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Verzorging 
 
Een hond die ‘lekker in zijn vel zit’ zal minder 
ongewenst gedrag vertonen. Honden kunnen 
agressie vertonen door ongemak en/of pijn, 
bijvoorbeeld veroorzaakt door een vacht met klitten 
en/of ongedierte, de verkeerde voeding, 
oorontsteking of ontstoken tanden door tandsteen. 
U (de leider) bent verantwoordelijk voor het welzijn 
van de hond, een goede verzorging hoort hierbij. 
 
Vachtverzorging 
Afhankelijk van het type vacht, dient de hond 
regelmatig geborsteld te worden. Naast het 
verwijderen van oude haren, huidschilfers, vuil en 
stof, wordt de huid hierdoor gemasseerd zodat de 
doorbloeding verbetert. Maar borstelen heeft ook 
een sociaal aspect. Het vergroot de band tussen 
baas en hond en is tevens een handeling die de 
rangorde bevestigt. Ook kunt u het dier tijdens het 
borstelen inspecteren op wondjes, bultjes, kale 
plekken en natuurlijk op parasieten zoals vlooien 
en teken. Gebruik goede degelijke kammen en 
borstels die zijn afgestemd op het vachttype. Zorg 
ook dat uw materiaal schoon en heel is (een 
roestige kam doet pijn, waardoor de hond zich niet 
graag zal laten borstelen), want verkeerd materiaal 
kan funest zijn voor vacht en huid. Vraag eventueel 
uw trainer of trimster om advies. De frequentie van 
de verzorging moet zijn afgestemd op het vachttype 
van het dier. Een langharige hond moet dus vaker 
geborsteld worden dan een gladharige hond. Als uw 
hond erg smerig is, kunt u hem gerust wassen. 
Gebruik wel een shampoo met een neutrale 
zuurgraad (pH waarde 7) die speciaal voor honden 
gemaakt is. Shampoos voor mensen zijn in het 
algemeen niet geschikt. 
 
Gebitsverzorging/ kluiven 
Door het geven van goed kauwmateriaal wordt het 
gebit van uw hond automatisch gereinigd. Een bot 
waar de hond lang op moet kauwen, heeft het 
meeste effect. Door hem regelmatig te laten kluiven, 
wordt tandplak tegengegaan. Kluiven werkt ook 
ontspannend. Uw trainer kan adviezen geven over 
veilig kauwmateriaal. Voor sommige honden is 
kluiven alleen niet voldoende om tandplak tegen te 
gaan, u zult dan tanden en kiezen van de hond 
moeten poetsen. Er zijn diverse borstels en 
tandpasta’s voor honden te koop. Tijdens de cursus 
wordt hier aandacht aan besteed. Bij honden met 
veel tandplak kan de dierenarts uitkomst bieden. 
 

Ogen en oren 
Bij bepaalde rassen hebben de ogen extra aandacht 
nodig. Rassen met bolle ogen of rassen met veel 
rimpels rondom hun ogen kunnen vaak last hebben 
van geïrriteerde en/of vuile ogen. Regelmatig 
schoonmaken met afgekoeld gekookt water kan 
helpen. Vanwege het derde ooglid kan het vuil het 
best vanaf de ooghoek (bij de neus) naar buiten 
worden gewreven. Raadpleeg bij regelmatig 
terugkerende geïrriteerde ogen altijd de dierenarts – 
er kan vuil of zelfs een doorn in het oog zitten 
zonder dat dit is te zien. Inspecteer de oren 
regelmatig door deze op de knik (bij hangende oren) 
voorzichtig naar achter te klappen. Honden met 
hangende oren (er komt weinig lucht bij) hebben 
vaker last van vieze of ontstoken oren dan honden 
met staande oren. U kunt ze het beste 
schoonmaken met afgekoelde kamillethee en een 
tissue. Gebruik geen wattenstaafjes, hiermee wordt 
het vuil juist dieper in de gehoorgang gebracht. Bij 
langharige honden kan men irritatie voorkomen door 
de haren in het begin van de gehoorgang te 
verwijderen. Vuile, geïrriteerde of ontstoken oren 
kunnen ook veroorzaakt worden door oormijt. 
Oormijten zijn kleine, zwarte en met het blote oog 
niet zichtbare beestjes. Oormijt is herkenbaar aan 
donkerbruin korrelig oorsmeer; sterke reuk en het 
snel opnieuw optreden na reiniging van het oor. 
Behandeling door de dierenarts is noodzakelijk. 
Heeft uw hond oormijt, bel dan de trainer om daar 
melding van te maken. Die moet het weten zodat 
hij andere cursisten kan waar schuwen om attent te 
zijn op de symptomen. Op die manier kan worden 
voorkomen dat oormijt zich via ons trainingsveld 
verspreidt. 
 
Nagels 
Bij honden die niet veel buiten op straat lopen, 
kunnen de nagels te lang worden. De hond krijgt 
hier last van tijdens het lopen en kan zich ook 
gemakkelijk verwonden bij het krabben. Als de 
nagel bij een normale stand van de voet bijna op 
de grond komt, is hij te lang. U kunt nagels met 
een stevige nagelschaar (of een speciale nageltang 
voor honden) knippen. Let op dat u niet ‘in het 
leven’ knipt, dit is erg pijnlijk voor de hond. Bij 
zwarte nagels kan men niet zien waar het leven 
ophoudt – u kunt de nagels bij een goede 
dierenspeciaalzaak, dierenarts of trimsalon ook 
laten knippen.

 


