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Nagels knippen bij de hond 

Nagels knippen bij de hond is een lastige klus omdat veel 

honden er niet van houden als mensen aan hun poten komen. 

En deze afkeer wordt groter als de hond last heeft van te 

lange of zelfs ingegroeide nagels. Deze slijten wel dikwijls af 

door te lopen, maar toch kunnen te lange nagels problemen 

veroorzaken. Bij onvoldoende afslijten (door een afwijkende 

stand van de poten, door de Franse stand, door 

koehakkigheid, ouderdom of ziekte of bij de vijfde teen) 

moeten ze regelmatig worden geknipt. 

 

Hoe de nagels te knippen 

Nagels moeten de grond net of net niet raken als de hond in rechte stand staat. Als dat 

het geval is moet er niet geknipt worden. Raken de nagels de grond wel of staan de 

tenen scheef of omhoog, dan zijn ze te lang en is het tijd om te knippen (of te laten 

knippen bij de trimmer of de dierenarts). 

Nagels knippen is niet zo moeilijk als velen denken. Een licht gekleurde nagel heeft een 

roze gedeelte en een lichter gedeelte. Het roze gedeelte bevat het ‘leven van de nagel. 

‘Het is niet de bedoeling zover te knippen dat het leven geraakt wordt want dat is 

uiteraard pijnlijk voor de hond en kan ook behoorlijk gaan bloeden. Knip daarom de 

nagel af tot een paar millimeter boven het roze gedeelte.  

Bij donker gekleurde nagels is het lastiger om te zien waar het leven zit. Knip daarom 

niet meteen in de nagel, maar zet wat druk op de nagel met de tang zonder direct te 

knippen. Als de hond probeert de poot terug te trekken, zit je waarschijnlijk al in het 

leven en knip je best een paar millimeter lager.  

 

Wat knip je af 

Uiteraard moeten de te lange nagels aan de voorkant van de poten worden geknipt, 

maar de vijfde teen (het duimpje) mag zeker niet vergeten worden omdat deze nagel de 

grond niet raakt en dus niet kan afslijten. Deze nagel groeit rond en kan ingroeien met 

pijnlijke infecties tot gevolg. Van honden met een wolfsklauw moeten ook de nagels 

worden geknipt. Het knippen zelf is makkelijk: zet de tang of schaar op de nagel en met 

een snelle en krachtige beweging knip je de nagel af. 

Om te zien of je voldoende hebt afgeknipt laat je de hond staan en schuift een stukje 

papier onder de poot. Als het papier de nagels niet raakt, zijn de nagels kort genoeg. 

 

Welke nagelschaar 

Gebruik steeds een scherpe nagelschaar, de zgn. ‘guillotine-

tang’. Deze is in onze clubwinkel verkrijgbaar. Maar een gewone 

nageltang kan ook gebruikt worden. 

De guillotinetang wordt echter door de meeste trimmers 

aangeraden omdat deze tang een gat aan de bovenkant heeft 

waar de nagel in past en het is makkelijk om te zien hoever je 

knipt. Eventuele ruwe randjes van het snijvlak kunnen worden 

bijgewerkt met een gewone vijl. 

http://schotseherdervrienden.nl/product-categorie/winkel/scharen/
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Knippen in het ‘leven’ 

En soms knip je per ongeluk alsnog in het leven. Het is wat pijnlijk voor de hond en het 

bloedt over het algemeen behoorlijk, maar het is geen drama. Wel is het handig om een 

zilvernitraatstift of aluinstick (verkrijgbaar bij de drogist of apotheek) in huis te hebben. 

Met deze stift kan je het bloeden binnen enkele minuten stelpen. 

Als je het niet zelf wilt doen, is het echter wel noodzakelijk om de nagels door een 

professional te laten knippen. Een hond met te lange nagels laten doorlopen is geen optie 

omdat ze een constante druk op de voeten en poten uitoefenen en een afwijkende stand 

van de voeten kan veroorzaken. Te lange nagels zijn pijnlijk en de hond kan uiteindelijk 

mank gaan lopen en/of ontstekingen aan de tenen krijgen. 

 

Tot slot 

Op youtube.com staan verschillende instructiefilmpjes over het knippen van de nagels 

van de hond, onder meer een instructiefilmpje van Groenhorst Barneveld. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cm2stXDo8ss

