
 
 

Een nieuwe pup! 
Als allereerst van harte gefeliciteerd met de aanschaf van jullie nieuwe pup! Superleuk maar ook 
super spannend vooral als het jullie eerste pup is. We kunnen ons dan ook voorstellen dat je wat 
vragen hebt, maar ook bij een volgende pup kan de informatie handig zijn. Middels deze informatie 
folder willen we jullie informeren over de trimbehandeling van een nieuwe pup hoe gaat het in zijn 
werk? Vanaf wanneer kan het? En wat handig tips voor thuis om de pup alvast voor te bereiden op 
de trimbehandeling.  

 
Vanaf dat de pup alle inentingen heeft gehad is de pup welkom om bij ons in de trimsalon te 
komen wennen, meestal vanaf 12 weken hebben de pups alle inentingen gehad. Eerder helaas niet 
dit voor de gezondheid van de pup! 
 
 

De eerste keer (Gratis) 
De eerste kennismaking zal ongeveer 30/45 minuten duren, langer bevelen wij niet aan omdat de 
pup niet te lang zonder zijn baasje kan zijn. Het is immers nog een baby. De pup word dus voor 
genoemde tijd bij ons achter gelaten. Begrijpelijk dat dit spannend is voor de pup en het baasje. 
Vaak zal de pup namelijk gaan piepen en weer met u mee naar huis willen. Het advies is om bij het 
afzetten van de pup dit kort te houden, de pup zal hoogst waarschijnlijk gaan piepen. Onze ervaring 
is wanneer jullie de deur uit zijn het piepen al snel ophoudt! De trimsalon is namelijk heel 
interessant, er lopen andere honden, er hangen allerlei geurtjes, en ze worden door ons verwend 
met wat lekkers, het is dus snel weer vergeten.  
 
Soms krijgen wij de vraag van baasjes om erbij te blijven, dit raden wij af omdat de pup dan alleen 
maar met jou bezig is en hier onrustig van wordt. Wanneer de pup ouder wordt zal het immers ook 
worden afgezet en worden opgehaald dus het is goed om hier direct mee te beginnen. Het is wel 
belangrijk om de pup niet te lang bij ons achter te laten. 

 
 
 



Wat gaan we doen? 
We laten de pup vervolgens even wennen aan de omgeving en laten de pup rondlopen. 
Ondertussen föhnen en wassen wij andere honden. Vooral het föhn geluid is heftig dus het is goed 
hier al vroeg mee te beginnen om aan het geluid te wennen. Daarna zullen wij de pup op de 
trimtafel zetten en zijn vacht gaan borstelen. Hierdoor kan hij aan de tafel wennen en de 
aanrakingen. Pups hebben vaak scherpe nageltjes, dus tot slot knippen wij de nageltjes indien 
nodig! 
 

Na afloop 
De pup word weer door jullie opgehaald en zal natuurlijk dolenthousiast zijn om jullie weer te zien! 
Bij thuiskomst kan je merken dat de pup moe is en zal willen slapen dit is normaal! Het klinkt 
misschien als niet veel maar bovengenoemde is al heel veel voor een pup het is tenslotte nog maar 
een baby, dus gun de pup ook even de rust. 
 

Tweede keer van 16 weken t/m 24 weken (Prijs €25) 
Als de pup de eerste keer is geweest, zal de volgende stap het wassen en drogen zijn, dit doen wij 
tussen de 16 en 24 weken. Als je dat wilt mag je dat natuurlijk in de periode vaker laten doen maar 
1 keer is ook prima het gaat om de tussen liggende periode voor de volledige trimbehandeling. 
Tijdens de behandeling gaan we dus wassen en drogen, borstelen nagels knippen en indien nodig 
of gewenst, kunnen we met de schaar wat bijwerken dit houdt in; overtollig haar bij de pootjes weg 
knippen, te lang haar bij de oogjes, of het bekje, en eventueel de achter kan bij de kont als dit te 
lang is meer doen we dan ook nog niet dat is echt voldoende en ook alleen noodzakelijk. 
 

Volledige trimbehandeling (verschilt per ras vanaf 45-,) 
De eerste volledige trimbehandeling doen wij vanaf 6 maanden. Onze ervaring is dat wanneer dit 
eerder plaatsvindt dit voor de pup veel te intensief, te lang, en te indrukwekkend is. 
 
Pups zijn speels, druk, en alles is natuurlijk nieuw. Dit kan gevaarlijk zijn tijdens de trimbehandeling, 
we werken natuurlijk met scharen en tondeuses. Ook geluiden zijn heftig zoals de blazer, dit is niet 
het geluid van een gewone föhn maar veel luider, ook qua gevoel is dit veel harder als een gewone 
föhn. De duur van een volledige trimbehandeling ligt ongeveer tussen de 90/120 min dit is voor een 
pup onder de 6 maanden te lang. Ze zouden lang moeten staan en ook redelijk stil moeten staan dit 
is voor zo een jonge pup nog onmogelijk, en begrijpelijk. Ze willen gewoon alles ontdekken en 
leren. 

 

Tips voor thuis 
Als laatste nog wat tips om de trimbehandelingen in de toekomst goed te laten verlopen; 
 
Aanrakingen zijn heel belangrijk, zorg dat je overal aan mag zitten en dat dit uiteindelijk normaal is 
en geen probleem moet zijn, pootjes, bekje, buik, staart, oren. 
 
Til bijvoorbeeld de poot van de pup op en raak de voetzooltjes aan. 
Til het lipje van de pup rustig op om zijn tandjes te bekijken. 
Raak zijn oren aan  
Til zijn staart op 
 



Dit hoeft allemaal niet langdurig, het gaat erom dat het aangeraakt wordt en dat dit gewoon moet 
kunnen. In het begin zal je merken dat de pup dit natuurlijk vreemd vindt maar dit af en toe 
herhalen daarmee zal je zien dat dit steeds normaler wordt. 
 
 
 
 
 
 
Wij hopen dat de informatie nuttig voor jullie was zijn er toch nog vragen stel ze gerust via de 
mail of bel ons op 0619450527 of whatsappen mag ook altijd. 
 
 
 
 
 
 
 


