
Wie laat de hond uit? / #15 Slaap (Audiotranscript) 

 

Marieke: Ik moet haar zeker borstelen en als je soms in het huis ook kijkt, dan denk je echt: 

wow, er is hier echt een hond ontploft, qua hoeveelheid hondenhaar. Dus qua borstelen 

moet ik zeker wel goed bijhouden, want als ik dat dan niet doet, dan ligt het in mijn huis. 

 

Jet: Deze podcast wordt je aangeboden door Smuldier, het allerlekkerste hondenvoer. 

 

Voice-over: Ja, hallo, dit is weer een nieuwe aflevering van 'Wie laat de hond uit?'. Jet, 

Lysbeth en Marieke over het leven met hun viervoeters, dit keer vanuit de 

dierenspeciaalzaak Zoo&Zo in Ede. Hondenexpert Maaike van Doorn geeft tips over het 

verzorgen van de vacht van je hond. Maar we beginnen met de vraag van luisteraar Justin. 

 

Justin: Goedemiddag met Justin. 

 

Jet: Hé Justin, je spreekt met Jet van de podcast 'Wie laat de hond uit?'. Wie laat bij jou de 

hond uit? 

 

Justin: Goedemiddag Jet. Ikzelf. Ikzelf laat mijn hond uit. 

 

Jet: Ja? Ah. 

 

Justin: Zeker weten, tuurlijk. 

 

Jet: Oké, nou ja, dat hoor ik graag. Dat je het niet aan andere mensen overlaat. Dat staat je 

netjes. Ik heb begrepen dat jij een goeie vraag. 

 

Justin: Ja, ik heb een vraag voor jullie, die ik graag aan jullie zou willen stellen. 

 

Jet: Nou, kom maar door! 

 

Justin: Maar het is zo, vrienden van ons, die hebben een Poedel. Echt een ontzettend leuk 

beest. En laatst waren we een hapje aan het eten met elkaar. En toen hadden we het over 

het wassen van onze honden. 

 

Jet: Ja. 



 

Justin: En zij vertelden mij dat zij de Poedel iedere maand laten wassen. 

 

Jet: Laten wassen ook? 

 

Justin: Ja, laten wassen. En nou had ik dus op internet geleden dat dat juist niet helemaal 

goed is om dat zo vaak te doen. En zelf heb ik een Duitse Herder. Een heel leuk, lief beest 

met een beetje een lange vacht. En nou is het soms zo, zijn vacht die ruikt soms niet 

helemaal fris. 

 

Jet: Ja, zeg maar gewoon dat de vacht van een hond zo nu en dan goed kan stinken, hoor. 

Want ik heb zelf ook een hond en soms rollen ze door dingen, dat is geen feest. 

 

Justin: Nee, precies, en dus ja, ik zat daar een beetje over na te denken van ja, moeten we 

hem dan nu ook laten wassen, of juist niet. En doen we dat dan juist wel met shampoo of 

juist niet. Die vraag wilde ik heel graag aan jullie voorleggen. 

 

Jet: Nou, dat komt uitstekend uit, Justin, want wij hebben toevallig als opperhoofd aan tafel 

vandaag een hondentrimmer, Maaike. En zij weet natuurlijk alles over vachtverzorging, dus 

ik ga het gewoon voor je navragen. 

 

Justin: Geweldig. Super. Hartstikke bedankt. 

 

Lysbeth: Oké, hé, dank je wel voor je vraag hè? 

 

Justin: Ja graag gedaan. En heel veel succes nog verder. 

 

Jet: Dank je wel. Dag Justin. 

 

Justin: Doei doei. 

 

Jet: Hoi. 

 

Marieke: Hoi, ik ben Marieke, mijn hond heet Mila en ze is het allerbeste maatje die ik me 

zou kunnen voorstellen. 



 

Jet: Hallo, ik ben Jet, mijn hond heet Poppy. En ze was een zwerver, maar is nu de koningin 

van Rotterdam. 

 

Lysbeth: Hallo, ik ben Lysbeth en ik heb Rafieq meegenomen, waar ik per ongeluk zes jaar 

geleden verliefd op werd. 

 

Jet: Ja, en één ding hebben we allemaal gemeen, wij hebben allemaal het allerleukste 

hondje van de hele wereld. 

 

Marieke: Dat zeker. 

 

Zanger: Jingle [Wie laat de hond uit?] 

 

Jet: Aflevering 16: verzorging. Ik had een vragensteller aan de telefoon, Justin. Hij heeft zelf 

een Herdershond met een vrij dikke, wat langere vacht. Vrienden van hem, die hebben een 

Poedel. En die zei dat, ze zaten natuurlijk te kletsen, want ja, hé, dat weten wij toch ook, 

Marieke, Lysbeth, we hebben het altijd over onze honden. Dat had hij dus ook en ze zeiden: 

ja, die vrienden van ons, die laten hun Poedel elke maand wassen. Ja, dat doe ik dus eigenlijk 

nooit. Ja, een enkele keer wil die hond van mij ook niet helemaal fris ruiken, logisch, 

natuurlijk, dat kennen we allemaal, denk ik wel. Maar hoe moet je daar precies mee 

omgaan? Want zo'n vacht heeft natuurlijk verzorging nodig. En ja, alles op internet spreekt 

elkaar een beetje tegen. Je moet je hond wel wassen, je moet je hond niet wassen, je moet 

je hond dan... Nou, ja, goed, jij bent hier de expert dus ja, verlos ons uit ons lijden. En leid 

ons de weg. 

 

Maaike van Doorn: Klopt, je hebt heel veel verhalen. Als je op internet gaat kijken, dan word 

je helemaal gek, want zusje roept Truus en Truus roept weer wat anders. En dan weet je van 

gekkigheid niet meer wat je moet doen. Je hebt heel veel soorten honden, geen één hond is 

hetzelfde en vachten zit ook heel veel verschil tussen. 

 

Jet: Ja. 

 

Maaike van Doorn: Een heel mooi contrast is inderdaad of een Herder of een Poedel. 

 

Jet: Ja, ja. 

 

Maaike van Doorn: Een Poedel heeft hele dichte krulletjes van zichzelf. Een Herder lijkt veel 

meer qua vacht op de oerhonden, op de wolven. Die vacht heeft inderdaad qua borstelen en 

klitgevoeligheid en dat soort dingen veel minder aandacht nodig. Een Poedel, doordat die 



krulletjes heeft en dat haar er ook wat meer in blijft hangen, een Poedel ruikt wel degelijk, 

maar veel minder, als dat je een Herder zou hebben. Zou je veel meer moeten kammen en 

borstelen op een Poedel maar ook wassen, om die vacht in een goede conditie te houden, 

 

Jet: Dus wat zij doen... 

 

Maaike van Doorn: Is super. 

 

Jet: Oké, Marieke, ga jij vaak naar de hondenwassalon? 

 

Marieke: Naar de hondenwasstraat? Ik heb dus een kruising Labrador, Golden Retriever en 

ik moet haar zeker borstelen. En als je soms in het huis ook kijkt, dan denk je echt: wow, er is 

hier echt een hond ontploft qua hoeveelheid hondenhaar. Dus qua borstelen moet ik zeker 

wel goed bijhouden, want als ik dat dan niet doet, dan ligt het in mijn huis. 

 

Jet: Ja. 

 

Marieke: Maar qua wassen, het is echt heel mooi, want die hond die kan zo smerig uit de 

wandeling komen, dat je echt denkt waar jij gezeten? En ik laat haar goed opdrogen en vaak 

valt 't er dan af. 

 

Maaike van Doorn: Het valt eraf, ja. Ja, klopt. 

 

Marieke: Ik hoef haar eigenlijk niet te wassen. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen... 

 

Jet: Ik wou dat ik dat had. 

 

Marieke: Ja. 

 

Maaike van Doorn: Dat zou fijn zijn. 

 

Jet: Als ik uit de sportschool kom, moet ik toch echt even wassen hoor. 

 

Maaike van Doorn: Ja, zou fijn zijn. 



 

Marieke: Ik moet heel eerlijk zeggen, mijn ouders hebben een boerderij en daar heeft ze 

weleens in een hokje met kalvermest liggen rollen. 

 

Maaike van Doorn: Heerlijk heerlijk. 

 

Marieke: En dat vond zij heel leuk en ik iets minder, en dan ga ik daar wel echt in bad doen, 

want dan is het niet te houden. Dus ik was haar wel, maar eigenlijk vrijwel nooit. 

 

Lysbeth: Ach, die arme Rafieq, die staat nu naar buiten te kijken. Ik denk dat er een kip 

langskomt. 

 

Lysbeth: Er loopt een verkerinkje aan de andere kant van het raam. 

 

Jet: Oh! 

 

Maaike van Doorn: Er loopt gewoon een collegaatje. 

 

Jet: Oh, er is hier gewoon liefde aan de hand. Ach, ze staat gewoon helemaal te kwispelen en 

te piepen voor het raam. Rafieq heeft een iets stuggere vacht. Hoe behandel jij die? 

 

Lysbeth: Nou, hij kent het commando 'kappertje'. 

 

Jet: Niet waar? 

 

Lysbeth: Dus als zijn haar los zit en ik pluk vacht, dan springt 'ie in het park op het bankje en 

dan pluk ik even een stukje. En dat doe ik iedere keer, dus soms heeft 'ie een hele kale 

achterpoot of één kale bil. 

 

Maaike van Doorn: In etappes. 

 

Lysbeth: Ja, ik ben niet zo professioneel dat ik dat kan en waarschijnlijk doe ik het ook niet 

goed, maar hij vindt het heerlijk. 

 

Maaike van Doorn: O, nou ja, dat is niet onbelangrijk. 



 

Marieke: Maar wel grappig, want ik loop wel eens en dan kom je ergens langs en dan denk 

je: waarom ligt hier zoveel hondenhaar? Maar dat is dus Lysbeth die langs is geweest en 

even kappertje heeft gespeeld. 

 

Jet: Ja. 

 

Lysbeth: En wassen doe ik eigenlijk nooit, maar het is een jachthond en die verhult z'n eigen 

geur door door vieze dingen te rollen. En ik loop veel bij onze aan de Lek, daar halen vogels 

vissen uit het water, die vreten ze half op en hij vindt het heerlijk om over die andere helft te 

rollen. Ja, en dan gaat 'ie toch echt wel even onder de douche. 

 

Maaike van Doorn: Hoe meer je gaat wassen met honden met veel jachtinstinct, hoe meer je 

gaat wassen en parfum en lekkere luchtjes erop gaat doen, hoe sneller ze weer in het vuil 

gaan rollen, want ze vinden die lekkere lucht, zijn vinden dat verschrikkelijk. Dus zij gaan zich 

eerder weer verhullen, dus dat klopt. Inderdaad, hoe vaker je 'm wast... 

 

Jet: Dus hoe schoner je je hond maakt, hoe viezer ze zichzelf gaan maken, 

 

Maaike van Doorn: Vaak wel, want ze willen de geur verhullen, want ze willen niet opvallen 

voor de jacht, want tevoren link je jezelf. Dan weten ze dat je er bent. Ja, dat klopt. 

 

Maaike van Doorn: Ah! 

 

Lysbeth: Maar het is zo ranzig. 

 

Maaike van Doorn: Ja, dat is het andere. 

 

Jet: Wij hebben een keer... 

 

Marieke: Heb je nou een goede hondenshampoo, die dan eigenlijk wel die geur weghaalt, 

maar niet weer een lekker luchtje doet? 

 

Maaike van Doorn: Ja, je hebt bij hondenshampoo ook heel veel verschil. En wat je net ook 

zei, met je Golden Retriever mix, inderdaad het droogt op, het valt eraf. Dat valt eigenlijk 

een onder de stokhaar, onder de zelfreinigende vachten. Dat is inderdaad: vuil blijft er niet 

heel goed aan zitten, dat droogt op, dat valt eraf. Geurtjes daarentegen kunnen op den duur 

wel blijven hangen. En dan zou wassen wel handig zijn. Een gefokte vacht, zoals Poedels, 



want van oorsprong bestonden die vachten niet. Dat is door mensen gemaakt, die vonden 

dat mooi, die hebben dat doorgefokt. Die hebben gewoon meer onderhoud daarin nodig. En 

daarom zullen die honden ook vaker op een trimtafel staan of bij de baas vaker gewassen 

worden. Want hoe schoner die vacht, hoe makkelijker je er ook door kan kammen. Als daar 

zoveel vuil en haarvet en spul in zit, kan je ook niet meer goed kammen. Dan moet je gaan 

trekken aan vacht en die hond, die kijkt je aan van: ja, ben je wel lekker, hier heb ik geen zin 

in. Dus daar zit echt verschil in. 

 

Jet: Ja, want ik kam mijn hond wel. 

 

Maaike van Doorn: Ja. 

 

Jet: Omdat ze anders misschien een beetje klitjes krijgt, en dat vind ik zielig. 

 

Maaike van Doorn: Borstelen en kammen is twee verschillende dingen, hè. 

 

Jet: O, vertel. 

 

Maaike van Doorn: Wat mensen... borstelen en uit de klit houden. Je hebt mensen die 

obsessief gaan borstelen, dus die gaan elke week of een paar keer per week die hond finaal 

te lijf met borstels kammen, scherp gereedschap, want die hond, die haart. Uit de klit 

houden, is dat je een kammetje doorheen haalt. Als je niet met die kam blijft hangen, dan is 

het goed. Blijf je met die kam hangen, dan zit er een klit aan. Daar zit dus een verschil in. 

Maar ga jij obsessief lopen borstelen, dat je ook babyhaartjes eruit trekt, met eigenlijk een 

rugzakje met bouwsteentjes, gaat dat lijf een nieuwe haar aanmaken met minder 

bouwsteentjes want die heb je eruit getrokken. Die heeft ook niet een oneindige voorraad, 

waardoor die haar nog minder langere levensduur heeft, nog eerder uitvalt en vervolgens in 

de eeuwige rui komt en dat je gillende baasjes krijgt met de handen in het haar. 

 

Jet: Ik concludeer hieruit dat wat ik doe, dat dat oké is. 

 

Maaike van Doorn: Uit de klit houden is super obsessief, borstelen niet. 

 

Marieke: En als ze al aan het ruien zijn, dan kun je daar echt die kilo's haren er toch gewoon 

uit gaan halen? 

 

Maaike van Doorn: Ja, en eigenlijk met het type hond wat jij zou hebben, heb ik liever dat je 

lekker met een bal en een stok in het water gaat spelen als de temperatuur het toelaat. 



 

Marieke: Daar heb ik geen bal of stok voor nodig, want dat doet ze zelf wel. 

 

Maaike van Doorn: Nee, want door dat geklots en gespring in het water, die dode haren, die 

staan open, die zuigen zich veel makkelijker vol met water. Die worden zwaar, waardoor ze 

ook makkelijker eruit komen. En dan denk je na het zwemmen, mijn hond haart veel harder. 

Dan ben je ook eerder door die rui-cyclus heen, want het versnelt het, omdat het 

makkelijker eruit komt. 

 

Jet: Je moet ze gewoon in het water gooien eigenlijk. 

 

Maaike van Doorn: Nou, wel fijn als 'ie kan zwemmen. 

 

Jet: Oké, maar goed, ik heb in die twee, drie jaar dat wij Poppy hebben, heb ik haar twee 

keer met shampoo gewassen, en dat was dan wel hondenshampoo, en dat kwam ook echt 

omdat ze zo verschrikkelijke meurde. 

 

Maaike van Doorn: Dat kan, dat is fijn. 

 

Jet: Dat ik dacht: nu maak je het me moeilijk om nog langer van je te houden, want ik moest 

gewoon een beetje binnensmonds overgeven. En dat lijkt me niet de bedoeling. 

 

Marieke: Nee, dat zeker niet. 

 

Jet: Dan mag het wel toch, hoop ik? 

 

Maaike van Doorn: Nee, de geur van een hond kan afhankelijk zijn van waar rolt 'ie buiten 

in? Het kan ook zeker afhankelijk zijn van de voeding wat 'ie krijgt. Sommige voedingen 

zitten extra stofjes in en de ene hond kan het goed hebben, de andere hond zegt: nou, dit 

wil ik niet en dat lijf stoot dat uit, waardoor je af en toe zo'n muffe hondenlucht kan krijgen. 

Medicijnen van dierenartsen zijn bij sommige punten cruciaal, maar kunnen ook de invloed 

hebben dat die hond gaat stinken. Daar hangt een markante lucht om die hond heen. 

 

Jet: Nou, die stank die kwam echt van dingen waar ze doorheen rolde en die al een tijdje 

dood waren. 

 

Maaike van Doorn: In dit geval wel ja. 



 

Jet: Ja, dat geurtje. 

 

Maaike van Doorn: Wassen kan zeker geen kwaad. Als je in theorie gaat kijken, dat 

huidlaagje wat je eigenlijk eraf wast, die dermale barrière en dat zijn de gezonde schimmels, 

de gezonde gisten, de gezonde bacteriën die op de huid leven, samen met de talg, zijn in 48 

uur hersteld. 

 

Jet: O, dat is redelijk snel. 

 

Marieke: Ja. 

 

Maaike van Doorn: Dat wil niet zeggen dat je elke 48 uur je hond moet wassen, absoluut 

niet. 

 

Jet: Duidelijk. 

 

Jet: Showhonden gaan wekelijks in bad en die hebben de mooiste vachten, maar dat heeft 

ermee te maken: met wat was je de hond? Is het een, ja dat klinkt wat gek, een heel 

goedkoop shampootje ergens bij een supermarkt uit het schap getrokken of gebruik je 

mooie, schone shampoo's, producten waar ze goed hebben gekeken naar de samenstelling? 

Wat wil je er in hebben en wat niet? 

 

Jet: Ja, want dat zag ik al in bladen enzo. 

 

Maaike van Doorn: Absoluut niet met Zwitsal. 

 

Lysbeth: Jullie hebben een soort van drogisterijschap aan shampoo's? 

 

Maaike van Doorn: Ja klopt, en daar zit heel veel verschil in. In wat voor scenario, je 

waarmee je hond gaat wassen. Is dat gewoon....? 

 

Jet: Want als ik gewoon mijn eigen shampoo, mijn hond ga wassen, dat is echt niet de 

bedoeling? 

 

Maaike van Doorn: Nee, daar zitten zoveel stoffen in die voor dieren gewoon echt schade 

kunnen toebrengen. Die echt een verstoring kunnen geven van de huidbalans, waardoor je 



eigenlijk problemen gaat veroorzaken. Hij heeft nooit wat gehad, je hebt er met een 

mensenshampoo gewassen en hij heeft een rooie huid, hij krijgt schilfers, hij gaat bijten in 

z'n liezen. 

 

Jet: Ach, gossie. 

 

Maaike van Doorn: Dat kunnen allemaal symptomen zijn van een verkeerde productkeuze. 

 

Jet: Dus je moet gewoon, je hond wassen is geen probleem, niet om de 48 uur. 

 

Maaike van Doorn: Nee. 

 

Jet: En zeker niet met mensenshampoo. 

 

Maaike van Doorn: Absoluut niet. 

 

Jet: Waar ik dan bijvoorbeeld aan denk: de eerste keer dat ik mijn hond aan het wassen was, 

toen waren we aan het winterkamperen en ik weet niet waar ze doorheen rolde, maar het 

was... 

 

Maaike van Doorn: Het ontdooide in de tent. 

 

Jet: Ja. Kanonnen. Ja, ik ben gewoon twee kilo afgevallen, want ik wilde gewoon niet meer 

eten, zo meurde ze. Nee, is onzin natuurlijk, ik eet altijd. 

 

Marieke: Volgens mij kan jij altijd eten. 

 

Jet: Je hebt gelijk. Betrapt. Maar toen ging ik haar wassen, maar het was ook gewoon koud. 

En ik dacht: kan ik nou met m'n föhn hier gaan staan op die hond of niet? Ik heb het 

uiteindelijk niet gedaan. Ik heb haar heel voorzichtig met een handdoek, ik dacht: ja, weet je, 

dadelijk, ik bedoel... Is dat stom? Is dat kinderachtig? 

 

Maaike van Doorn: Nee. Het liefst als je het gaat wassen, zorg wel dat je hond volledig droog 

is als het buiten koud en guur is, want als wij met een nat lijf naar buiten lopen in de winter, 

dan hebben we ook het kippenvel op de benen staan en dat is ook niet fijn. Voor een hond 

geldt dat ook wel een beetje zo. Het ligt er een beetje aan, heb je een hele kortharige hond 

of langharige hond, maar echt gezond een natte hond in koud weer, is het niet. Ook is het 



gewoon zelfs gevaarlijk als het heel koud is met onderkoeling, moet je niet willen. Want 

omdat die haartjes samengepakt zijn omdat ze nat zijn, werkt die thermolaag van die vacht 

niet goed meer. Als je gaat wassen, zorg ervoor dat die hond wel lekker warm binnen op kan 

drogen. Voor mijn part, je hebt tegenwoordig ook hondenbadjasjes. 

 

Lysbeth: Ja, die heb ik. 

 

Maaike van Doorn: Ja, is hartstikke fijn. 

 

Jet: Heb jij die Lysbeth? 

 

Maaike van Doorn: Ook als je een smeerkees hebt die buiten de blub heeft gerold, gooi 'm in 

de kofferbak van de auto, want dan heb je je kofferbak niet onder de rommel zitten. Dat kan 

'ie lekker in de auto in een badjas vast opdrogen. Dat scheelt een hele hoop. 

 

Lysbeth: Ja, ik heb echt zo'n badjasje. Ook als 'ie kleddernat binnenkomt, vindt hij niks 

lekkerder dan tegen de vers gestucte muur aan te lopen. 

 

Maaike van Doorn: Even schuren. 

 

Lysbeth: En daar zit, zeg maar, op 40 centimeter hoogte een enorme zwarte rand. En als je 

dat jasje aandoet, dan wordt het minder vies. 

 

Jet: Maar even serieus... 

 

Lysbeth: Ja, ik kan je wel een foto sturen. 

 

Maaike van Doorn: Wij draaien als vrouw vaak ook ons haar in een handdoek en dan loop je 

eerst tien minuten door het huis en is het lekker handdoekdroog. Maar daarna droogt het 

ook een stuk makkelijker en het druipt niet overal neer. 

 

Jet: Oké, ik wil een foto van Rafieq in z'n badjas. En dat mensen dat ook kunnen zien. Ik wil 

bewijs. Ik vind het hilarisch. 

 

Marieke: Het is trouwens ook wel grappig om te weten dat als je honden gaat castreren en 

bij teefjes noemen we dat ook eigenlijk castreren, maar vaak zeggen mensen steriliseren, 

maar dat die vacht ook verandert. Of in ieder geval kan veranderen. 



 

Maaike van Doorn: Bij bepaalde rassen, klopt. 

 

Marieke: Bij bepaalde rassen zie je echt dat die hele structuur ook anders wordt en dat 

eventueel de vachtverzorging ook meer aanpassing nodig. 

 

Maaike van Doorn: Ja, klopt. Als je rassen met wat meer wol in de vacht,en dan heb ik het 

bijvoorbeeld over Cocker Spaniels zie het vaak heel erg mee. Dan heb je eerst een hele 

mooie gladde vacht, waarvan ook de bovenlaag nog te plukken is, en een half jaar of een 

jaar later als 'ie gecastreerd is, lijkt het wel een ontploft schaap. Dat komt omdat er 

verandert iets in die hormoonhuishouding waardoor vaak de onderwol langer wordt dan de 

dekvacht. En ook vaak langer vast blijft zitten, waardoor je een soort wollig, woezelig maar 

ook wat klitgevoeligere vachten krijgt. Schotse Collies kun je dat ook nog wel op zien. 

 

Marieke: Bij mijn schoonouders is dat ook gebeurd. Die hebben ook een Schotse Collie rue. 

 

Maaike van Doorn: Ja, dat kan. Toevallig. Maar dat kan. 

 

Marieke: En die vacht is echt veel klitgevoeliger, veel dikker. Dat ze nu echt ermee naar de 

trimmer moeten. 

 

Jet: Je moet dat gewoon echt goed in de gaten. 

 

Maaike van Doorn: Ja, echt checken met de kam. 

 

Jet: Ik ben anderhalve maand geleden begonnen met ander voer geven aan Pop en ik zie ook 

haar vacht echt veranderen. Ik word er ook steeds vaker op aangesproken. Die vacht glanst 

echt als een malle. Nou associëren mensen dat altijd als: o, die ziet er goed uit. Maar is dat 

er ook echt zo? 

 

Maaike van Doorn: Hoeft niet, grondregel ja, dat klopt. Hoeft niet zozeer te zijn, als jij een 

voeding hebt met goeie aminozuren erin, met bepaalde vetten, bepaalde olie erin, visolie 

zoals omega's en dergelijke, dat ga je heel erg terugzien op de vacht, want dat geeft een hele 

mooie glans. Dat klopt, wil niet zeggen dat bijvoorbeeld die hond geen darmproblemen kan 

hebben of wat dan ook. 

 

Marieke: Maar dat zie je dan wel. 



 

Maaike van Doorn: Nee. De bouwsteentjes voor de vacht, zijn super in orde en kijkt 'ie 

helder uit de ogen, de oortjes zijn schoon, er komt geen mega walm van de hond af of uit 

zijn keel, dan kun je over het algemeen zeggen: inderdaad, die hond ziet er goed uit. 

 

Jet: Oké. 

 

Lysbeth: Maar glanzen is bij hem natuurlijk een beetje kansloos met dat vachtje. 

 

Maaike van Doorn: Met ruw haar is dat heel moeilijk. Dat is een totaal andere 

vachtstructuur, als je het onder een microscoop bekijkt, is het ook totaal anders, niet te 

vergelijken met andere honden. 

 

Marieke: Wat ook wel goed is om je van tevoren te bedenken, als jij een hond hebt, die dus 

uiteindelijk vaak geborsteld of gekamd zou moeten, bijvoorbeeld als je het hebt over een 

Poedel of een Labradoodle, begin daar dan ook echt van pups af aan mee, met het rustig 

opbouwen. Zodat dat borstelen niet één grote worsteling wordt, maar dat dat gewoon iets 

gangbaars is van: nou ja, oké, we gaan nu even lekker kappertje spelen. 

 

Jet: Ik heb zo'n kammetje in huis, ook gewoon keurig gehaald bij de dierenspeciaalzaak, niet 

scherp. Nou ja, als ik dat ding tevoorschijn haal en ik doe zo 'tik, tik' zo langs die tandjes dan 

staan er dus bij mij drie dieren te dringen. 

 

Marieke: Ja, dan heb je het goed gedaan. 

 

Maaike van Doorn: Jij hebt dit goed gedaan, inderdaad. 

 

Jet: Stickertje, stickertje. 

 

Maaike van Doorn: Want als ze de andere kant op gaat, dan gaat er iets mis. 

 

Jet: Maar echt serieus, weet je, die staan elkaar nog net niet weg te duwen. En ik heb 's 

ochtends, als ik wakker word, staat er dus als ik mijn eigen haar gaan kammen, staat er al 

een kat klaar van: ja, hallo, ik sta hier niet voor m'n lol, wat dacht je van mij, doe mij ook 

eens even kammen. Dat is zo grappig. 

 

Marieke: De Ferminator. 



 

Jet: Dit vind dat helemaal geweldig. 

 

Marieke: En die Ferminator, daar kunt je gewoon echt heel mooi die klitten er ook uit 

krijgen. 

 

Maaike van Doorn: Pas daar alsjeblieft mee op. 

 

Jet: Ja. Ja, ik heb daar ook wel verhalen over gehoord inderdaad. 

 

Maaike van Doorn: Er komt heel veel haar af met een Ferminator. Helemaal waar. Maar als 

ik hem op jouw hoofd zet en ik ga borstelen, dan zie je ook dat jij... 

 

Lysbeth: Ben je kaal. 

 

Maaike van Doorn: Ook kaal bent. 

 

Marieke: Ik pak 'm echt alleen maar voor de haren achter de oren, zeg maar. 

 

Maaike van Doorn: Liever heb ik dat je dan eventueel nog een klitje eruit zou knippen, dan 

dat je gaat lopen raspen. 

 

Marieke: Oké, dat is een goede tip. 

 

Maaike van Doorn: Omdat je de haren ruw maakt, zijn ze ook geneigd weer sneller in 

mekaar te gaan klitten. 

 

Marieke: Dat is wat je net inderdaad ook zei. Nou, dat is wel een goeie. 

 

Maaike van Doorn: Die hebben dan meer grip op elkaar en het draait weer eerder in een klit 

op mekaar. Dus ik heb liever dat je zegt, als die klit er niet uit te kammen of borstelen op een 

humane manier is... 

 

Marieke: Knip 'm eruit. 

 

Maaike van Doorn: Knip 'm eruit, pas op de huid van de hond. Maar haal hem er dan uit. 



 

Jet: Ik vind dit echt hilarisch hoor. Maar echt serieus, we zitten echt een half uur te kletsen 

over het kammen met allerlei verschillende soorten tools. En met dingen waar je je hond in 

badjassen... Ik denk, als je geen hond hebt en je geeft er eigenlijk geen zak om en je luistert 

naar deze podcast, dan denk je: dit is toch cabaret. 

 

Maaike van Doorn: Ja. En het komt op het feit neer van: je hoeft niet per se te wassen, maar 

het kan ook absoluut geen kwaad om te wassen en bij sommige... 

 

Lysbeth: Als je goede shampoo gebruikt. 

 

Maaike van Doorn: Goeie shampoo. Goeie producten. Kijken waar het verschil in zit, want je 

hebt ook medicinale shampoos wat effect kan hebben. Laat je goed adviseren en ga niet 

klakkeloos met van alles bezig, want je kan je hond ook uitdrogen door verkeerde shampoos 

te gebruiken, want dan trek je er weer te veel vanaf. Sommige honden zijn gevoelig, die 

gaan jeuken, kijk goed naar het product. Zit er ook iets bij wat die huid weer voedt? Zit daar 

kokosolie bij in? Zit daar wat anders bij in, wat ook weer vocht terug kan geven. Je hebt 

Dode Zeezout shampoos zelfs voor honden. Bij mensen kennen we dat bij psoriasis klachten 

dat het kalmerend werkt, maar het helpt ook weer om de vochtbalans in de huid te 

herstellen. Er zijn zo veel producten, kunnen we nog een uur praten. 

 

Jet: Ja, wij zitten elkaar helemaal aan te kijken van: wauw. 

 

Maaike van Doorn: Maar er zit verschil in. De langharige honden, het vachtonderhoud wordt 

makkelijker als je ze ieder geval één keer in de maand zou wassen. Dat zou sowieso een stuk 

makkelijker zijn. Een fabeltje dat het slecht is, is niet waar. We een showhonden gaan 

wekelijks in bad en of het nou een Poedel is of een Bouvier dat maakt geen drol uit in dat 

verhaal. 

 

Lysbeth: En je hebt toch een beetje over poep, hè, nu? 

 

Jet: Ja, leuk vind ik dat. Sorry. 

 

Maaike van Doorn: Ik zal het niet meer doen. Nee, maar inderdaad, als jij ook een hond 

hebt, die heel erg in de rui is, kun je ook sneller door de rui heen komen. Of om even wat 

vaker te laten zwemmen, wel op de temperatuur letten dan alsjeblieft. Of zet 'm in bad, laat 

'm even lekker weken in shampoo en laat het losweken en dan ben je sneller door die 

ruiperiode heen, waardoor je in huis niet meer loopt te gillen met een stofzuiger. 



 

Marieke: Soms wel je bad verstopt, denk ik. 

 

Maaike van Doorn: Dat is wel even een dingetje dat je in de gaten moet houden. 

 

Jet: En stuur ons foto's van de hond in bad. 

 

Marieke: En de honden in badjassen. 

 

Jet: En honden in badjassen inderdaad. Ik vind het hartstikke leuk. Dank je wel, Maaike. Het 

was echt een openbaring voor me, want ik had echt geen idee. 

 

Maaike van Doorn: Graag gedaan. 

 

Lysbeth: Ik denk dat Justin ook wel uit de voeten komen met alle tips en tricks die hij heeft 

gekregen gedurende deze podcast. Zit je nou te luisteren en denk je: ja, maar ik heb ook nog 

echt een geweldige tip of een vraag, laat het ons weten. En kijk alles even na op 

smuldier.nl/podcast. En dan horen we je de volgende keer graag weer. Dank je wel. 

 

Voice-over: Tot zover deze aflevering van 'Wie laat de hond uit?'. Heb jij ook een vraag? 

Stuur dan een mail naar ons via podcast@smuldier.nl. Abonneer je op deze podcast via één 

van de bekende podcastkanalen, zoals Spotify, Google of Apple Podcasts. Enne... vergeet 

niet je hond extra te verwennen vandaag. Doei. 

 

Voice-over: Je houdt van ze en daarom geef je ze het allerbeste. Knuffelen, daar zijn ze dol 

op. Een wandeling op z'n tijd, vinden ze heerlijk. En die bal die ze steeds kwijtraken, die haal 

ik gewoon voor ze op. Kleine moeite, want ze geven mij namelijk het aller-, allerlekkerste 

eten. Ik ben Max, ik ben een smuldier. Smuldier, het allerlekkerste hondenvoer. Kijk ze nou, 

zijn ze niet geweldig, mijn mensen? 

 


