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   Verzorging van de Shiba: 
 
1] inenten 1x per jaar, een goede rabiës inenting is vanaf 2006 3 jaar geldig 
 
2] minstens 2x per jaar ontwormen, het is goed om dit in ieder geval één week voor 
de jaarlijkse inenting te doen, dan pakt de inenting beter. 
 
3] behandelen tegen teken en vlooien, zeker als je naar landen rond de Middellandse 
Zee gaat. Na het wandelen in een bosrijke omgeving, de hond altijd op teken 
controleren! 
 
4] liever 2x per dag een kleinere maaltijd dan 1x een grote maaltijd, de Shiba overeet 
zich over het algemeen niet, en houdt dus op wanneer hij genoeg heeft. 
 
5] de vacht borstelen naar behoefte (is in principe niet nodig). In ruitijd (2x per jaar) 
kan de hond eens flink gewassen worden met een shampoo speciaal bestemd voor 
honden, zodat in 1x veel losse haren worden verwijderd. Indien de hond wat vies is 
geworden door in de modder te spelen, dan kun je het beste wachten tot het 
opgedroogd is, dan kan het er namelijk gemakkelijk uitgeborsteld worden. 
 
6] nagels moeten geknipt worden indien ze niet vanzelf goed afslijten (door het lopen 
op een harde ondergrond). Bij lichte nagels zie je tot waar het ‘leven’ loopt, donkere 
nagels door dierenarts of ervaren trimmer laten knippen. Indien er per ongeluk in het 
‘leven’ wordt geknipt, dan even deppen met wat bloem (meel). De meer ervaren 
eigenaren zouden ook een dremel kunnen gebruiken om de nagels te vijlen. Hiermee 
moet wel al op jonge leeftijd van de hond begonnen worden om hem eran te laten 
wennen, anders wordt het een Shiba-drama! 
 
7] geef de hond het liefst gewoon harde brokken te eten, dat is goed voor het 
schoonhouden van zijn tanden. Natuurlijk mag hij als beloning ook blikvoer krijgen 
(vinden ze erg lekker), maar laat dat een uitzondering zijn. 
 
8] de Shiba kan bij gelegenheid ook nog de volgende zaken te eten kijken, puur als 
extra, niet als basis voer: vers rundvlees in stukjes gesneden (géén 
varkensvlees!!!), gekookte kip zonder botjes, rijst (vermengd met een gekookt ei is 
goed als de hond een keer diarree heeft). 
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9] de volgende voedingsstoffen zijn giftig voor de hond en moeten dus absoluut 
vermeden worden: 

- avocado’s  
- chocolade (hondenchocolade uit de dierenwinkel heeft niets met chocolade te 

maken!) 
- uien en knoflook 
- druiven en rozijnen 
- macademia noten 
- wees voorzichtig met alcohol en bier 
- snoep, kauwgum en xylitol 
- rauwe eieren 
- te koud eten (gelijk uit de koelkast bv.) 

 
10] de volgende planten en bloemen zijn giftig voor honden: 

- Dieffenbachia 
- Philodendron 
- Amaryllis 
- Tabaksplant 
- Tulpen(bollen) 
- Narcissen(bollen) 
- Iris(bollen) 
- Blauwe regen 
- Herfsttijlloos 
- Hulst (-bessen) 
- Vingerhoedskruid 

Neem geen risico en ga gelijk naar de dierenarts indien je vermoedt dat je hond één 
van deze planten gegeten heeft. 
 
11] laat de hond na het eten altijd even rusten, voordat er weer een activiteit wordt 
begonnen. Dit is beter voor de spijsvertering, en gaat maagkantelingen tegen. 
 
12] een hond moet altijd voldoende vers water tot zijn beschikking hebben, zeker bij 
het eten van droogvoer (brokken).  
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13] zorg ervoor dat het gedeelte van de tuin waarin de hond vrij mag rondlopen, 
hermetisch is afgesloten en omringd door een afscheiding van minstens 2 meter 
hoog! Shiba’s zijn gravers, klimmers en kunnen vanuit stand 1 m 80 springen…….. 
 
14] speeltjes zoals flostouwen zijn prima, maar laat ze nooit onbeheerd spelen met 
plastic speelgoed! Ze zouden er een stuk vanaf kunnen bijten en inslikken (met alle 
gevolgen van dien).  
 
15] kauwstrips zijn prima om tandplak te voorkomen. Ook kun je de hond van kleins 
af aan eraan laten wennen de tanden met een speciale borstel schoon te maken. Dit 
hoeft niet bij elke hond, de één heeft er meer aanleg voor dan de andere hond, en dit 
hoeft niets met het voer te maken te hebben, maar meer met hun speeksel. Ook zijn 
er tegenwoordig toevoegingen voor in het drinkwater te verkrijgen, die de aanmaak 
van tandplak tegengaan. 
 
16] basis benodigdheden: bench (varikennel), hondenlijn met riem (bij voorkeur niet 
van metaal, is slecht voor de vacht) of tuigje, voer- en waterbak op standaard (RVS), 
borstel speciaal voor dubbele vacht, speciale hondennagelknipper, trimschaartje om 
het haar eventueel tussen de voetkussentjes weg te knippen (het haar mag niet als 
een soort tapijt eronderuit komen), tekenpen, hondenshampoo, speeltjes. 
 
En tenslotte een laatste advies: neem bij vragen of twijfel altijd even contact op met 
ons. Wij willen jullie graag adviseren! 
 


