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BORSTELS EN KAMMEN…. WAT HEB JE NODIG? 
Je hebt een hond, kat, cavia of konijn en bent op zoek naar goede spullen om de vacht van je dier te 
verzorgen. Je loopt een dierenwinkel binnen en vraagt naar de borstels en kammen. De medewerker 
van de dierenwinkel loopt met je mee naar een schap met wel dertig verschillende soorten borstels en 
kammen. En nu? 
 
Iedere vacht is anders en heeft dus een specifieke behandeling nodig. Als je informatie over de beste 
borstel of kam voor jouw dier wil, kun je advies inwinnen bij een trimsalon. Het beste is als je met je dier 
naar de trimmer gaat zodat deze de vacht goed kan bekijken, maar soms lukt dat niet. De meeste 
trimmers willen je dan ook wel helpen via de mail of de telefoon.  
 
In deze folder lees je over de meest gebruikte kammen en borstels. 
 

Eerst borstelen en dan kammen 
Algemeen geldt dat je minimaal een borstel en een kam nodig hebt. Met de borstel haal je het vuil en 
beginnende klitten eruit. De kam gebruik je als controle. Trek nooit met je kam aan een klit! Dat doet 
pijn en je kunt de huid erdoor beschadigen. Kom je een klit tegen, probeer deze er dan uit te borstelen. 
Lukt dat niet, dan kun je hem het beste eruit knippen of scheren. Er zijn ook wel klittenkammen te koop, 
maar deze moet je zo weinig mogelijk gebruiken…. Klitten doen zeer en eraan trekken nog meer.  
 

Met mate 
Hoe vaak je moet borstelen, verschilt ook van dier tot dier. Als je te weinig borstelt, kunnen klitten en 
vervilting ontstaan. Maar je kunt ook te veel borstelen en kammen. Als je borstelt en kamt, heb je 
namelijk altijd de kans om de huid en de vacht iets te beschadigen en ook gezonde haren uit te trekken. 
Een richtlijn hiervoor geven is moeilijk omdat er zo veel verschillende dieren en vachten zijn. Ook 
hiervoor geldt: vraag een trimmer advies voor jouw specifieke dier.  
 

Borstels 
Een borstel mag niet te hard zijn. Dat voelt niet fijn op de huid en kan de huid beschadigen. De meeste 
borstels worden in de loop van de tijd minder hard. Heb je een borstel die je eigenlijk te hard vindt, haal 
hem dan even over een steen of andere ruwe ondergrond. Hij zal dan wat zachter aan gaan voelen.  
 

Er zijn veel verschillende borstels, voor 
verschillende soorten vachten. Hiernaast zie je 
borstels die het meest gebruikt worden. 
 
1. zachte slicker  
2. zachte, kleine slicker 
3. grote middelharde slicker 
4. rubberen borstel 
5. haren borstel 
6. pennenborstel 
 
 
 
 

 

Slicker- of universeelborstel 
De borstels met kromme pennen heten slickerborstels of ook wel universeelborstels. Deze laatste 
benaming doet vermoeden dat ze voor alle vachten geschikt zijn. Dat zijn ze echter niet. Door de 
kromme pennen, komen deze borstels gemakkelijk tot op de huid. Dat is ook de bedoeling voor dieren 
met lange en dichte vachten, maar bij dieren met een dunne vacht kan de huid er gemakkelijk door 
beschadigen.  
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Slickerborstels zijn er in allerlei maten en hardheden. Als je zo’n borstel voor een kat of konijn wilt 
gebruiken omdat de vacht erg dik is, gebruik dan de zachtst mogelijke.De harde slickers zijn geschikt 
voor stugge, dikke vachten zoals die van de labradoodle of de langharige herders. 
 

Pennenborstel 
Een pennenborstel heeft rechte pennen. Meestal zijn die aan het uiteinde stomp. Deze borstels worden 
vooral gebruikt bij dunnere, lange vachten. Denk aan maltezers, Ierse setters, maar ook voor sommige 
langharige katten en konijnen.  
 
Ook de pennenborstels verschillen in maat, materiaal en hardheid.  
 

Haren borstel 
Met een haren borstel verzorg je op een heel voorzichtige manier zachte vachten, zoals die van 
konijnen, maar ook van sommige honden. Klitten haal je er niet zo goed mee weg, maar je kunt een 
klitvrije vacht hier wel heel goed mee onderhouden.  
 
Er zijn borstels van synthetisch materiaal, maar ook met echte haren. Synthetische borstels kunnen de 
vacht statisch maken, waardoor er juist weer klitten kunnen ontstaan.  
 

Rubberen borstel 
Met een rubberen borstel masseer je de huid. Je haalt er gemakkelijk losse haren mee uit de vacht en 
veel dieren vinden het heerlijk. Maar er kleven ook nadelen aan. Met deze borstel haal je ook 
gemakkelijk gezonde haren uit de vacht. En dat is nou net niet de bedoeling.  
 
Als je een rubberen borstel gebruikt, doe dit dan voorzichtig en oefen niet veel druk uit. Je kunt ze goed 
gebruiken bij het wennen aan borstelen, maar ook als je een hond inzeept tijdens een wasbeurt zijn ze 
handig.  
 

Microvezeldoek 
Heb je een dier met een dunne, gladde vacht, dan heeft deze meestal niet veel vachtonderhoud nodig. 
Losse haren kun je dan heel goed met een droge of natte microvezeldoek verwijderen.  
 

Kammen 
Zoveel vachten, zoveel kammen…. Er zijn kammen met stompe pinnen, met draaiende pinnen, met 
pinnen van verschillende lengtes, platte kammen en harkvormige kammen……   
 

Hiernaast zie je de kammen die het meest 
gebruikt worden. 
1. herdersharkje 
2. grove kam 
3. kam met roterende pinnen 
4. vlooienkam 
5. zachte plastic hark 
6. poedelkam grof en fijn 
7. uitwolkam 
8. antistatische kam 
 
 
 

 

Grove en fijne platte kammen 
Hoe grof een kam is, is afhankelijk van de hoeveelheid pinnen per centimeter. Na het borstelen, haal je 
eerst een grove kam door de vacht om de vacht te controleren op klitten. Kom je nog een klit tegen, dan 
borstel je die er weer uit. Daarna kun je een fijnere kam gebruiken. Pas op dat je niet een te fijne kam 
gebruikt. Een kam die te fijn is, zal haren uit de vacht trekken.  
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Platte uitwolkammen 
Kammen waarbij de pinnen verschillende lengte hebben, zijn uitwolkammen. Het idee erachter is dat je 
hierdoor ook de ondervacht bereikt. Uitwolkammen zijn dan ook geschikt voor dieren met een 
ondervacht, denk bijvoorbeeld aan Britse korthaarkatten of herderachtigen. Pas bij deze kammen op 
dat je niet te hard ermee door de vacht gaat. Je komt dan op de huid en die kun je daardoor beschadigen.  
 

Harkjes 
Harkjes hebben een andere vorm dan de platte kammen. Door hun andere vorm werken ze 
ergonomischer dan de platte kammen. Het nadeel is dat ze ook dichter op de huid werken en dat je 
vaak meer druk uitoefent op de huid. Dat is fijn om klitten op te sporen, maar ze kunnen dan ook 
gemakkelijk de huid beschadigen. Harkjes zijn vooral geschikt voor dikke vachten die wel tegen een 
stootje kunnen. Ze heten niet voor niks ook wel herdersharkjes …  
 

Kam met roterende pinnen 
Door de draaiende pinnen komen deze kammen iets gemakkelijker door een vacht heen die wat warrelig 
is. Door klitten komen ze niet heen. Ze kunnen dan ook als onderhoudskam gebruikt worden bij 
klitgevoelige vachten.  
 

Vlooienkam 

Een vlooienkam is een heel fijn kammetje waarmee je vlooien of vlooienpoep kunt opsporen als je hem 
oppervlakkig door de vacht heen haalt. Dat is waar hij voor bedoeld is. Hij wordt soms echter 
aangeraden als fijne kam, waarmee je bijvoorbeeld de kop of de oren kunt kammen. De kam is echter 
zo fijn dat je er ook gemakkelijk gezonde haren mee uittrekt.  
 

SCHERP GEREEDSCHAP – GEEN BASISMATERIAAL 
In de handel is ook allerlei ander verzorgingsmateriaal te koop en soms wordt dat gereedschap 
aangeraden aan eigenaren. Dit gereedschap kan echter bij (verkeerd) gebruik de huid en de vacht 
beschadigen en het dier pijn doen. Ik adviseer dit gereedschap dan ook bijna nooit aan eigenaren. 
 

 
Voorbeelden hiervan zijn: 
1. furminator 
2. klittenmesje 
3. coatking 
4. klittensnijder, grof 
5. klittensnijder, fijn 
 
 
 
 
 

Furminator 
De furminator is er in allerlei uitvoeringen en wordt verkocht als het gereedschap dat overmatig verharen 
tegengaat. De scherpe tanden zitten dicht op elkaar zitten en beschadigen heel gemakkelijk de huid en 
de vacht. Er komen wel veel haren los, maar ook veel gezonde haren komen dan mee. Het gevolg is 
dat de huid weer nieuwe haren gaat aanmaken en de vacht van het dier kan dan continu blijven 
verharen.  
 

Klittensnijder 
Het lijkt op een tornmesje en is bedoeld om klitten en vilt door te snijden. Hierna kun je de klit 
eruitborstelen. Ontklitten is voor een dier pijnlijk en ik ben er dan geen voorstander van. Zeker als je 
hard aan de klit trekt met dit mesje, kun je het dier pijn doen. Daarbij kun je door het mesje gemakkelijk 
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de huid beschadigen. Kom je een klit tegen die je er niet meer uit kunt borstelen, knip of – beter nog – 
scheer hem dan met een tondeuse uit de vacht of laat dat doen door een professional.  
 

Coatking 
Met een coatking haal je veel ondervacht weg. Hij wordt ook wel gebruikt bij het plukken of strippen van 
een hond. Het is een wat grovere en vachtvriendelijkere variant van de furminator. Als je hem voorzichtig 
en hooguit een keer per maand gebruikt, kan het een nuttig gereedschap zijn. Maar als hij ruw wordt 
gebruikt of een paar keer per week, raakt de vacht beschadigd. Het is geen basisgereedschap, maar 
kan bij een periodieke trimbeurt wel van pas komen.  
 

Klittensnijder grof 
Hij ziet er eng uit en dat is hij ook als hij niet goed gebruikt wordt. Het is een soort harkje met mesjes 
waarmee je klitten in bijvoorbeeld de broek van een hond door kunt snijden en daarna borstelen. Ook 
dit gereedschap vind ik geen basisgereedschap, maar kan van pas komen bij een periodieke trimbeurt 
van bijvoorbeeld een langharige husky of Berner sennenhond die in de klit zit.  
 

Klittensnijder fijn 
De fijne klittensnijder is wat vriendelijker om te gebruiken, maar er geldt hetzelfde voor als voor de 
andere klittensnijders. Als je ermee aan een klit gaat trekken, doet dat zeer.  
 

Nagels knippen 
Veel dieren kunnen uitstekend hun eigen nagels 
bijhouden. Een periodieke controle is echter wel aan te 
raden. Sommige nagels slijten slecht af, vooral als de 
dieren vaak op een zachte ondergrond lopen. Een 
nageltang hoort dus wel bij de basisgereedschappen.  
 
Nageltangen zijn er ook in allerlei vormen en maten. Er zijn 
kleine tangen voor katten en konijnen, middelgrote en 
grote voor honden. Er zijn ook (elektrische) vijlen op de 
markt. Sommige dieren reageren daar goed op, maar het 
is wel meer werk.  
 
Hoe je moet knippen, kan een trimmer je laten zien.  Zie je 
het niet zitten om het zelf te doen: maak dan een afspraak 
bij je trimmer.  
 

Teken verwijderen 
Lastige beestjes zijn het, die teken. Ze zitten in het hoge gras en in de struiken,  kruipen op passerende 
dieren (en mensen!) en zuigen zich erin vast. Ze hebben een voorkeur voor plekken waar de huid dun 
is: in de liezen, in de oksels of tussen de tenen, maar kunnen ook op andere gedeelten van het lichaam 
zich vastzuigen. Controleer dus je huisdier regelmatig op teken. En vind je zo’n vastgezogen teek, 
verwijder hem dan zo snel mogelijk in zijn geheel. Ook tekentangen kun je in allerlei vormen en maten 
kopen voor in je verzorgetui.  
 

 


