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De vacht van je hond verzorgen 
 
Elke hond heeft vachtverzorging nodig. Dus niet alleen de langharige 
krullerige types, maar ook kortharige. Hoe die vacht verzorgd moet worden, 
verschilt van hond tot hond.  
 
Veel kun je zelf doen. Het wennen aan vachtverzorging bijvoorbeeld, maar 
ook de wekelijkse onderhoudsbeurt doen de meeste eigenaren zelf. 
Sommige honden zullen periodiek een intensievere verzorgings-beurt nodig 
hebben en veel eigenaren brengen hun hond hiervoor naar een trimmer. 
 
Wennen aan borstelen 
Het is belangrijk dat je hond eraan went dat iemand hem aanraakt. Daardoor kan hij beter 
wennen aan het borstelen of zijn nagels knippen. Je kunt dit oefenen door eerst zijn lichaam 
op diverse plaatsen aan te raken. Gaat dit goed, dan kun je hem voorzichtig gaan borstelen.  
 
Wekelijks onderhoud 
Hoe vaak en waarmee de hond geborsteld moet worden, verschilt per hond. De dierenwinkels 
hangen vol met allerhande borstelgereedschap, maar lang niet elke borstel of kam is geschikt 
voor de verzorging van jouw hond. Je kunt hiervoor het beste een deskundige om advies 
vragen.  
 
Trimmen 
Sommige honden zullen periodiek getrimd moeten worden. Er zijn eigenaren die dit zelf doen, 
maar je kunt hiervoor ook naar een trimmer gaan. Bij een trimbehandeling worden diverse 
trimtechnieken gebruikt: 
- Knippen: met een schaar wordt de vacht van de hond ingekort en in model geknipt. Er zijn 

verschillende soorten scharen, zoals uitdunscharen, rechte scharen en voetenscharen.  
- Scheren: scheren is eigenlijk het knippen met een machine. Het gaat sneller en het resultaat 

is gladder. De vacht van bijvoorbeeld boomers en doodles wordt vaak gedeeltelijk 
geschoren en gedeeltelijk geknipt. Als de vacht van je hond heel erg in de klit zit, zal de 
trimmer deze ook scheren.  

- Plukken: hierbij haalt de trimmer met de hand of met speciaal gereedschap de dode haren 
uit de vacht. Veel terriërs moeten een paar keer per jaar geplukt worden, maar ook bij 
bijvoorbeeld cockerspaniels zal de trimmer de pluktechniek soms gebruiken.  

- Uitwollen: hierbij wordt de losse ondervacht tijdens de ruiperiode uit de vacht gehaald. Dit 
kan de trimmer doen met speciaal uitwolgereedschap, maar ook door de hond goed te 
wassen en daarna met een sterke föhn droog te blazen. Deze techniek gebruikt de trimmer 
vooral bij honden met dichte ondervachten, zoals herdershonden.  

 
Naast deze trimbehandelingen kan je bij een trimmer ook terecht voor een periodieke 
borstelbeurt, een wasbeurt of het controleren en eventueel knippen van de nagels.  
 
Wenbeurt in de trimsalon 
Bij de meeste trimmers kun je terecht voor een wenbeurt. Dit is niet alleen belangrijk voor 
(jonge) honden die regelmatig getrimd moeten worden. Ook voor kortharige honden is zo’n 
wenbeurt een leuke manier om te wennen aan vachtverzorging. Tijdens zo’n wenbeurt geeft 
de trimmer je gerichte informatie over de beste vachtverzorging van jouw hond.  
 


