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Heeft u ook iets tegen verharen?

In het voorjaar en in het najaar hebben de meeste huisdieren een rui periode, wat heel veel extra stofzuigen
voor de baas betekent. Voor het gemak beperken we dit stukje tot de rui van honden.
Alle verschillende soorten vacht hebben een andere soort rui
Zoals iedereen weet bestaan er bij honden verschillende soorten vachten. Zoveel zelfs dat ze niet goed in categorieën in te
delen zijn.
• Honden met een dubbele vacht zoals een labrador hebben een blokrui, 2x per jaar vallen er zo’n 10 weken lang heel veel
haren uit. Door het jaar heen worden er ook haren los gelaten maar tijdens de rui periode beduidend meer.
• Honden met geen of weinig onderwol zoals de boxer en de cocker spaniël hebben een mozaïek rui. Deze honden
verharen het hele jaar door maar hebben een lichte piek in het voorjaar en in het najaar.
• Ruwharige honden zoals de Cairn terrier verharen niet zoveel als ze zo’n 4x per jaar een plukbeurt krijgen.
• Honden die bekend staan om “niet te verharen” zoals de poedel, verharen ook. Maar dan niet zoveel en het hele jaar
door en daardoor valt het niet zo op.
En dan zijn er nog een heleboel rassen die een uitzonderlijke vacht hebben. Maar in meer of mindere mate verharen ze allemaal.
Mijn hond verhaart meer dan normaal
Natuurlijk kan het zo zijn dat een hond meer verhaart dan gebruikelijk, daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn.
• De seizoensgebonden cyclus van de rui is verstoord.
Normaal gesproken verharen honden dus meer in het voor- en het najaar.“Ze trekken hun zomer- of winterjas aan”.
Deze cyclus kan verstoord zijn als het onderscheid tussen de seizoenen minder wordt. Dit kan komen door de temperaturen buiten, de airconditioning, verwarming of door dat de dagen kunstmatig langer lijken door de verlichting.
• Verkeerde vacht verzorging.
Elk type vacht moet op zijn eigen manier verzorgd worden.Als dat niet gebeurd kan de haar cyclus verstoord worden.
Een voorbeeld is veel borstelen met een verkeerde borstel.Wat een verkeerde borstel is, is afhankelijk van de soort vacht.
Als door een verkeerde borstel de haren vroegtijdig uit de haarzakjes worden getrokken gaat de nieuwe haar groeien op een
ander moment, dan de natuur van plan was. en dus ook op een ander moment ruien.
• Stress geeft ook haaruitval.
Dat kan kortdurend zijn, zoals tijdens een bezoekje aan de dierenarts, maar ook langdurig. Honden zijn erg gevoelig voor
stress in hun omgeving. Het spiegelen van de stress van eigenaren, verhuizing, geen rust kunnen vinden in een druk
huishouden, niet comfortabel omgaan met andere dierlijke huisgenoten, een veranderde gezinssituatie, het kunnen
allemaal oorzaken zijn om meer haren te verliezen.
• Medische oorzaken.
Allergieën, vlooien, mijten, schimmels, gisten, bacterie overgroei, hormonale afwijkingen (bv. schildklier problemen) of
hormonale schommelingen (bv loopsheid), afwijkingen aan de huid (bv. tumoren), reactie op medicijnen, flank-, trimmersof blackskin alopecia…Er zijn bijna teveel aandoeningen om op te noemen. Meestal zijn ze niet alleen gepaard met
haaruitval maar ook met jeuk, huidafwijkingen, andere gezondheidsprobelemen of kaalheid.
Wat kan ik doen tegen verharen?
Helaas is er niets tegen te doen. Het hoort bij het hebben van een hond.
• Maar goede vacht verzorging scheelt een hoop.Wat dat is varieert per vachttype, informeer hiervoor bij de trimsalon.
• Ook is goede voeding heel belangrijk voor de conditie van de huid en haren. Bovendien kan de huid de gezondheid van
de huid verbeterd worden met een visolie of schapenvet voedingssupplement.
• Bij sommige huidtypes kan een goede shampoo of huidolie de huid ook een boost geven.
• De juiste luchtvochtigheid in de lucht is net als bij mensen, ook heel behulpzaam voor de conditie van de huid bij
honden. Is de lucht erg droog? Dan is goede ventilatie erg zinvol maar zet ook eens een tijdje een bakje water op de
verwarming, de ouderwetse waterverdampers aan de radiator waren zo gek nog niet.
• En met een klamme washand of zachte borstel zijn veel haren op te nemen voor ze op de grond vallen.Af en toe wassen
en droog blazen scheelt ook een hoop haren op de bank.
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