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Met het accent op respect 
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als verzorger 

 
Vragen Verzorger - Fokker 
 
� Mag ik de slaapplaats van de moeder en de pups zien? (gezellig binnen en 

goed verzorgd) 
� Is de moederhond een sociale moeder? (kan ze goed met mensen, kinderen 

en andere honden omgaan) 
� Mag ik de moeder zien (let op of het wel de moeder is � tepels uitgerekt)? 
� Kan ik de vader ook zien? Zo niet waar is deze dan? Zijn er foto’s of filmpjes 

beschikbaar 
� Mogen de pupjes bij de moeder opgroeien? (Een sociale moeder kan de pups 

veel leren) 
� Speent u ze zelf of laat u dat de moeder doen? (De moeder laten spenen is 

beter door interactie moeder en kind. Moedermelk is gezonder) 
� Zijn de pupjes op een natuurlijke manier geboren, zo nee, waarom niet? 
� Op welke leeftijd gaan de puppy’s bij de moeder weg? (9-10 weken is het 

beste, als ze een sociale moeder hebben en de fokker hen goed begeleid) 
� Hoe is de relatie puppy - moeder? (Kijk goed naar de interactie van moeder en 

kind) 
� Hoeveel nestjes per leven van de moederhond? (Maximaal 3) 
� Het hoeveelste nestje is dit van haar?  
� Hoeveel pups had ze tot nu toe? 
� Is de vorige keer/keren alles goed gegaan en hoeveel pups zijn er blijven 

leven? 
� Wat is de voeding van de moeder als ze drachtige is? (goede voedzame 

voeding is belangrijk, vraag ook een voedingsdeskundige voor honden naar 
zijn/haar mening) 

� Zijn de inentingen van de moeder in orde? (inentingen boekje inzien) 
� Waar let u op bij het selecteren van de ouderdieren? (Belangrijkste is: karakter, 

geen erfelijke ziektes, ook in de voorouders) 
� Hoe is het karakter van de ouders? 
� Hoe oud zijn de vader en moeder? 
� Is er gecheckt of de vader en moeder wel een goede combinatie zijn (Geen 

genetisch overbrengbare ziekten of afwijkingen)? 
� Hoe zit het met een stamboom? (Is er veel inteelt zoal vader-dochter, opa-

kleindochter. Men denkt hierdoor te kweken op sterke genen, maar ook 
genenpakketjes die we niet willen komen hierdoor bovendrijven). 

� Heeft u al een thuis gevonden voor de pups, vóór de hond zwanger was? 
� Kunt u de karakters van de pups beschrijven 
� Kiest u ons pupje of mag ik dat zelf doen?  
� Bent u een hobbyfokker of fokt u beroepsmatig? 
� Waarom fokt u? 
� Waarom dit ras?  
� Hoe lang fokt u al? 
� Mag de moeder in huis bevallen? 
� Bent u zelf bij de bevalling? 
� Is er een dierenarts aanwezig? 
� Wat doet u aan socialisatie: bijvoorbeeld omgeving, geluiden, andere dieren, 

kinderen, geuren, speelgoed, ervaringen buiten, aan de lijn wennen/lopen, 
auto, school, verkeer? 

� Hoe socialiseert u? (rustig, belonend, respectvol) 
� Doet u al iets aan zindelijk maken en hoe doet u dit? 
� Laat u de pup wennen aan een bench of mand? 
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� Laat u de pup wennen aan een tuigje of halsbandje? 
� Hoeveel tijd besteedt u aan de pupjes? 
� Wanneer gaat u bijvoeren? 
� Welk voer krijgen ze dan? 
� Welke activiteiten doet u met de moeder (en de vader)? 
� Kan ik met het hele gezin komen kijken? 
� Hoe vaak mag ik komen kijken? 
� Wanneer/waarmee/waartegen worden de pups ingeënt? 
� Zijn ze ontwormd en waarmee? 
� Wanneer wordt de pup gechipt? 
� Laat de fokker de pupjes uit 1 bak eten of krijgen ze allemaal hun eigen bak 

(uit hun eigen bak eten is beter, dan kun je tenminste in de gaten houden 
hoeveel ze eten en er ontstaat geen schrok-gedrag)  

� Voldoet u aan de eisen voor het fokken volgens de Raad van Beheer en de 
rasvereniging? 

� Heeft er een natuurlijke bevruchting plaatsgevonden? 
� Kan ik ook later met vragen bij u terecht?  
� Wat zijn de kosten? 
� Bel eens een stel fokkers op om te zien hoe het er aan toe gaat in dat wereldje 
� Kijk rond, want er zijn dingen waar je door vragen niet achter kunt komen 


