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WENNEN AAN VACHTVERZORGING  
 
Of je nu een kortharige, langharige of ruwharige hond hebt, elke hond heeft op de een of andere manier 
vachtverzorging nodig. En dat is wel iets waar hij aan moet wennen en je moet dit dus oefenen. Je kunt 
bij veel trimmers voor een puppenwenbeurt terecht, maar dat vervangt niet het oefenen thuis. Heb je 
een nieuwe huisgenoot, ga met hem aan de slag met de vachtverzorging.  
 
In deze informatiefolder bespreek ik hoe honden kunnen wennen aan kammen en borstelen. 
Maar ook katten, konijnen en cavia´s hebben vachtverzorging nodig en moeten dus daaraan 
wennen. Met wat kleine aanpassingen kun je ook voor deze diersoorten de volgende tips 
gebruiken.  
 

Wennen aan … op tafel staan 
Een trimmer zal altijd een dier op een trimtafel verzorgen. Ook thuis is het handig om dat te doen. Voor 
de hond is het duidelijk dat er iets speciaals van hem verwacht wordt. Voor de eigenaar is het een veel 
betere houding. Je kunt ook overal beter bij dan als je op de grond je hond verzorgt.  
 
Je hond zal dan ook moeten wennen om rustig op tafel te staan (of te zitten of liggen). Een (opvouwbare) 
trimtafel is natuurlijk het best. Deze zijn (meestal) op een goede werkhoogte, vaak verstelbaar en het 
oppervlak is ruw waardoor de hond niet uitglijdt. Ze zijn te koop in allerlei maten en prijzen.   
Mocht je dit niet zien zitten, dan kun je ook gebruikmaken van een stevige tafel met een antislipmatje. 
Zorg dat de tafel niet heel groot is. De hond moet er goed op kunnen staan, maar niet weg kunnen 
lopen. Zorg ook dat de hoogte goed is voor jou.  
 
1. Til je pup voorzichtig op 
Sla een arm achter de voorpoten. Met je andere arm ondersteun je zijn achterkant. Til je hond voorzichtig 
op. Misschien wil je of kun je je hond niet zomaar optillen. Leer hem dan om bijvoorbeeld via een stoel 
zelf op tafel te gaan staan.  
 
Sommige honden zullen dit de eerste keer al heel spannend vinden. Bouw dit dan ook op. Sla eerst je 
armen om hem heen en beloon dat, til hem vervolgens een stukje op en beloon ook dat weer. Vertel 
hem wat je gaat doen. Hierdoor weet hij de volgende keer wat er gaat gebeuren.  
 
2. Zet je hond op de tafel 
Als je pup rustig blijft staan, beloon dit dan. Ik vind het belangrijk dat een hond rustig staat en niet speelt 
met borstels, kammen of andere trimbenodigdheden. Dat is veiliger en duidelijker voor hem.   
Verwacht niet dat je pup meteen een kwartier stilstaat. Begin met een halve minuut. Zet hem dan weer 
op de grond en beloon hem met bijvoorbeeld ‘goed zo’.  
 

Wennen aan … aanraken 
Als je je hond verzorgt, moet je hem op allerlei plaatsen op zijn lichaam aanraken. Dat is voor veel 
honden best spannend. Als je dit regelmatig oefent, zal hij dit normaal gaan vinden. Leg de lat niet te 
hoog. Het is voor jou en de hond fijn als hij rustig blijft tijdens het aanraken van zijn lichaam. Hij hoeft 
het geen feestje te vinden als jij bijvoorbeeld aan zijn nagels zit, maar moet het wel toelaten.  
Oefen daarom het aanraken van de volgende lichaamsdelen. 
 
1. Zijn kop en hals 
De meeste honden vinden het fijn als je ze onderaan hun kop aait. Bovenop kan nog weleens spannend 
zijn. Raak in eerste instantie de lastige delen alleen aan en beloon dat. Daarna kun je ze langduriger 
aanraken en lekker kriebelen. Besteed extra aandacht aan de oren. Die zijn vaak gevoelig. Sommige 
honden hebben oren die getrimd moeten worden en dus moeten deze het goed vinden als er iemand 
aan zit. Ook het gebied rond de ogen en zijn bek hebben aandacht nodig. Bij langharige rassen zijn 
deze delen klitgevoelig. Vaak worden deze plekken geknipt of geschoren. Oefen dan ook met het 
aanraken op deze plekken.  
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2. De rug 
Het aanraken van de rug vinden de meeste honden geen probleem. Ga rustig met je hand vanaf zijn 
nek zachtjes over zijn rug naar achteren. Sommige honden kunnen gevoelig reageren als je bij hun kont 
komt. Oefen in dat geval in eerste instantie weinig druk uit op dit gedeelte en aai er rustig overheen. 
 
3. De staart en de omgeving van de staart 
Dit vinden veel honden erg spannend, maar het is wel een plek die zorgvuldig verzorgd moet worden. 
Til de staart op en raak het gedeelte onder aan de staart aan, bij zijn anus. Aai ook de staart vanaf de 
aanzet tot aan het staartpuntje.  
 
4. De voorpoten 
Ga met je hele hand langs het been vanaf de schouders tot aan 
de voet. Besteed ook aandacht aan de binnenzijde van de poot, 
vanaf de oksel. Als je hond dit toelaat, til dan een poot op. Let op 
dat je deze naar voren beweegt en niet naar opzij. Houd de voet 
dan even vast en voel aan de nagels en de onderkant van de 
voetjes, tussen de voetzooltjes.  
 
5. De achterpoten 
Dit doe je op dezelfde manier als de voorpoten.  
 
6. De buik en de borst 
Dit kun je doen als de hond staat, maar ook als hij ligt. Ga rustig 
met je hand over de buik, de borst en de liezen. Laat hem dan 
liggen en beloon eerst het liggen. Aai hem dan op zijn borst, zijn 
buik en liezen.  
 

Wennen aan … de borstel en kam 
Het aanraken van het lichaam met je hand is een ding, daarna zal je hond ook aan de borstels en 
kammen moeten wennen. En dat is dan vaak opeens iets heel anders waar hij weer opnieuw aan moet 
wennen.  
Zorg dat je goede borstels en kammen gebruikt. Wil je weten welke borstels en kammen je het beste 
kunt gebruiken, vraag dan advies aan een trimmer. Elke vacht verschilt en dus verschillen de borstels 
en kammen die je kunt gebruiken, per vacht. Het is natuurlijk het mooist als je trimmer hiervoor je pup 
ziet, maar veel trimmers kunnen je ook advies geven op afstand.  
 
1. Zet je pup op tafel.  

 
2. Pak de borstel of kam waaraan je je pup wilt laten wennen. Laat hem 

zien aan je pup en zeg wat je doet. Laat hem er ook aan ruiken. 
Sommige pups willen borstels en kammen met hun bek ‘bekijken’. 
Dat zou ik niet toestaan. Het kan gevaarlijk zijn en is zonde van je 
borstels en kammen. Daarnaast kan het lastig zijn om je hond te 
borstelen en kammen als hij geleerd heeft dat hij in alles mag bijten. 
Ruiken en kijken is dus prima, maar bijten niet. Bijt je hond wel in de 
borstel, haal die dan weg en zeg rustig ‘nee’. Ruikt en kijkt hij ernaar, 
beloon dit dan met bijvoorbeeld ‘goed zo’.  
 

3. Is de hond rustig, borstel of kam dan voorzichtig zijn rug. Laat hij dit 
rustig toe, beloon hem dan weer. Wordt hij hier al erg zenuwachtig 
van? Stop dan en doe een stapje terug. Raak hem eerst weer aan 
met je handen of neem een zachtere borstel of kam. Als je hond 
rustig is bij deze aanraking, dan kun je de ander lichaamsdelen borstelen en kammen. Pas op met 
eventuele klitten. Als je daaraan trekt met een borstel of kam, doet dat pijn en kan je hond een hekel 
krijgen aan het borstelen en kammen. Borstel altijd eerst en gebruik daarna de kam ter controle. 
(Soms moet je in dit stadium even doorzetten. Sommige honden leren dat als ze nu gaan piepen bij 

Wat doe je nou met mijn tenen? 

Dat ruikt spannend! 
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het zien van een borstel of kam, de eigenaar ophoudt met borstelen. En dat is nou ook weer niet de 
bedoeling. Kijk dus goed naar het gedrag van je hond!)  
 

4. Moeilijke, maar heel belangrijke onderdelen 
zijn: de kop, de staart en de poten. Besteed 
hier dan ook extra aandacht aan.  

 
Benoem bij deze gewenning steeds wat je doet 
en houd elke keer dezelfde volgorde aan. 
Hierdoor weet de hond waar hij aan toe is en is en 
wordt het minder spannend.  
Overvraag je hond niet. Iets nieuws leren kost 
veel energie en dat geldt ook voor je hond. Liever 
twee keer per dag een sessie van vijf minuten, 
dan een keer per week een halfuur….  
 

Wennen aan … nagels knippen 
Veel eigenaren vinden het eng om de nagels van hun hond te knippen en gaan daarvoor naar een 
trimmer of dierenarts. Natuurlijk is dat een mogelijkheid, maar het is meestal een klusje dat je goed zelf 
kunt doen. De meeste trimmers willen je graag laten zien hoe je dat doet en waarmee je dit het beste 
kunt doen.  
Nagels knippen is voor veel honden hartstikke eng en dus is dit ook iets waar ze rustig aan moeten 
wennen.  
 
1. Zet je hond op tafel.  
2. Pak je nageltang. Laat deze aan je hond zien en laat hem eraan ruiken.  
3. Pak nu zijn voorpoot op. Raak eerst zijn nagels aan. 

Leg daarna de tang tegen de nagels. Beloon dit en zet 
de voet terug.  

4. Doe dit bij alle nagels aan de voorpoot.  
5. Blijft je hond rustig? Zet daarna de tang zo tegen de 

nagel alsof je hem wil knippen. Knip nog niet en 
beloon hem weer.  

6. Ten slotte kun je een heel klein puntje afknippen. Zorg 
dat je niet te ver knipt. Liever een iets te lange nagel 
in dit stadium dan een bloedende nagel en een hond 
die nooit meer iemand aan zijn nagels laat komen…. 

7. Doe hetzelfde met de nagels aan de achterpoten.  
 
Ook bij deze wensessie is het belangrijk om de stapjes klein te houden. Besteed extra aandacht aan de 
nagels van de duimpjes en eventuele klauwtjes. De duimpjes vind je aan de binnenkant van de 
voorpoten, iets hoger dan de andere tenen. Sommige honden hebben klauwtjes aan de achterpoten. 
Controleer dit en als dat zo is, houd deze nagels extra in de gaten. De nagels van de duimpjes en 
klauwtjes slijten minder dan de andere nagels. Ze raken immers de grond niet.  
 

Wennen aan … wassen en afdrogen 
Sommige eigenaren wassen hun hond liever niet, andere doen dit het liefst elke week. Ook al ben je 
niet van plan je hond regelmatig te wassen, toch zal het soms moeten gebeuren. Als je hond 
bijvoorbeeld in een rotte vis heeft liggen rollen, wil je hem toch wel schoon hebben voordat hij bij je op 
de bank kruipt. Het kan ook zijn dat je hond een keer met een medicinale shampoo gewassen moet 
worden. Ook dan is het handig als hij niet in paniek raakt bij de eerste scheut water.  
 
Zorg dat je een goede wasplek hebt. Een douche is vaak lastig doordat de hond er makkelijk uit weg 
kan lopen. Daarnaast moet de eigenaar zich op deze plek vaak in allerlei bochten wringen. Kleine 
honden kun je meestal wel in een wasbak wassen. Voor grotere honden is een echt hondenbad aan te 
raden. Dat hoeft geen professioneel bad te zijn, er zijn ook goedkopere baden te koop. Zie je dit niet 

Snoepjes en borstelen…. 
Borstelen is leuk! 

Ik ben er even niet… 
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zitten, dan kun je een doggywash opzoeken. Bij sommige trimmers kun je ook terecht om je hond zelf 
te komen wassen.  
 
1. Zorg dat je hond niet kan uitglijden. Leg eventueel een antislipmatje in de wasbak, in het bad of op 

de vloer.  
2. Leg al je spullen (shampoo, handdoeken/badjasje) klaar. Je laat je hond niet alleen als hij in bad, de 

douche of de wasbak staat.  
3. Zet je hond voorzichtig in het douchegedeelte, het bad of de wasbak. Beloon hem als hij rustig (met 

vier poten op de grond) blijft staan.  
4. Pas als hij rustig is, zet je de douchekop op de zachtste stand met lauw water. Maak eerst zijn kont 

nat. Vertel je hond wat je aan het doen bent en beloon hem voor rustig gedrag. Zo maak je langzaam 
zijn hele lijf nat. Laat in de eerste instantie de kop droog.  

5. Gaat dit goed, verdeel dan de shampoo over de vacht van je hond. Begin weer aan de achterkant 
en werk naar voren toe. Laat de shampoo even inwerken en spoel hem uit.  

6. Heeft de hond deze eerste sessie goed doorstaan? Dan kun je de volgende keer proberen om zijn 
kop ook af te spoelen. Gebruik hiervoor een zachte shampoo 
of alleen water. Zorg dat er geen water in zijn ogen en oren 
komt. Houd hiervoor de kop iets omhoog.  

7. Als je klaar bent met wassen, laat je de hond nog even staan. 
Het is niet de bedoeling dat hij als een zotte uit de wasbak of 
het bad springt. Droog hem af met een handdoek en zet hem 
daarna op een ruwe ondergrond.  

 
De meeste honden zullen zich nu uitschudden en/of rondjes gaan 
rennen. Het was toch wel een spannende gebeurtenis en die 
spanning moet er even uit. Laat dit ook gebeuren.  
 

Wennen aan … een föhn of waterblazer 
Lees de folder ‘Je hond wennen aan een waterblazer’. Deze kun je vinden op de website onder het 
kopje Informatie. 
 
   

Moe! 


