
              VACHTVERZORGING 

 

Materialen  

Kammen met grove en fijnere vertandingen. Vooral geschikt voor het controleren van de vacht op 

klitten na een borstelbeurt. De grove kam spaart kostbaar haar bij langharen, de wat fijnere 

vertanding neemt wat sneller haar of wol mee.  

Klittenkam en/of hark  

Dit is eigenlijk niet zo zeer een kam. Door de aanwezigheid van mesjes snijdt deze door de verklitte 

vacht heen. Voorzichtigheid in gebruik is geboden. Door de kit in strengen te snijden laat deze zich 

makkelijker uitborstelen. Een hele hond op deze manier ontklitten is nog steeds niet bepaald 

diervriendelijk. Beperkt gebruiken dus.  

Poetsborstels  

Haren of nylon borstels die gebruikt worden voor het poetsen van de vacht. Bij zeer consequent 

gebruik zijn de haren borstels ook geschikt voor het onderhoud van langharige vachten, waarbij men 

de haren zovee mogelijk wil sparen.  

Rechte pennenborstels  

Deze vind je in vele vormen, hoe meer de borstel mee veert, des te zachter deze is voor hond en 

haar. Vooral langharen en de langer behaarde delen van de halflangharen worden hiermee 

verzorgd. Let erop dat de punten niet te scherp zijn.  

Universeelborstels en slickerborstels  

Dit type borstels is vooral handig voor het onderhoud van krulharige vachten. Het verschil tussen een 

gewone universeelborstel en een slicker zit in het feit dat een slicker een 

meeverende rug heeft. Dit maakt hem zachter en veiliger in gebruik en haren 

breken ook minder snel af. Behalve voor krulharigen zijn deze borstels ook vaak een uitkomst 

voor vachten die wat teveel van het goede zijn voor de rechte pennenborstel. De baard van 

een bouvier is ook prima van etensresten te ontdoen met een universeelborstel.  

 

Harkjes of shedder en rubber borstel  

Vooral geschikt voor het wegpoetsen (harken) van korte losse 

bovenharen.Buiten de ruiperiode niet te veel gebruiken omdat anders de 

verharing gestimuleerd wordt.  

  

  

 

 

 



 

Borstelen  

Hieronder de vachttypes met wat algemene verzorgingsadviezen. Dit zijn globale adviezen. Zelfs binnen één ras kan 

de verzorging van individuele honden afwijken. Een goede manier om te controleren of de verzorging aansluit bij die 

ene hond is kijken naar de hond!  

Bij te veel of met onjuist materiaal krijg je vaak overmatige verharing, de huid wordt een beetje schilferig en vettig en 

steeds gevoeliger. Bij te weinig is de huid vaak een beetje droog, de vacht verliest glans en de haren “plakken” aan 

elkaar. Bij langere vachten ontstaan dan snel klitten. Let dus op welke signalen de vacht afgeeft!  

  

Kortharen  

Dit type gaat prima met een poetsborstel voor gewoon onderhoud. Tijdens de ruiperiode is een paar keer met een 

harkje, shedder of rubberborstel plezierig om het losse haar te verwijderen. Ga niet te lang door met deze voor huid 

en haar intensieve behandeling. Na het natuurlijk uitharen van een deel van de vacht (bij een halfjaarlijkse rui meestal 

vier tot zes weken) moeten huid en vacht weer tot rust kunnen komen. Blijf je doorgaan met borstelen, dan kunnen 

huid en vacht zo geprikkeld raken dat er geen eind komt aan het verharen. Altijd met de haarrichting mee borstelen. 

Na de ruiperiode evt. onderhouden door met een vochtig zeemleer of een fluwelen doek met de haarrichting mee te 

poetsen.  

Borstelindicatie: eens in de vier tot zes weken. In de ruiperiode mag borstelen gerust twee à drie keer per week.  

  
Halflangharen  

Afhankelijk van de vacht met een rechte poetsborstel, pennenborstel of slicker borstelen. Ook hier geldt altijd: met de 

haarrichting mee borstelen. Net als bij de kortharen geldt voor veel halflangharen dat overdaad schaadt. De 

verzorging moet zodanig zijn, dat er geen klitten ontstaan, maar ook weer niet zoveel dat de huid geïrriteerd raakt. 

Met de kam controleren, waarbij extra aandacht aan de lange haren aan de poten, oksels en borst, buik en 

staartbeharing gegeven moet wordn. Vlak achter de oren zit vaak wat zachter haar dat ook erg snel klit.  

Borstelindicatie: Soms is het een goed idee om de verzorging van de verschillende haartypes ook apart in te delen, 

bijvoorbeeld lange beenbeharing een keer in de week en de rug en de flanken een keer in de drie weken. (afhankelijk 

van de vachthoeveelheid)  

  

Krulharigen  

Dit is ook een groep die nogal wat onderhoud nodig heeft. Hierbij bewijzen vooral de slicker en de universeel borstel 

hun diensten. Goed controleren met een grove kam, vooral achter de oren en in de oksels en de liezen. Mocht bij 

deze groep het onderhoud eens te kort schieten, dan is er geen man overboord. De vachten in deze groep lenen zich 

prima voor een korte coupe, maar dat betekent dan wel een regelmatig bezoek aan de trimsalon. Bij slecht onderhoud 

gaat de vacht snel klitten en is dan moeilijker veilig (voor de hond) weg te scheren.  

Borstelindicatie: twee keer per week.  

Langharen  

Bij deze vachten is het vaak veel moeilijker om klitten te vermijden. Behalve extra controle met een grove kam na 

het borstelen (haren, pennenborstel of slicker), hebben deze vachten een zeer gedisciplineerd onderhoudsschema 

nodig. Belangrijk is ook dat het borstelen en kammen tot aan de huid komt, om te voorkomen dat er een laag klitten 

onder de geborstelde (geaaide) bovenlaag komt. Borstelindicatie: één - à tweemaal in de week  

  

Ruwharen  

Normaal gesproken worden deze (vooral de wat vollere vachten) met een rechte pennenborstel of slicker geborsteld; 

Na kammen is echter nodig om te controleren of er geen klitten zijn. Na de trimbeurt lopen veel van deze rassen 

echter “in hun hemdje”, enige voorzichtigheid is dan ook belangrijk. Dit wollige hemdje is vrij dun en kwetsbaar. Dan 

kun je ook het beste de poetsborstel gebruiken.  

Borstelindicatie: eens in de twee weken.  

 

Viltvachten  

Honden met viltvachten hebben meestal eigenaren die bewust voor dit ras hebben gekozen en daarmee 

samenhangend ook goed zijn voorgelicht.  

Borstelindicatie: altijd in overleg met fokker of rasvereniging!  



 

Wassen  

Wanneer en hoe vaak wassen? Wassen is eigenlijk alleen nodig bij een “vieze” hond, dus met een verontreinigende 

huid of vacht. Er is geen ideale tijd tussen de wasbeurten. Waar de ene hond prima gedijt bij een wekelijkse wasbeurt, 

zal een ander nog heerlijk fris aandoen terwijl hij maar twee keer per jaar in bad gaat. Wel moeten de gebruikte 

shampoos en conditioners van een goed kwaliteit zijn. Ze moeten de vacht reinigen, en niet irriteren.  

Houd er wel rekening mee dat veel bestrijdingsmiddelen tegen vlooien en /of teken na een gewone wasbeurt niet 

meer werken. Dit komt door het wegwassen van de vetlaag waarin ze werkzaam zijn.  

Wassen doe je in ieder geval als de hond vies aanvoelt of stinkt.  

Waarmee wassen?  

Hoe vaker de hond gewassen wordt, des te belangrijker de gekozen shampoo. De zuurgraad van de mensenhuid 

varieert van 5,2 tot 6,2 en die van honden van 6,2 tot 7,2. Niet zo vreselijk verschillend dus, maar toch reden genoeg 

om voor een echte hondenshampoo te kiezen.  

Er zijn veel verschillende soorten verkrijgbaar, van eenvoudige basisshampoo tot luxe zijdeshampoo. Ook bij de 

dierenarts vinden we een heel scala aan medicinale shampoos om huidproblemen te verbeteren. Er zijn shampoos 

die wat zuurder zijn en daardoor wat minder vriendelijk voor bacteriën (geur) en deze geven vaak ook iets meer gas, 

ph 5.5 tot 6.0. Neutrale shampoos zijn vaak geschikt voor veelvuldig gebruik, ph waarde 6,0 tot 6,5 en dan zijn er nog 

shampoos die neigen naar basisch, ph waarde 6.5 tot 7.5, deze zijn vooral geschikt voor de reiniging van vet en vuil. 

Let wel, de zuurgraad is niet het enige dat het resultaat van een shampoo bepaalt.  

  

  

  

  


