eer een herplaatser zich volledig overgaf aan zijn nieuwe situatie.
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Laat u niet ontmoedigen: wennen kan een proces van de lange termijn zijn en dat is eerder
regel dan uitzondering. 

Achtergrond
U zult zo goed mogelijk zijn geïnformeerd over de achtergrond van de hond. Het is prettig
daar meer over te weten, omdat die kennis kan bijdragen aan begrip voor zijn gedrag en de
manier waarop u met de hond kunt omgaan. 
Maar wat u daarover kunt vernemen hangt af van de omstandigheden. Het maakt verschil of
uw hond een nieuw tehuis zocht omdat zijn liefhebbende eigenaar door omstandigheden niet
meer voor hem kon zorgen, omdat hij in beslag is genomen, om onbekende redenen in een
opvang is afgeleverd, of dat men genoeg van hem had of niet met hem kon omgaan. In de
laatste gevallen is de hond misschien vooral gekenmerkt door zijn problemen, die in feite heel
goed de problemen van zijn vorige eigenaar zouden kunnen zijn. 
Wat zijn achtergrond ook is, hij is begonnen als een lieve pup en heeft een leven geleid
waarvan u niet alles, tot weinig of niets weet. Elke herplaats Chow kan dus een ‘rugzakje’
hebben.
Het is nu aan u om daar op de juiste manier mee om te gaan. Observeer de Chow. Mocht de
hond inderdaad met situaties, mensen of dieren problemen hebben, dan is het aan u om
daaraan te werken, aangenomen dat u wilt uitkomen op een zo aangenaam verlopend
samenleven met de hond. Soms is dat een hele opgave. 
Maar er is hulp in te roepen om u daarin te coachen. Daarover verderop meer.

Niet zielig
Belangrijk is dat u de hond niet ‘zielig’ vindt en daarnaar gaat handelen. Hij was mogelijk
zielig, maar nu u op zijn pad bent gekomen is dat voorbij. Wellicht zult u met bepaalde zaken
rekening moeten houden, maar dan uit respect voor zijn geschiedenis, niet uit medelijden.
Verwen de hond niet met dingen die u niet kunt volhouden omdat u ze later weer wilt
verbieden. Dat brengt hem alleen maar in verwarring en geeft geen troost. 
Dus als u niet wilt dat de hond op de bank of op de bovenverdieping komt, sta dat dan meteen
niet toe en verzin een manier om de reden waarom hij dat even zou mogen, anders in te
vullen. Afleren is veel moeilijker dan aanleren. Meteen duidelijk zijn en problemen
voorkomen heeft sterk de voorkeur.

Eten
Komt uw herplaats Chow uit een ander gezin, dan hebt u daar kunnen vragen wat de hond eet.
Misschien krijgt u zijn voer mee en wie weet zelfs zijn hele uitrusting.
Komt de hond uit een opvangadres, dan heeft hij gewoonlijk geen bagage. Vraag dan ter
plekke naar wat hij daar at en schaf dat aan.
Omdat de verhuizing de hond al veel geestelijke stress oplevert, is het raadzaam zijn lichaam
zo veel mogelijk met rust te laten. Als hij hetzelfde kan eten. raken zijn ingewanden in ieder
geval niet van streek door ander voer.
Mocht u later iets anders willen gaan voeren, dan kan dat natuurlijk. Maar wacht er een paar
weken mee en ga dan geleidelijk over: meng een weekje oud en nieuw en laat het aandeel van
het nieuwe voer steeds groter worden.
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Uit de hand
Als het problematisch is om contact met de hond te krijgen, als hij niet naar u kijkt of niet
reageert op zijn naam, of als u niet aan hem mag zitten, dan is er een simpele manier om aan
het contact te werken: voer hem de eerste tijd alleen uit de hand. 
Zet zijn dagelijkse portie brokken (de meeste honden zullen brokken eten) ‘s ochtends hoog
klaar en neem er elke keer dat u even tijd voor hem hebt of wat wilt oefenen, een handje uit.
Bied hem een brokje aan op uw open hand. Niet praten. Laat hem zelf denken en besluiten.
Als hij het spannend vindt om bij u te komen als u staat: ga erbij zitten. Wil hij niet komen:
ontspan, stop even  en probeer het later weer. Duurt het een tijdje eer de hond bij u komt:
afwachten en niks geven. Een hond kan dagen zonder voer. Eens gaat hij gaat honger krijgen,
er komt een moment dat hij het eerste brokje bij u komt ophalen. Dan bouwt u uit. Van zittend
naar rechtop staand, naar andere plekken in huis en tuin, naar buiten. Blijf daarna stilstaan en
wacht tot de hond naar u opkijkt, geef het brokje dan pas. U kunt er vervolgens een
commando aan gaan verbinden, als ‘Let op’.
Als de connectie er eenmaal is, kunt u brokjes in zijn bak gaan gooien en tot slot gewoon twee
maal per dag uit de bak gaan voeren.

Rustig en regelmaat
De hond  moet zich kunnen terugtrekken en zich veilig voelen. Dus sta hem een rustige plek
toe als slaapplaats. Chows liggen niet gauw op een kleed of in een mand, maar misschien is
uw hond een uitzondering. Kies daarvoor dan een positie uit de loop, zodat hij niet in zijn
slaap gestoord wordt. Kinderen moet duidelijk gemaakt worden dat ze hem daar met rust
laten. Voor zijn bakken geldt ook dat die op een plek staan waar hij ongestoord kan drinken
en eten. 
Behalve rust op de verblijfsplek zullen rust en regelmaat in de dagindeling ook gunstig zijn 
voor een goed verlopende start. 
Neem een aantal dagen vrij als de hond in huis komt, opdat u, met uw gezin, en de hond volop
gelegenheid hebben om aan elkaar te wennen. Houd nieuwsgierige vrienden en kennissen
voorlopig nog even buiten de deur, meelopen tijdens een wandeling mogen ze wel.
Een vaste dagindeling en een duidelijke structuur bieden houvast aan de hond. Is hij angstig,
kies dan in het begin steeds een vaste route en laat de hond uitgebreid snuffelen. Kent de hond
eenmaal deze weg, dan weet hij wat er komt en dat geeft zelfvertrouwen, Vanuit het bekende
rondje kunt u dan gaan variëren of uitbreiden. Uw aandacht erbij tijdens de wandeling, zodat u
hem kunt observeren, kunt anticiperen op situaties die de hond nog spannend vindt en
eventueel dreigende confrontaties kunt vermijden.

Op de rit
Net als mensen kunnen ook honden een leven lang leren. In de jeugd pikken we alles wel
makkelijker op dan op meer gevorderde leeftijd. Maar te oud om te leren, dat ben je nooit en
ook een herplaatser kunt u bijbrengen wat u van hem verwacht maar wat hij nog niet kent. Net
als bij een pup door te belonen als hij het goed doet en te voorkomen dat hij in de fout gaat.
Ook met een oudere hond kun je best nog naar een cursus hondenopvoeding.
Door het hele land zijn daarvoor mogelijkheden: bij regionale kynologenclubs en particuliere
hondenscholen. Vraag eens bij hondenbezitters of bij de dierenkliniek naar adressen in uw
omgeving en check die via internet. Iedereen mag een hondenschool beginnen, dus de mate
van professionaliteit van de instructeurs checken is niet overbodig.. Op de website van de
hondenschool vind je daarover normaal gesproken informatie. Opleidingsinstituten voor
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instructeurs zijn DogVision, O&O, Dierenbescherming, Gaus, Kynotrain, PTC Barneveld en
Tinley. Als daarvan een of meer worden genoemd, kunt u erop vertrouwen dat  men van
wanten weet. U kunt vragen of u vooraf eens mag komen kennismaken. Dan kunt u zelf de
locatie en de sfeer beoordelen: is het rustig, ogen de honden ontspannen, gaat de instructeur
vriendelijk en beleefd om met de cursisten, is de leermethode opbouwend. Kortom, kunt u
zich voorstellen daar op een prettige manier met uw hond te verblijven. 
Cursussen op een hondenschool zijn altijd in een groep. 
Mocht u ingewikkelde situaties met uw herplaatser tegenkomen, of snel een optimale start
willen maken, dan is te overwegen om te kiezen voor individuele begeleiding. Daarvoor kunt
u ook een professional raadplegen. Zo’n gedragstherapeut komt normaal gesproken bij u thuis
om de hond in zijn eigen omgeving te observeren en van daaruit advies op maat te geven.
Gedragstherapeut is geen beschermd beroep, iedereen mag zich zo noemen. Dus ook hier is
het van belang te zorgen dat u bij een vakbekwaam persoon terecht komt. Gekwalificeerde
gedragstherapeuten bij u in de buurt zijn op te zoeken via de Nederlandse Vereniging van
Gedragstherapeuten voor honden (v/h Alpha), honden-gedragstherapie.nl of Tinley
www.tinleygedragstherapievoordieren.nl.  

Gezondheid
Als de herplaatser vanuit een thuissituatie bij u komt heeft de NCCC de eerste eigenaar
gevraagd om een gezondheidsattest van de dierenarts en om het up to date brengen van de
vaccinaties, wat blijkt uit een Europees paspoort. Dan weet u als nieuwe eigenaar waar u aan
toe bent.
Komt de hond uit een andere situatie, dan zal informatie over de gezondheid helaas vaak
gebrekkiger zijn of ontbreken. 
Het kan een goed idee zijn, misschien zelfs noodzakelijk, om zelf zo snel mogelijk de
gezondheidsbalans te laten opmaken. Complicerende factor hierbij is echter dat de hond
dierenartsbezoek als stressvol kan ervaren en dat u nog niet degene bent die hem
vertrouwdheid kan bieden. Dus misschien toch eerst even wachten. Maar dat kan natuurlijk
niet als u vermoedt dat uw Chow pijn lijdt of iets ernstigs onder de leden heeft. Wie weet laat
hij onderzoek toch probleemloos toe en anders zal er een list bedacht moeten worden om de
dierenarts naar de hond te laten kijken. 

Vachtverzorging
Hetzelfde dilemma doet zich voor bij de vachtverzorging. In normale omstandigheden zal
zeker een langharige Chow (twee)wekelijks worden gekamd of geblazen.
Vachtverzorging betekent per definitie intensief lichamelijk contact. Dat kan in het begin iets
te veel zijn voor de hond. Dus vermoedelijk moet deze verzorging dan maar even geen
prioriteit krijgen, hoe vervelend dat ook is.
Als het enigszins mogelijk is vraagt de NCCC van de eerste eigenaar de hond voor vertrek tip
top af te leveren, liefst compleet doorgekamd of fris gewassen en geblazen. Dan hebt u er
even geen omkijken naar. Maar is de hond in mindere of meerdere mate verwaarloosd, is de
vacht geklit en vervilt, dan jeuken ieders handen om daar wat aan te doen. 
Probeer als het enigszins mogelijk is te voorkomen dat naar de tondeuse wordt gegrepen.
Wordt de hond geschoren, dan kan het lang (soms enkele ruiperioden) duren eer de vacht weer
op orde komt.  
Ook hier kan het een goed idee zijn om, tegen de tijd dat de band met de hond gesmeed is,
professionele hulp in te roepen om de vacht op een diervriendelijke en technisch correcte
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wijze weer in orde te krijgen. Er zijn in Nederland trimsters die u daarbij kunnen helpen. 
Vraag bij de NCCC om verwijzing als u voor zo’n aanpak open staat.

Tuig/halsband
Alhoewel honden in huis geen tuig of halsband hoeven te dragen, kan het een goed idee zijn
om de hond de eerste tijd dat hij bij u is zijn tuig of halsband te laten aanhouden. Dat stelt u
namelijk in staat om hem in noodgeval vast te pakken zonder dat u aan zijn lijf hoeft te
komen. U hoeft zo ook niet dicht bij hem te komen als u naar buiten wilt. Even de lijn
aanklikken en u kunt vertrekken.
Chows zijn kampioen ontsnappers uit halsbanden, dus het gebruik van een tuig verdient de
voorkeur, zeker in een periode dat u nog niet weet hoe de hond zal meelopen en waarop hij zal
reageren. Maar ook een tuig biedt geen honderd procent zekerheid als het om ontsnappen gaat.
De combinatie tuig en halsband echter is buitengewoon veilig, met een lijn met twee
musketonhaken kunt u de hond dan uitstekend controleren.
Het komt wel voor dat een herplaatser in de eerste dagen bij zijn nieuwe baas ontsnapt. De
mensen zijn nog niet alert op het sluiten en gesloten houden van deuren en de tuinpoort en de
hond reageert onverwacht en paniekerig. Het weglopen van een Chow is altijd al een
nachtmerrie, maar als de eigenaar en hond nog vreemd zijn voor elkaar en de hond niet weet
waar hij woont, kan het tragisch eindigen. Wees hierop alert de eerste tijd. 
Een adreslabeltje aan tuig of halsband in die eerste tijd is misschien een goed idee. 

Administratie
De houder van een hond moet ervoor zorgen dat de chipcode van de hond op zijn naam
geregistreerd staat. Dus maak dat, zodra u de hond in huis hebt, meteen in orde. In geval van
weglopen kan de hond dan in ieder geval altijd tot u te traceren zijn. U hebt keuze uit een
aantal databanken om de hond bij aan te melden, zie www.chipjedier.nl, bijvoorbeeld die van
de Raad van Beheer of de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren.
Heeft de hond een stamboom, dan hoort die stamboom, met het eventuele DNA profiel van de
hond, na de overdracht bij u terecht te komen. Ook de eigenaarsregistratie hoort op uw naam
gezet te worden. Het betreffende formulier kan, getekend door de vorige eigenaar en u, door u
worden ingestuurd naar de Raad van Beheer. Na betaling van de rekening krijgt u die
eigenaarsregistratie, gesteld op uw naam, thuisgestuurd. Maak dit in orde zodra u met de
vorige eigenaar rond bent, want zo wordt u formeel de eigenaar.
Honden zonder stamboom hebben zo’n eigenaarsbewijs niet, maar zorg in alle gevallen
dat (ook) het Europese paspoort van de hond op uw naam staat. Dat kunt u zelf in orde maken.

Succes gewenst
Een herplaats Chow is de te investeren tijd waard. U krijgt aan uw nieuwe hond vast en zeker
een bijzondere en trouwe kameraad, voor de rest van zijn leven. Mocht het proces iets minder
vlot verlopen dan u hoopt, hebt u vragen: uw contactpersoon in het bestuur van de
Nederlandse Chow Chow Club blijft voor u klaar staan. Bent u nog geen NCCC lid dan wilt u
hopelijk overwegen dat te worden om met uw hond te komen meedoen aan clubactiviteiten.

NCCC Rasinfo/pupinfo  Joke Verhoeve  
tel. 020-6459289 – rasinfo@nederlandsechowchowclub.nl
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