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Hoera, wij krijgen een herplaatser! 
In mijn praktijk krijg ik regelmatig herplaatshonden in begeleiding. Een herplaatser is een hond die, om welke 
reden dan ook, niet meer bij z’n oorspronkelijke eigenaar kan wonen. Het opnemen van een herplaatshond kent 
voordelen. Zo is de hond over het algemeen zindelijk en heeft hij meestal de lastige puppytijd achter de rug.  
Men vergeet echter vaak dat de hond al in een gezinssituatie heeft meegedraaid en gewend is aan een dagelijks 
ritme en een eigen vertrouwde omgeving. Wordt een hond herplaatst dan wordt hij weggerukt uit de voor hem 
vertrouwde omgeving.  
Alles is anders als hij bij een nieuwe eigenaar komt. De ene hond zal daar meer moeite mee hebben dan de 
andere. Als nieuwe eigenaar zal je in eerste instantie de hond een veilige plek moeten bieden waar hij zich op 
z’n gemak kan voelen. Inzicht in de hondentaal en het begrijpen van de signalen die de hond geeft zijn daarvoor 
belangrijk. De hond moet vertrouwen opbouwen en heeft veel rust nodig. Meestal hebben we hoge 
verwachtingen van de nieuwe hond en willen we, met goede bedoelingen, meteen van alles met hem doen zoals 
bijvoorbeeld een cursus om samen een goede start te maken. Dat is echter meestal veel te veel voor hem.  
De herplaatshond hond heeft heel veel tijd nodig om te wennen. Dit kan maanden of nog langer duren.  
 
Wat kan jij doen als nieuwe eigenaar 

• Een lange riem en een y vormig tuigje kopen zodat de hond wat ruimte heeft om zichzelf te worden; 
• Laten snuffelen en de omgeving op zijn tempo laten verkennen; 
• Niets van hem willen of vragen; 
• Rust geven en met rust laten; 
• Niet alleen laten, het “alleen leren zijn” langzaam opbouwen; 
• Vaak zal een herplaatser achter je aan lopen in huis, zodra hij zich meer op zijn gemak voelt zal dit 

minder worden. Geef het de tijd; 
• Als hij zich op zijn gemak voelt kan je neuswerk spelletjes met hem doen; 
• Naar rustige plekken gaan/ drukke plekken vermijden; 
• Als hij eenmaal gewend is dan kan je langzaam beginnen met het aanbieden van nieuwe dingen. 
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