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VACHTVERZORGING HOND 

 

De Hondenvacht 

De hondenvacht heeft verschillende functies. Ze biedt zowel bescherming (uv-straling, allergenen, 
pathogenen, mechanisch geweld) als isolatie (het lichaam op constante temperatuur houden).  De vacht 
is slechts een onderdeel van die isolatie, maar het is wel een belangrijk deel. En het is met name de 
onderwol die voor het meest isolatie zorgt, want tussen de onderwol zit een isolerende luchtlaag. Nemen 
we alle wol weg, dan is er geen isolerende laag meer en zal de hond dus veel sneller oververhitten of 
onderkoelen.  
Warmte afgeven doet een hond immers niet zoals mensen door te zweten, maar door te hijgen en door 
met hun buik op een koele ondergrond te gaan liggen.  

Het doel van de vachtverzorging is dus niet om zoveel mogelijk haar te verwijderen, maar om te zorgen 
dat de vacht klitvrij blijft. Want klitten zorgen ervoor dat de isolerende laag niet naar behoren kan werken 
en kunnen erg pijnlijk zijn voor de hond.  

Vachtcontrole 

Het ene ras heeft al wat meer verzorging nodig dan het andere. Toch kan een groot deel van de 
vachtcontrole al knuffelend gebeuren. Voel/aai met je handen aan je hond en als je ergens een klitje 
tegen komt, probeer je het met je handen te ontwarren. Lukt dit niet, dan kan je er een grofgetande 
metalen kam bij halen en proberen om met 2 punten van de kam de klit te ontwarren. Je kan eventueel 
wat talkpoeder gebruiken om de klit beter uiteen te krijgen. Inpoederen, een paar minuten wachten en 
de klit uiteen proberen halen. Als je je hond dagelijks controleert met je handen, kan je de hoeveelheid 
klitten beperken. De probleemgebieden waar zich het snelst klitten vormen zijn: oksels, liezen, borst, 
buik, broek en achter de oren.  

Krijg je de klitten er niet meer uitgeborsteld, dan zullen ze steeds groter worden en gaan vervilten. Want 
klitten gaan vanzelf niet weg. Vervilting moet worden weggeschoren, want ontklitten van vilt is veel te 
pijnlijk voor de hond. Probeer er niet zelf aan te knippen, want doordat vilt dicht op de huid zit zal dit 
gevaarlijk zijn. Maak in dat geval een afspraak bij uw hondentrimmer voor een professionele 
vachtverzorging.  

Wat is het verschil tussen een klit en een vervilte vacht? Een klit is een opeenhoping van haren die in 
elkaar plakt ergens halverwege de vacht. Vervilting is een veel zwaardere opeenhoping van haren die 
reeds tot op de huid zit. Verwijder je klitten dus niet, dan gaat de vacht op de duur vervilten.  
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Vachtverzorging per vachtsoort 

Vachtverzorging korthaar en kort stokhaar 

1x per week ‘aaien’ met een licht vochtig microvezeldoekje kan 
helpen om de dode haren te verwijderen. Verder hoeven er bij deze 
honden geen borstels aan te pas te komen.  

2x per jaar: Tijdens de ruiperiode kan het helpen om deze honden 
eens te laten wassen in een trimsalon. Nadien kunnen de dode 
haren er worden uitgeblazen en zal u merken dat de hoeveelheid 
haarverlies minder zal zijn.  

(bv Dalmatiër, Boxer, Dwergpinscher, Engelse Bulldog, Labrador 
Retriever, Mechelse Herder, Rottweiler…) 

 

Vachtverzorging normaal tot lang stokhaar 

2x per week controleren op klitten. Dit doen we met de grofgetande 
kam en de zachte universeelborstel (groen).  

Controleer vooral op de probleemgebieden (oksels, liezen, borst, 
buik, broek en achter de oren), die zijn het meest gevoelig voor 
klitten.  

2-4x per jaar: De hond laten wassen in het trimsalon. Nadien kunnen 
de dode haren er worden uitgeblazen.   

(bv Border Collie, Zwitserse Herder, Husky, Keeshonden, Shiba Inu…) 

 

Vachtverzorging kort golvend haar met dikke ondervacht 

2x per week controleren op klitten met de grofgetande kam en de 
zachte universeelborstel (groen). 

Controleer vooral op de probleemgebieden (oksels, liezen, borst, 
buik, broek en achter de oren), die zijn het meest gevoelig voor 
klitten.  

2-4x per jaar: De hond laten wassen in het trimsalon. Nadien kunnen 
de dode haren er worden uitgeblazen.   

(bv Berner Sennenhond, Leonberger, Sint-Bernard, Newfoundlander…) 
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Vachtverzorging lange ruige dekharen met dikke ondervacht 

Dagelijks kort borstelen met de pinnenborstel. Kom je geen klitten 
meer tegen, dan is het voldoende. De controle op klitten kan 
gebeuren met de grofgetande kam.  

De oksels, liezen, borst, buik, broek en achter de oren zijn het meest 
gevoelig voor klitten, maar daar is het vaak moeilijker om met de 
pinnenborstel te komen. Daar kan je beter een kleine zachte 
slickerborstel voor gebruiken.   

4x per jaar: De hond laten wassen en eventueel bijknippen in het 
trimsalon.  

(bv Bearded Collie, Shapendoes, Bobtail, Briard…) 

 

Vachtverzorging kort zijdehaar met bevedering 

Dagelijks controleren op klitten met de grofgetande kam en de 
zachte slickerborstel. Bij deze rassen moeten enkel de langer 
behaarde delen (bevedering) geborsteld worden. De kort behaarde 
delen worden best zoveel mogelijk met rust gelaten, omdat er daar 
zelden klitten ontstaan.  

Bij de rassen met erg veel bevedering onder de buik zoals de 
Amerikaanse Cocker Spaniel en de Cavalier King Charles Spaniel kan 
de lange bevedering ook geborsteld worden met de pinnenborstel.  

De oksels, liezen, borst, buik, broek en oren, zijn bij deze rassen langer behaard. Dit zijn meestal ook 
de probleemgebieden, dus die zullen extra gecontroleerd moeten worden.  

2-4x per jaar: De hond laten wassen in het trimsalon en indien gewenst de bevedering laten bijknippen.  

(bv Amerikaanse Cocker Spaniel, Engelse Cocker Spaniel, Chihuahua, Cavalier King Charles Spaniel, 
Golden Retriever, Saluki, Ierse Setter…) 
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Vachtverzorging lang zijdehaar 

 Dagelijks kort borstelen met de pinnenborstel. Kom je geen klitten 
meer tegen, dan is het voldoende. Je kan dit nadien controleren 
met de grofgetande kam.  

De oksels, liezen, borst, buik, broek en achter de oren zijn het 
meest gevoelig voor klitten, maar daar is het vaak moeilijker om 
met de pinnenborstel te komen. Daar kan je beter de zachte 
slickerborstel voor gebruiken.   

4-6x per jaar: De hond laten wassen, drogen en indien gewenst in 
model laten knippen.  

(bv Afghaanse windhond, Tibetaanse Terrier, Yorkshire Terrier, Maltezer, Shih-Tzu…) 

 

Vachtverzorging krulvacht 

 Dagelijks controleren op klitten met de grofgetande kam en de 
zachte universeelborstel (groen). 

Controleer vooral op de probleemgebieden (oksels, liezen, borst, 
buik, broek en achter de oren) en bij deze rassen ook de poten, die 
zijn het meest gevoelig voor klitten.  

4-6x per jaar: De hond laten wassen, drogen en in model 
knippen/scheren in het trimsalon.  

(bv Poedel, Bichon Frisé, Kerry Blue Terrier, Spaanse Waterhond, Lagotto Romagnolo…) 

 

Vachtverzorging ruwhaar 

 1x per week controleren op klitten met de grofgetande kam en de 
harde universeelborstel (blauw). Je moet niet borstelen tot er geen 
haar meer uitkomt, want dan haal je bij deze rassen alle onderwol 
weg en dan missen ze een deel van de beschermende functie van de 
vacht.   

2-4x per jaar: De hond laten plukken in het trimsalon.  

(bv Airedale Terrier, Ierse Wolfshond, Schnauzers, Cairn Terrier, 
Teckel ruwhaar…) 
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Vachtverzorgingsartikelen voor de hond 

Microvezeldoekje 

 Kortharige vacht 
 Beetje vochtig maken en over de vacht aaien 

 

 

 

 

Pinnenborstel 

 Lang zijdehaar 
 Lange dekharen met dikke ondervacht 
 Bij rassen met erg lange bevedering 
 Zachtjes beginnen borstelen vanop de huid, met de volledige 
lengte van de vacht mee.  
 In lagen borstelen, zodat je zeker overal komt.  
 Je moet niet borstelen tot er geen haar meer uitkomt. Als de 
vacht klitvrij is moet je stoppen. Dit kan je controleren met de 
grofgetande kam.  

 

 

 

Zacht slickerborsteltje 

 Langharige vachten met zijdehaar 
 Bij bevedering enkel gebruiken op de bevedering, niet op de kort behaarde delen 
 Te gebruiken op de klitgevoelige plaatsen (oksels, liezen, borst, buik, broek en achter de oren) 
 Geen druk uitoefenen op deze borstel, want dan zou je de huid kunnen beschadigen en kan 

het pijnlijk worden voor de hond.  
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Zachte universeelborstel (groen) 

 Langharige vachten met veel ondervacht, krulvachten 
 Zachtjes borstelen, de bovenkant van de borstel veert mee, dus je 
hoeft geen druk uit te oefenen.  
 In lagen borstelen, zodat je zeker overal komt. 
 Je moet niet borstelen tot er geen haar meer uitkomt. Als de vacht 
klitvrij is moet je stoppen.  

 

 

 

 

 Harde universeelborstel (blauw) 

 Ruwharen 
 Zachtjes borstelen, de bovenkant van de borstel veert mee, dus je 
hoeft geen druk uit te oefenen.  
 Je moet niet borstelen tot er geen haar meer uitkomt. Als de vacht 
klitvrij is moet je stoppen.  

 

 

 

 Grofgetande kam 

 Alle langharige rassen 
 Gebruik enkel het grof gedeelte van de kam. Met het fijne gedeelte trek je teveel haren uit.   
 Enkel voor de controle op klitten. Niet om de gehele vacht mee uit te borstelen, want dan trek 

je teveel intacte wolharen uit. Kom je geen klitten meer tegen, dan 
moet je stoppen.  
 Kan gebruikt worden om kleine klitjes te ontwarren.  
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Was- en blaasmethode 

Bij de rassen met veel ondervacht, proberen mensen er vaak zoveel mogelijk wol uit te borstelen. Maar 
hierdoor gaat de hond vaak nog meer haar verliezen, want met het borstelen kunnen we geen 
onderscheid maken tussen nieuwe, gezonde haren en oude dode haren. Onze borstels zien dat 
onderscheid jammer genoeg niet. Als we veel intacte haren mee uittrekken, dan komen die haren in 
een andere vachtgroeicyclus te zitten dan voorheen en dan krijg je honden die nagenoeg het hele jaar 
door in de rui zijn.  

Ondertussen is er een betere manier om de losse wol te verwijderen en dat is met de was- en 
blaasmethode.  De hond gaat dan meteen in bad en krijgt 2 wasbeurten met shampoo en balsem. Het 
is belangrijk dat de hond voldoende lang in bad zit (minimum 20 minuten), want door het weken en 
masseren komen de dode haren los te zitten en zullen er al veel achter blijven in het bad. Vervolgens 
wordt de hond eerst gedroogd met handdoeken en dan wordt het haar verder gedroogd met een zeer 
krachtige waterblazer. Die blaast niet enkel de haren droog, maar ook de resterende losse wolharen 
zullen op die manier er mee uitgeblazen worden. Dit gebeurt allemaal zonder borstels te gebruiken. 
Op die manier wordt het dode haar er dus uitgehaald zonder de andere haren te beschadigen of uit te 
trekken. Deze methode is veel huid- en vachtvriendelijker dan ontwollen en föhnen. De vacht wordt 
ook een stuk luchtiger en de verzorging thuis zal makkelijker worden.  

Deze methode kan ook bij kortharige honden worden toegepast. Dit zijn vaak de rassen die het hele 
jaar door veel haren verliezen. Door ze regelmatig een was- en blaasbeurt te geven, kan het haarverlies 
in huis beperkt worden.  

 

Artikelen die niet goed zijn voor de hondenvacht 

Materialen die te veel haren uittrekken zijn niet goed. Denk hierbij aan: furminator, rubberen 
borstels/handschoenen, fijngetande kammen, ontwolborstels, kammen met mesjes.  

Verliest uw hond te veel haar, breng hem dan eens naar het trimsalon en laat hem wassen met een 
was- en blaasmethode.  


