
Veel mensen kopen een 2de hond om de hond die ze reeds hebben een beter leven te 
geven. Ze gaan van de veronderstelling uit dat hun hond het op prijs stelt als er een 
soortgenoot bijkomt in het huisgezin. Dit kan inderdaad zo zijn. Soms geeft een tweede 
hond voordelen

Voordelen
• Een tweede hond kan een speelkameraad zijn. 

Zeker als beide honden een vergelijkbaar 
temperament hebben zullen ze vaak samen spelen 
en automatisch zullen ze elkaar afmatten. Opgelet: 
een oudere hond vindt het soms niet meer 
aangenaam om ‘gestoord’ te worden door een 
actieve puppy.

• Een tweede hond zorgt ervoor dat de eerste hond 
zich minder eenzaam voelt. Honden zijn van nature 
dieren die houden van gezelschap. De meeste 
honden vinden het maar niets als hun baas niet in 
de buurt is. Een tweede hond in huis kan hier 
zorgen voor  gezelschap. Opgelet: een hond die last 
heeft van ‘verlatingsangst’ wanneer zijn bazen hem 
alleen laten, zal niet noodzakelijk hiervan verlost 
zijn als er een 2de hond bij hem is. Hij mist zijn 
bazen misschien nog even erg.

• Met een tweede hond erbij heeft een hond zijn 
baas minder nodig. Eigenaars die weinig tijd 
hebben voor hun hond zouden er in de eerste 
plaats natuurlijk beter aan doen om zich geen hond 
aan te schaffen. Anderzijds is het wel zo dat honden 
die het gezelschap hebben van een andere hond 
minder ‘nood’ hebben aan een baas om voor 
bezigheid, afleiding en gezelschap te zorgen. 
Opgelet: honden die weinig contact hebben met 
mensen worden niet sociaal en hebben de neiging 
om wantrouwig te worden tegen vreemden

Tot zover de voordelen. Spijtig genoeg zorgt de 
aankoop van de 2de hond in veel gevallen ook voor 
problemen.

Nadelen
• Mensen die maar 1 hond hebben zijn dikwijls 

geneigd om die hond overal mee naar toe te 
nemen. Twee honden meenemen is een heel ander 

verhaal. Ben je wel overal welkom met 2 honden? 
Kan je 2 honden de baas? Enz. Het gevolg hiervan 
kan zijn dat de honden minder vaak meegaan en 
meer alleen thuisblijven. Dat kan ertoe leiden dat 
beide honden minder sociaal zijn, angstiger 
reageren en meer storend gedrag vertonen als er 
mensen in de buurt zijn.

• Twee honden leren elkaar veel deugnieterij. Net 
zoals kinderen wanneer ze in groep zijn ander 
gedrag vertonen dan wanneer ze alleen zijn, doen 
honden dat ook. Een goed voorbeeld is de situatie 
waar de hond des huizes nog nooit iets kapot 
gebeten heeft of iets eetbaars van tafel gepikt 
heeft. Tot er een 2de hond bijkwam! Of de hond 
die nooit getrokken heeft als hij wandelde aan de 
leiband. Tot hij samen met een andere hond 
wandelde.... Als je hond niet erg gehoorzaam is 
dan zal dit meestal helemaal verwateren eens je 
een 2de hond erbij neemt.

• Twee honden maken meer vuil dan 1. Hier geldt 
de regel dat 1 + 1 = 3. Dat wil zeggen dat 2 
honden, die samenwonen in een gezin, niet 
gewoon dubbel zoveel vuil maken als1 hond. Maar 
doordat ze samen veel meer spelen en ravotten 
maken ze juist meer vuil dan 2 honden apart.

• Twee honden kunnen vechten. Heel veel mensen 
die een 2 de hond aanschaffen komen uiteindelijk 
in een situatie terecht waarbij hun honden 
onderling vechten. Hierover bestaan nog heel wat 
misverstanden.

• Ook 2 honden uit hetzelfde nest, bijvb. 2 
broertjes of 2 zusjes vechten met elkaar.

• Ook als uw hond zelf de nieuwe hond heeft 
mogen ‘kiezen’, bestaat de kans dat hij er ooit 
mee zal vechten.

• Ook als een hond eerst vredig samen geleefd 
heeft met een opgroeiende puppy, kan er zich 
een vijandschap ontwikkelen, eens de jongste 
volwassen is.
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• Ook 2 teven kunnen een vijandschap 
ontwikkelen.

• Twee puppies die als jonge honden samen 
opgegroeid zijn en de beste speelkameraadjes 
waren, kunnen rivalen worden

Gouden raad
Mensen die een 2de hond kopen maken dikwijls de 
fout om een hond te kopen van hetzelfde geslacht 
als de hond die ze reeds hebben. De meest voor de 
hand liggende reden hier is dat er dan geen kans is 
op ongewenste zwangerschappen.

Dat is juist, maar... Met twee honden van hetz
elfde geslacht binnen éénzelfde familie is de kans 
op hondengevechten en vijandigheid tussen de 
honden wel het grootst.

De beste raad is daarom om honden van het 
tegenovergestelde geslacht bij elkaar te zetten.
Om ervoor te zorgen dat deze niet voor een 
nageslacht zorgen moet u dan inderdaad er wel voor 
zorgen dat minstens 1 van de honden onvruchtbaar 
wordt gemaakt. Het makkelijkst gebeurt dit bij het 
mannelijk dier . Bij het reutje is de ingreep het 
goedkoopst, is er minder nazorg, is de ingreep 
minder erg, enz.

De meeste kansen dat 2 honden vredig naast elkaar 
samenleven in 1 gezin krijgt u door een reu en een 
teef samen te brengen. Dit zorgt voor de minst 
onderlinge spanningen, en er is de minste kans dat 
er zich rivaliteit ontwikkelt tussen de honden.

Opmerking
Als je hond één of ander probleemgedrag vertoont, 
bijvoorbeeld; blaffen, vernielen, huilen, gaten 
graven, enz.., probeer dit dan nooit op te lossen 
door een tweede hond aan te schaffen. Het risico 
dat de tweede hond, na verloop van tijd hetzelf
de probleem vertoont (honden kopiëren immers 
elkaars gedrag), is veel groter dan de kans dat de 
eerste hond zich aanpast en het gedrag van de 
nieuwe hond aanneemt. Eigenaars zitten dan 
opgescheept met 2 honden met probleemgedrag.

Tweede-hond-gedragspatroon
Wanneer een puppy in een huisgezin opgroeit bij 
een volwassen hond dan kan het zijn dat deze hond 
gedrag vertoont dat dierengedragstherapeuten in 
vaktermen het "tweede-hond-gedragspatroon"
noemen.

• Dit wil zeggen dat de hond die als tweede 
aangekocht werd gedrag vertoont dat vaak 

voorkomt bij honden die als tweede hond in een 
gezin komen.

• Zo is bijvoorbeeld de 2de hond wel erg gehecht 
aan de eerste hond, maar heeft deze soms weinig 
binding met mensen, zelfs met de eigen 
eigenaars.

• Dit kan tot gevolg hebben dat hij zich asociaal

• gedraagt tegenover zijn bazen of tegen vreemde 
mensen.

• Een ander kenmerk kan ook zijn dat de tweede 
hond beter de oudste hond gehoorzaamt dan dat 
hij de bevelen van zijn baas opvolgt. Trouwens uit 
onderzoek blijkt dat de 2de hond in een gezin in

• het algemeen minder goed gehoorzaamt.

• In heel veel situaties heeft de tweede hond ook 
de

• neiging om agressief gedrag te vertonen wanneer 
vreemde honden in de buurt komen.

• De 2de hond in een gezin is meestal ook minder 
zindelijk . Hij zal minder vlug de neiging hebben 
om zich te melden wanneer hij zijn behoeftes wil 
doen.

• De jonge hond moet ook van jongsaf geregeld 
alleen gelaten worden, anders vertoont hij

• verlatingangst.

De meeste van deze gedragingen bemerk je pas als 
de hond volwassen is

Honden laten kennismaken moet op 
NEUTRAAL terrein

Als honden voor de eerste keer kennismaken, zorg 
dan dat dit op neutraal terrein gebeurt. Een hond is 
immers een territoriumdier en is binnen zijn 
territoriumgrenzen veel minder tolerant tegenover 
soortgenoten.
Wanneer de kennismaking gebeurt op een terrein 
waar één van de honden zich thuis voelt dat kan dit 
leiden tot agressieve uitvallen en zelfs soms tot een 
levenslange vijandschap.

• Laat de kennismaking lang genoeg duren.

• Leid de honden in het begin wat af zodat ze niet 
alleen oog hebben voor elkaar.

• Zorg ook dat er geen speelgoed in de buurt is.

• Beide honden moeten de kans krijgen om los,

• zonder leiband, uitvoerig met elkaar kennis te 
maken.

Als je het niet vertrouwt wandel dan even, met 2
personen die elk een hond hebben, in elkaars buurt 
vooraleer je beide honden loslaat.
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