
PUPPY 
CHECKLIST: jouw boodschappenlijstje

Zindelijkheidstraining met puppy pads

Puppy’s kunnen hun plasje nog niet zo lang ophouden. Vaak moeten ze bijna 
elk halfuur plassen. Vooral na het slapen, na het eten en na het spelen laat je 
je kleine vriend best even buiten. Gelukkig kan je met enkele hulpmiddeltjes 
de zindelijkheidstraining makkelijker en aangenamer maken.

Wat zijn puppy pads en waarom zijn ze zo handig?

Om je puppy snel zindelijk te maken, bestaan 
er heel wat hulpmiddeltjes. Puppy pads 
(ook wel trainingsmatten of puppymatten 
genoemd) en puppy trainingsspray zijn fijne 
manieren om stapsgewijs naar zindelijkheid 
toe te werken zonder dat je interieur vuil 
wordt. Puppy pads absorberen de urine en 
hebben een waterdichte onderlaag. Hierdoor 
zijn ze makkelijk op te ruimen. Superhandig 
wanneer je je pupje niet altijd op tijd buiten 
kan laten zoals ‘s nachts, op een appartement 
of als je moet gaan werken.

Hoe puppy pads gebruiken?

Je legt de puppy pads op een plaats waar je puppy zijn behoefte mag doen. 
Je kan ze vervolgens stapsgewijs dichter bij de deur leggen waar je puppy 
straks buiten zijn behoefte zal moeten doen. Je kan ze ook in de bench leggen 
zolang je kleine vriend nog niet zindelijk is, om de bench langer schoon te 
houden. Of creëer een heus hondentoilet met het bakje dat speciaal bedoeld 
is voor puppy pads.



Puppy checklist: jouw boodschappenlijstje

□  Een hondenmand of kussen

□  Een bench

□  Een benchkussen

□  Trainingsmatten (ook wel puppy pads genoemd)

□  Trainingsspray

□  Een eet- en drinkbak

□  Speeltjes. Véél speeltjes!

□  Een halsband en/of harnas

□ 	 Een	leiband	en/of	rollijn

□  Poepzakjes en poepzakjeshouder

□  Puppyshampoo

□  Een kam of borstel voor puppyvacht 

□  Anti-vlooienmiddelen bvb. vlooienband/kam of -spray (of laat je pup 
preventief	tegen	vlooien	behandelen	bij	de	dierenarts)

□  Alles om je trouwe vriend te vervoeren (transportbox/
beschermingsdeken auto/veiligheidsgordel … )

□  Puppyvoer

□  Trainingssnacks

□  Kauwsnacks

□  Een EHBO-kitje, inclusief of aangevuld met tekenpincet en nagelschaar

Optionele benodigdheden voor je puppy:

□ 	 een	hondenjasje	of	-truitje	(afhankelijk	van	ras)

□  een hondenhok of buitenren

□  een kennel voor binnen of buiten

□  een poepschep (ook wel poop scooper genoemd)

□  een droogloopmat of microvezelhanddoek voor natte pootjes

□  een traphekje

□  een trapje om op de zetel of op bed te kruipen

□  een dekentje waar je kleine vriend op mag liggen in de zetel

□  een draagtas/buggy (in het begin kan je puppy nog niet lang wandelen)

□  ..............................

□  ..............................


