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Je woning pupproof maken 

Pups zijn altijd heel erg leuk om in je buurt te hebben: ze zijn speels en actief, en lief slapen 

kunnen ze ook al heel goed. Maar het mag niet alleen voor de eigenaar leuk zijn, ook de pup 

moet veilig zijn in zijn nieuwe thuis. Puppy’s zijn druk bezig en kennen geen angst, en daarbij 

kom jij al eigenaar zeker van pas! Als je je woning klaarmaakt voor een pup, help je de pup 

daar zeker mee. Pups ontdekken met hun mond en pakken alles vast met hun tanden.  

Hoe doe je dat, je huis pupproof? 

Heel simpel: denk en gedraag je als een pup. Kruip op je handen en knieën doorheen heel het 

huis en bekijk alles vanuit een pupperspectief. Wat zou je pup vanaf deze hoogte erg leuk en 

interessant vinden denk je? Op deze manier zal je vele dingen zien die voor je pup best 

gevaarlijk zijn en zo kan je er iets aan doen. 

 

Elektriciteit, gevaarlijk! 

De elektriciteitsdraden in je huis zijn erg gevaarlijk: pups hebben de neiging om aan ongeveer 

alles te bijten, en met elektriciteitsdraden is dat echt heel gevaarlijk. Zo kunnen ze zichzelf 

elektrocuteren en ernstig gewond geraken. Leg ze weg of ga speciale beschermhoezen halen. 

Trappen goed beveiligen 

Je trappen zijn ook heel gevaarlijk: de hond kan van de trap vallen en zich veel pijn doen op die 

manier. Heel handig zijn de babyhekjes die je voor het trapgat  plaatst. 

 

Kastjes 

Honden vinden het altijd leuk om ergens met hun neus te zitten waar ze niet horen te zijn: 

denk daarbij maar eens aan alle kastjes die je in huis hebt. Het kan gevaarlijk worden wanneer 

de hond aan chemische producten ruikt, of er zelfs in zou bijten. Zet alle mogelijke gevaarlijke 

spullen hoger. 

Chocola is giftig!! 

*Berg alle chocolade in huis goed op!! Liefst in gesloten kastjes hoog boven de grond, want 

dieren zijn soms erg handig in het vinden van eten. 

*Als je hond chocolade heeft gegeten, neem dan zo snel mogelijk contact op met je dierenarts. 

 

Dat heeft te maken met twee stoffen die in chocolade zitten: theobromine en cafeïne. Hoe 

donkerder de chocolade hoe meer van deze stoffen er in zitten. Dieren kunnen deze stoffen 

minder goed afbreken dan mensen en zijn er gevoeliger voor, waardoor een kleine hoeveelheid 

al schadelijke effecten kan hebben. Als de chocolade in de darmen terecht is gekomen, worden 

de theobromine en cafeïne hieruit opgenomen in de bloedbaan. Via het bloed komen ze in de 

cellen van het lichaam terecht, waar ze allerlei processen (op een negatieve manier) 

beïnvloeden. 

 

Theobromine en cafeïne hebben vooral effect op het zenuwstelsel, het hart en de nieren. De 

verschijnselen die je in het begin ziet zijn: veel drinken, braken, diarree, buikpijn en 

rusteloosheid. Daarna treden hyperactiviteit, veel plassen, zwalkende gang, trillingen, hijgen en 

aanvallen op. Een dier kan zelfs in coma raken. Het hart komt in de problemen en als een 

patiënt overlijdt, is dat vaak het gevolg van hartritme- stoornissen, oververhitting of 

ademhalingsproblemen. Het hoge vetgehalte van chocolade kan ook voor een 

alvleesklierontsteking zorgen in dieren die daar gevoelig voor zijn. 
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Scherpe hoeken 

Net als bij kinderen kunnen scherpe hoeken voor pijnlijke verwondingen zorgen, gebruik b.v. de 

zelfde dingen die je ook bij kleine kinderen gebruikt om de scherpe hoeken af te schermen. 

 

Kleren en speeltjes 

Pas ook altijd goed op met de kleding en speeltjes: je hond kan snel verstikt geraken in 

bijvoorbeeld sokken. Kies ook altijd speeltjes die echt geschikt zijn voor honden. Let goed op 

kleine spulletjes. 

TIP : Alles waar ze niet aan mogen bijten ruim je op. Sokken, schoenen,  telefoon, 

afstandsbedieningen etc. 


