
 

© Schotse Herder Vrienden Pagina 1 

 

Wassen van de hond 

Tegenwoordig wordt er niet meer zo negatief aangekeken 

tegen het wassen van (huis)honden. Vroeger overheerste het 

idee dat wassen slecht was voor de huid en de vacht van de 

hond. Wassen zou de natuurlijke beschermlaag weghalen en 

zou onnatuurlijk zijn, was de algemene opvatting. Daarnaast 

beweren colliekenners dat hun vacht ‘zelfreinigend’ is. Een 

bewering die niet altijd opgaat. Vooral als de hond door 

visresten, een rottend kadaver of ontlasting heeft gerold, is 

een bad de enige oplossing om uw lieveling weer fris ruikend door het leven te 

laten gaan. 

 

 

Feiten en fabels 

Dat het wassen van een hond onnatuurlijk is, klopt. Maar de hond leeft niet meer in de 

vrije natuur. De huishond van tegenwoordig heeft te maken met luchtvervuiling en 

veranderde voeding die ervoor zorgen dat de vacht niet mooi schoon blijft. Daarnaast 

zijn er zoveel goede hondenshampoos en verzorgende conditioners op de markt dat een 

collie eens in de paar maanden in bad doen echt niet de beschermende talglaag op de 

huid aantast. Bovendien willen de meeste hondeneigenaren liever een schoon en fris 

ruikend dier naast zich op de bank hebben vooral als, zoals wel eens voorkomt, de hond 

door viezigheid heeft gerold. 

 

 

Shampoo en conditioner 

Het wassen van de hond dient te gebeuren met een speciaal op de huid en vacht van de 

hond afgestemde shampoo. Dit betekent dat er een shampoo moet worden gebruikt die 

deze huid zo min mogelijk ontvet en uitdroogt. Mensenshampoos bevatten over het 

algemeen een te hoge pH-waarde die de vetlaag te sterk aantast en zorgt voor een extra 

stimulering van de talgklieren waardoor de vacht juist sneller weer vies wordt. 

Met een goede shampoo en conditioner zoals K9* of Pet Silk* kan een collie prima 2 of 3 

keer per jaar gewassen worden zonder dat de vacht of huid aangetast wordt. De 

hondenshampoos uit de webwinkel zijn zeer zuinig in gebruik omdat de shampoo voor 

gebruik verdund moet worden (1:5). 

 

 

Hoe een collie te wassen? 

Leg alles van te voren klaar: handdoeken, shampoo en conditioner. Borstel de hond 

grondig voor. Elke klit die blijft zitten, zal door het water vervilten. Als een hond door iets 

extra smerigs heeft gerold, dan helpt het om de hond eerst met tomatenpuree of ketchup 

in te smeren. De tomaten zorgen er voor dat luchtjes worden geneutraliseerd. 

 

Zet de hond in bad of onder de douche, controleer de temperatuur van het water 

(handwarm) en zorg er voor dat de hond door en door nat wordt gemaakt. Giet de 

verdunde shampoo over de vacht en masseer de shampoo goed in. Laat de shampoo 5 

minuten intrekken en spoel de hond grondig na. Achterblijvende shampooresten kunnen 

huidirritaties veroorzaken. Shampoo de hond voor de tweede keer in en spoel nog eens 

grondig na.  

 

Gebruik als laatste een goede conditioner. Net als bij mensen gaan de haarschubben 

openstaan door de shampoo, daardoor kan je haar goed schoon worden. Een conditioner 

zorgt er voor dat de haarschubben weer sluiten en daarnaast nog dat de vacht makkelijk 

doorkambaar wordt. Een extra voordeel is dat de eerste tijd na het wassen wanneer de 

hond door een regenbui loopt, de aangename geur van de shampoo en conditioner weer 

naar boven komt. De beruchte ‘natte-honden-lucht’ is in ieder geval voor een paar 

maanden verdwenen. 
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Na het wassen en afdrogen van de hond kan de hond drooggeföhnd worden. 

 

*) Te koop in onze clubwinkel www.schotseherdervrienden.nl  


