
Het verzorgen van de Mopshond is vrij eenvoudig, zolang uw mops 
rustig is en meewerkt. Begin deze routine daarom onmiddellijk van 
jongs af aan en u zult zien dat uw mops na een poosje aan deze 
handelingen gewend is.

Nagels
Mopsen die teveel op tapijt en gras en te weinig op steen lopen hebben al heel snel
te lange nagels. Lange nagels splinteren gemakkelijk en scheuren bovendien vlugger 
wat erg pijnlijk voor de mops is. Het beste is om dan elke week een klein stukje van
de nagels te knippen en daarna nog even een grove ijzervijl over de nagels te halen 
om ze minder scherp te maken. Vergeet vooral de vijfde nagel aan de binnenkant van 
de voorpoten niet. Pas er wel voor dat u niet in 'het leven' knipt, dit is een klein 
bloedadertje die tot in de nagel doorloopt. Hier wil je namelijk niet doorheen knippen,
omdat dit erg pijnlijk is voor de mopshond. 



Kunt of durft u dit niet zelf vraag het dan de dierenarts of trimsalon.

Nagels knippen is heel belangrijk want zo voorkom je scheefgroei van de
pootjes en de gewrichtjes.

Tip:
Maizena of een kaarsvet helpen ook tegen het stelpen van het bloed.



Neusrimpel                                                                                                  
De neusrimpel is de rimpel/huidplooi die over de neus van de mops heen valt. Dit is 
een plaats waar huid op huidcontact plaatsvindt en dus een heerlijke broeiplaats is 
voor bacteriën in het verzamelde huidsmeer. Het is dus van groot belang dat deze 
plek regelmatig wordt schoongemaakt om ontsteken en smetten tegen te gaan. Dit 
kan bijvoorbeeld worden gedaan met een vochtig lotion babydoekje zonder parfum 
en zonder alcohol of gebruik een wattenschijfje maar liever geen normale watjes 
omdat deze pluizen en deze pluisjes in de oogjes terecht kunnen komen. Veelal kan 
worden volstaan door dit twee maal per week te doen. Bij de ene mops is het meer 
nodig terwijl het bij een andere mops minder snel nodig is. Mocht het onderhouden 
van de neusrimpel op deze manier toch klachten geven dan zijn er altijd allerhande 
middeltjes om smet en ontstekingen tegen te gaan of te genezen (zie foto's). 

Opletten, altijd van het midden naar buiten wrijven, niet heen en weer.....

Let wel op dat u na het schoonmaken van de neusrimpel de rimpel droog
maakt omdat het anders juist gaat smetten!







Gebit
Mopshonden winnen vaak niet de schoonheidsprijs op het gebied van de tanden. De 
tanden staan vaak scheef en/of het gebit is niet compleet en rommelig. Het goed 
schoonhouden is dus van groot belang, je kunt zijn/haar tanden poetsen en  
kauwbotten geven. Dit voorkomt tandsteen en een vieze geur uit zijn/haar bekje. De 
kauwbotten moeten echter niet te hard zijn, de tanden kunnen dan namelijk los 
komen te zitten. Dit is vooral een probleem in de ondiepe onderkaak. Bij 
touwtrekspelletjes moet je daarom zelf niet trekken, maar je hond het werk laten 
doen.               

 Als met de 9 maanden de hoektanden nog niet zijn uitgevallen, kunt u in
overleg met uw dierenarts deze tanden laten verwijderen (U kunt ook 
proberen of deze 'los te wiebelen') omdat de pup anders namelijk 
dubbele hoektandjes krijg. Doe het niet te vroeg soms vallen de 
hoektandjes er zelfs nog uit op de leeftijd van 1 jaar. Wel goed in de 
gaten houden.....

Verwijderen van hoektanden kan in combinatie met castratie/sterilisatie 
omdat er dan maar een operatie nodig en de mops een 'extra' narcose 
bespaard blijft.....



Ogen

De mops heeft grote oppervlakkig liggende ogen (potogen). Reken hierbij ook nog 
een korte snuit en de grote nieuwsgierigheid van de mops en je ziet dat de mops een 
grotere kans heeft op oogbeschadigingen welke in enkele gevallen tot blindheid 
kunnen lijden. Als u merkt dat uw hondje met zijn ogen knijpt, of dat de hond zijn 
oog dicht houd, dan zit er waarschijnlijk een beschadiging en is het noodzakelijk een 
dierenarts te raadplegen. 

Als u ziet dat er vuil of veel slijm in de ogen zit kunt u ze uitwassen met afgekoeld 
gekookt water en een wattenschijfje maar liever geen normale watjes omdat deze 
pluizen en deze pluisjes in de oogjes terecht kunnen komen Wrijf altijd van binnen 
naar buiten. 

Let op bij struiken en in de zomermaanden zijn er veel grasaren die in de
ogen maar ook in de huid kunnen steken.

Na een bezoek aan het strand de oogjes goed schoonmaken zodat er 
geen zandkorreltjes in de oogjes achterblijven.





De dierenarts zal u in veel gevallen Cavasan of Ophtosan oogzalf 
meegeven om de beschadiging te verhelpen.

Oogartsen:

België: Dr. Eveline Capiau

https://www.dierenoogarts.be/index.html 

Nederland: Dr. Anne Marie Verbruggen

https://www.anicura.nl/anicura-diergeneeskundig-verwijscentrum-
dordrecht/onze-dierenartsen-en-assistenten/anne-marie-verbruggen/   

https://www.anicura.nl/anicura-diergeneeskundig-verwijscentrum-dordrecht/onze-dierenartsen-en-assistenten/anne-marie-verbruggen/
https://www.anicura.nl/anicura-diergeneeskundig-verwijscentrum-dordrecht/onze-dierenartsen-en-assistenten/anne-marie-verbruggen/
https://www.dierenoogarts.be/index.html


Tip:
Optivizor is een oog- en gezichtsbescherming voor huisdieren die ergonomisch 
ontworpen is om meer comfort te bieden. Bij een oogaandoening of na een 
oogoperatie krijgen honden helaas nog vaak een conventionele hondenkap waar ze 
erg nerveus van kunnen worden. Met Optivizor kan je huisdier echter doorgaan met 
het dagelijkse leven met slechts een minieme verstoring. 

https://www.thenosestamp.eu/winkel/merk/optivizor-nl/optivizor-oogbescherming-
voor-huisdieren/?lang=nl 

https://www.thenosestamp.eu/winkel/merk/optivizor-nl/optivizor-oogbescherming-voor-huisdieren/?lang=nl
https://www.thenosestamp.eu/winkel/merk/optivizor-nl/optivizor-oogbescherming-voor-huisdieren/?lang=nl




Oren                                                                                                                                               

Het is belangrijk om de oren van uw mops regelmatig te controleren omdat ze soms 
problemen hebben met de afvoer van overtollig oorsmeer door de anders ontwikkelde
kaakspieren. Normaal zorgen deze voor het opwerken van het oorsmeer. Niet iedere 
mops heeft er echter last van. De oren regelmatig schoonmaken met een oorcleaner is
vaak de beste methode. Tussendoor kunt u ook een vochtig lotion babydoekje zonder 
parfum en zonder alcohol gebruiken.

Merkt u dat het oor stinkt, rood ziet en of de hond er veel aan krabt,
bezoek dan uw dierenarts want waarschijnlijk heeft hij dan een 
oorontsteking en/of oormijt.

Gebruik géén wattenstaafjes voor de oren!!!





Producten voor oormijt



Voetzooltjes

Een hond loopt met zijn voeten overal overheen. Zo wandelt hij over 
grind, in de winter over ijs en in de zomer over de hete stoep. Zijn 
voetkussens zijn sterk en kunnen veel hebben. Toch kan er iets gebeuren
waardoor zijn voeten beschadigd raken, waardoor het pijn kan doen of 
kan bloeden. Er kan iets tussen zijn voetzolen komen te zitten of hij kan 
in een scherp voorwerp stappen. Hoe moet je de voeten van je hond 
verzorgen en wat kun je eraan doen om ze gezond en sterk te houden?

Sterke voeten
De voeten van je hond zijn opvallend taai en krijgen veel te verduren. Zo draven ze 
over grind, ijs en pekel, en in de zomer over gloeiende stoepen of asfalt en door 
doornige gewassen. De sterke leerachtige voetkussens kunnen een hoop aan, 
waardoor de hond van nature over een paar goede werkschoenen beschikt. Toch is er 
een grens aan wat hondenvoeten kunnen verdragen. Ze kunnen door overbelasting 
ruw en pijnlijk worden en zelfs scheuren.

Nagels
Niet alleen de kussentjes zijn kwetsbaar, maar ook de nagels vormen vaak een 
probleem. Hondennagels groeien snel, en wanneer ze te lang worden kunnen ze 
breken of scheuren. Vooral als honden veel lopen op een zachte ondergrond, krijgen 
de nagels de kans om te groeien. Het is beter om ook regelmatig met je hond over een
harde ondergrond, zoals de stoep te lopen. Voetproblemen kunnen erg pijnlijk zijn, 
maar zijn vaak eenvoudig thuis te behandelen. Een paar minuten voetverzorging per 
week zorgt ervoor dat de voeten van je hond het hele jaar door gezond en sterk 
blijven.

Inspectie voeten
De meeste honden zijn het niet gewend om aangeraakt te worden aan de voeten en 
vinden het niet prettig als er een voeteninspectie moet plaatsvinden. Sommige honden
laten het toch toe, maar er zijn ook honden die erg onrustig worden en waarbij de 
hond zelfs in de houtgreep gehouden moet worden. Als je hond niet gewend is om 
aangeraakt te worden aan zijn voeten, laat hem hier dan langzaam aan wennen. Om 
dit te doen kun je eerst een poot van je hond aanraken en belonen als hij het toestaat. 
Doe dit dagelijks of een paar keer per dag zodat hij hier aan went. Hij zal zijn poot 
minder snel wegtrekken op den duur en accepteren dat de poot wordt aangeraakt. 
Gaat dat goed, begin hem dan te wennen aan het bevoelen van zijn tenen en nagels. 
Omdat het gevoelige delen zijn, is geduld hebben soms noodzakelijk.



Gevoelige voeten
Honden zijn over het algemeen dol op menselijke aanrakingen. Ze vinden het prettig 
om over hun buik geaaid te worden en duwen met hun neus tegen je hand aan om je 
te laten weten dat ze geaaid willen worden. Maar als je de voeten van je hond 
aanraakt, dan trekt hij die weg alsof hij zich gebrand heeft. Dit schijnt voor alle 
honden te gelden. Zelfs spelende honden mijden gewoonlijk elkaars voeten. Eigenlijk
weet niemand waarom zoveel honden voetschuw zijn. Het kan zijn dat het komt 
omdat het kietelt.

Houd zijn voeten gezond
De voetkussentjes van je hond zijn tegen veel meer bestand dan mensenvoeten, maar 
ze zijn niet onkwetsbaar. De voetkussens bevatten een dun, ruw laagje dat taai is. Het 
is sterk weefsel, maar kan toch beschadigen. Het haar tussen zijn voetkussentjes is 
een magneet voor viezigheid, klitten of stukjes ijs. De voeten van je hond vragen 
meer aandacht dan welk ander deel van zijn lichaam ook. Niet alleen om problemen 
te voorkomen, maar ook om een verwonding eventueel te behandelen.

Houd de voeten droog
Mensenvoeten drogen snel in de buitenlucht, maar hondenvoeten kunnen vanwege de
haartjes urenlang vochtig blijven. Dit kan de huid irriteren of beschadigen en het kan 
ongedierte aantrekken. Het is de moeite waard om de voeten van je hond goed af te 
drogen als die nat geworden zijn. Je kunt hiervoor een handdoek bij de deur 
neerleggen. Besteed wat extra aandacht aan het gedeelte tussen de tenen, waar vaak 
vocht achterblijft. Je kunt ook babypoeder gebruiken om de laatste beetjes vocht te 
absorberen.

Breng lotion aan
Honden die veel buiten zijn, krijgen vaak broze nagels en kleine scheurtjes in de 
kussentjes. Vooral in de winter kan het leiden tot droge voetkussentjes. Je kunt ze 
insmeren met wat crème zoals vaseline, zodat de kussentjes weer zachter worden. Pas
erop dat je dit niet te vaak insmeert, want dan worden de kussentjes te week om 
voldoende bescherming te bieden.

Was de pijn weg
Als de hondenvoeten veel belast worden, kan het de kussentjes kwetsbaar maken 
voor een infectie waardoor de voetkussens rood, dik en pijnlijk worden. Om de pijn 
weg te nemen en de infectie aan te pakken, kun je de hond 5 tot 10 minuten laten 
staan in een mengsel van koel water en een antiseptisch middel zoals Betadine. Je 
kunt hiervoor één deel Betadine op 10 delen water gebruiken. De eenvoudigste 
manier om een voetenbad te geven is je hond met een poot in een emmer met het 
ontsmettende middel water te laten staan. Wil de hond dit niet, kun je een doek in de 
oplossing houden en hiermee de kussentjes en het gebied tussen de tenen 
schoonmaken. Droog na het wassen of baden de poten goed af.



Modder
Honden rennen even zorgeloos door een modderpoel als over een grasveld en vinden 
het niet erg als ze vies worden. Maar als de modder opdroogt, raken de voeten 
geïrriteerd door de harde korsten die zich dan vormen. Je kunt babydoekjes gebruiken
om de modder van de voeten te verwijderen. Eventueel kun je de voeten wassen met 
een lauwwarm sopje of afspuiten met de tuinslang. Doe dit voordat de modder hard is
geworden, zodat je het nog simpel kunt verwijderen.

In de winter
Hondenvoeten hebben het in de winter zwaarder te verduren. Door de droge lucht 
kunnen de kussentjes droog worden. Ze kunnen ook geïrriteerd raken door sneeuw, 
ijs en pekel op de weg. Het zoute ijs of sneeuw dat tussen de tenen smelt, vormt 
bovendien een goede omgeving voor bacteriën. Een combinatie van bacteriën, zout 
en vocht is een ideale manier om voor het ontwikkelen van voetschimmel. Zet een 
emmer water bij je deur, zodat je elke keer als je terug komt van een wandeling zijn 
voeten kunt afspoelen.

Knip de vacht bij
Een hond heeft overal vacht om hem te beschermen. De beharing tussen de 
kussentjes houdt zijn voeten vochtig en zorgt dat er geen lucht bij kan komen. Als je 
dit haar wegknipt, worden de voeten makkelijker droog en houdt ze gezonder. Dit 
geldt met name voor langharige rassen zoals Golden Retrievers, Malters of veel 
spaniëlsoorten. Om de haren weg te knippen til je een poot op en spreid de tenen met 
je vingers. Met een schaar met stompe uiteinden knip je het haar weg.

Knip losse huid weg
Als een hond veel op een harde ondergrond heeft gespeeld, kan de buitenste huidlaag 
van een voetkussen loslaten. Als je een los stukje ziet zitten, moet je dit wegknippen. 

De bovenste huidlaag is gevoelloos en je doet de hond geen pijn als je het wegknipt. 
Na het verwijderen van het losse vel, moet je het kussentje goed schoonmaken. Als 
het goed is, zal de huid in twee tot vier weken genezen zijn. Laat je hond allen op een
zachte ondergrond lopen tot de huid de kans heeft gekregen om weer voldoende aan 
te groeien.

Dagelijkse controle                                                                                      
De voeten van je hond hebben meer contact met de grond dan enig ander deel van 
zijn lichaam. Een dagelijkse controle van de voeten is daarom belangrijk. Er kan 
tijdens het uitlaten van alles gebeuren: hij kan in een spijker, doorn of ander scherp 
voorwerp stappen. Deze moeten weggehaald worden voordat ze verdere schade 
aanrichten of een infectie veroorzaken. Als je daadwerkelijk iets uit de voet moet 
halen, maak het gebied er omheen dan goed schoon en breng vervolgens een 
antibiotische zalf aan. 



Huid, haren, borstelen
Haren dienen de hond niet alleen als bescherming tegen invloeden van buiten af.
Haren vormen ook de bron van talg. Die talg houdt niet alleen de haren zelf erg
soepel, maar ook de huid. De talg zelf is enigszins vettig. Als men de hond wil 
wassen, gebruik dan altijd een honden shampoo hiervoor.
Een mopshond mag niet zomaar lukraak iedere dag of iedere week worden gewassen.
Twee keer per jaar is meer dan genoeg (na het verliezen van de zomervacht en/of 

wintervacht). Tenzij een mops "vies" is omdat hij bijvoorbeeld een lekker bad in een 
sloot heeft genomen, dan is het uiteraard wel nodig hem te wassen, wast u de hond te 
vaak dan kan zijn huid en vacht worden beschadigd en het vet uit de haren worden 
gehaald.



Zowel beige als zwarte mopsjes kunnen een dubbele of enkele vacht 
hebben.

De vacht van een zwarte mops kan soms een bruine of grijsachtige gloed
hebben. Voeding en zonlicht kunnen daarbij van invloed zijn. In veel 
gevallen zijn de bruinachtige haren de oude vacht, na het verliezen van 
de oude vacht is de vacht veelal weer mooier zwart. Ook speelt de 
hormonale kwestie een grote rol, de vacht van loopse en drachtige teefjes
zijn daar sterk van invloed op.



Medpets, de Dierenapotheker en de huisdierdokter bieden 
een groot assortiment aan van genezende en 
verzorgingsproducten voor dieren.

                                               

                            https://www.medpets.nl/

        
                  https://www.dierapotheker.nl/

                 https:www.huisdierendokter.nl/



Een mops NOOIT scheren!!!

OVERVERHITTING DOOR EEN DIKKE VACHT?
Er bestaat veel onwetendheid over hyperthermie, of oververhitting bij dieren. In veel 
gevallen worden vachten afgeschoren, uitgedund of van de onderwol ontdaan. Ik wil 
graag een lans breken voor het behoud van een intacte vacht...Ik hoop dat dit 
onderbouwende verhaal duidelijk is voor professionele vachtverzorgers én voor 
eigenaren...

Het lichaam van hond of kat moet een constante temperatuur houden, 38 tot 39 
graden, afhankelijk van de grootte van het dier. De dekharen, de onderwol, de huid en
de onderhuid (met vetcellen) vormen samen de isolerende factor. In elk seizoen moet 
de lichaamstemperatuur constant blijven. Dat geldt dus zowel voor een 
winterwandeling bij --15° C als een uur later voor de kachel bij +25 °C.
En ook in de zomer; liggend in de hete zon of op een tochtend hoekje op het terras, 
binnenin het hondenlijf blijft het steeds 38 °tot 39 °C.

De vacht is 'slechts' een onderdeel van de isolatie, maar wel een heel belangrijk deel.
Denk eens aan je thermoskan, die bij het schaatsen de chocolademelk warm houdt en 
's zomers de limonade koel. Zou je die dranken in een gewone, enkelwandige fles 
doen dan koelde je chocolademelk af en werd de limonade warm. De dikte van de 
wand, en dan vooral de isolerende luchtlaag ertussen, is dus duidelijk van belang. Die
luchtlaag is in ruime mate aanwezig tussen de haren, en dan met name in de onderwol
in de vacht.
Bovendien werkt de vacht als een parasol, zodat de zonnestraling niet direct de zon 
gevoelige huid bereiken kan. Zonverbranding door UV-B straling, en DNA-schade 
door UV-A straling wordt door een intacte, gepigmenteerde vacht tegengegaan. Zeer 
kortharige en wit/licht getinte dieren zijn dus extra gevoelig.
Vergelijk de werking van de thermoskan nog eens als deze in de badtas tussen de 
handdoeken zit of juist pal in de zon staat...



BONTJAS...?
Helaas wordt de vacht van huisdieren ten onrechte als een extra bontjas gezien, maar 
die vergelijking gaat niet op.
Natuurlijk, als wij mensen in de zomer een bontjas dragen (bestaande uit een 
dierenhuid mèt onderwol èn bovenharen van het pelsdier) krijgen we het ongelooflijk
heet. Wij hebben een regulatiesysteem waarbij de huid warmte kan afgeven. Dan 
moet daar geen bontjas, ofwel een behaarde lap leer omheen gedragen worden!
Als mensen in een 'te warme' omgeving zijn ( +25 graden) of zelf warmte-overschot 
creëeren door inspanning wil ons lichaam die warmte kwijt. De bloedvaten verwijden
zich (de huidhaarvaten kleuren je vel dan rood) zodat het bloed warmte kan afgeven 
aan de koelere omgeving. 

Bovendien voeren exocriene (op de huid uitmondende ) zweetklieren lichaamsvocht 
af. Daarbij verlaat niet alleen vocht maar ook warmte het lichaam. En nog mooier is 
dat dat vocht verdampt op de huid, wat ook weer verkoeling geeft.

Dit systeem werkt niet bij pelsdieren zoals honden en katten. Hun apocriene 
zweetkliertjes, die uitmonden in de haarzakjes dienen om huid, haar en huidflora in 
conditie te houden, samen met talgkliertjes. Met warmte-afvoer heeft dat echter niet 
van doen. De exocriene, op de huid lozende kliertjes in de voetzooltjes zijn vooral 
bedoeld om geursporen achter te laten. Daarom vindt een opgejaagde, gevluchte hond
jou en de auto terug in het bos. Zo'n klein oppervlak bergt te weinig zweetklieren om 
een heel hondenlijf af te koelen.

De voeten in een bak koud water zetten heeft ook weinig zin. De bloedvaten in de 
onderpoten zullen zich dan toeknijpen, zoals dat gebeurt in sneeuw waarbij er geen 
warmte verloren moet gaan.



GEEF DE HOND ZIJN ZIN...LAAT DIE KAT MAAR GAAN
Wat is dan wel de manier om met een vol behaard huisdier de zomer veilig door te 
komen?

Laten we eens kijken wat het beestje zelf doet...
Allereerst valt het op dat een hond al snel gaat hijgen, zowel bij inspanning als in een 
warmere omgeving. Het is een mechanisme waarbij de warmte via de ademhaling aan
de omgeving wordt afgegeven. Tegelijkertijd haalt het dier daarmee koelere 
omgevingslucht binnen, een heel efficiënt systeem dus. Dat is niet zielig, maar wij 
raken geattendeerd, bezorgd of misschien zelfs geïrriteerd door dit gehijg. Maar laat 
hem gewoon hijgen, en beklaag hem niet. De extra aandacht die hij ermee krijgt 
maakt dat hij graag in jouw buurt komt hijgen. Je beloont hem er immers voor met 
een vriendelijk woord of gebaar. Katten hijgen minder snel maar kiezen een houding 
en een ligplaats waar ze het minste last van de warmte hebben. Let er bij hen op dat 
ze niet per ongeluk opgesloten raken (tuinhuis, zolder) waar ze verstoken zijn van 
drinkwater en kattenbak.

Een extra manier om warmte af te voeren is plat op de buik op een koele ondergrond 
te gaan liggen. De bloedvaten in (schaarser behaarde) oksels en liezen zullen zich 
verwijden zodat de toegenomen bloedtoevoer langs die weg warmte aan de koelere 
ondergrond kan afgeven. Na een tijdje staat het dier dan op, neemt misschien een slok
water (door te hijgen verliest het vocht) en ploft iets verderop neer op een nieuwe 
koele ligplaats, de vorige is immers verwarmd geraakt. 'Hij weet niet waar hij het 
zoeken moet'? Hij weet het juist donders goed!

Het bioritme van de huishond heeft zich behoorlijk aangepast aan ons leefschema. 
Tijdens warmere perioden moeten we dit toch liever laten varen. Plan de wandelingen
in de randen van de dag, blijf tussen 12 en 3 uur 's middags uit de (dan sterke) zon en 
als er gespeeld of getraind moet worden doe het dan als 's avonds als de koelte invalt. 
Heel veel honden zijn zonaanbidders en je snapt soms niet hoe ze het in de 
blakerende zon uithouden. Zolang het een gezond dier betreft hoeft dit geen bezwaar 
te zijn. De koudere ondergrond vormt meestal net de tegenhanger van de hete zon, 
zodat de lichaamstemperatuur in balans blijft. Voor honden met artrose kan lang op 
een te koude ondergrond stijfheid opleveren. Overleg dan met de dierenarts of 
medicatie mogelijk is. Katten trekken zich doorgaans minder van 'ons' leefritme aan, 
en stemmen hun activiteiten vanzelf wel af op de omgevingstemperatuur.

BESCHERMENDE VACHT
Wees je er wel van bewust dat een dunne of getrimde vacht, zeker met weinig tot 
geen pigment, zonnestraling doorlaten. Het dier zelf heeft daar geen weet van en kan 
verbrandingen en erger oplopen. Ook (niet tot) matig gepigmenteerde, kortbehaarde 
oren en snuiten van 'normale vachten' zijn gevoelig voor zonnebrand en uiteindelijk 
voor een huidtumor(en). Laat de zonaanbidders gewoon niet buiten tussen 12 en 3 
uur 's middags of langer.



Samengevat.....                                                                                                             
Laat de kat met rust en een hond lekker hijgen. Sta hen toe de koelste plek op te 
zoeken en neem een hond niet mee op wandelingen. Laat hem niet werken, lok geen 
spel uit en vermijd opsluiting in een kleinere ruimte. Kortom, laat hen lekker lui 
zomervakantie houden. Is een hond van een erg actief type, dwing hem dan tot rust en
laat de bal thuis.

Laat de onmisbare, huidbeschermende vacht zoveel mogelijk met rust. Natuurlijk 
moet deze klitvrij zijn maar laat de onderwol zoveel mogelijk intact. Déze haren 
vormen juist de thermoslaag! Voor honden met vachten die geknipt, geschoren of 
geplukt moeten worden is het belangrijk een vachtlengte van zeker anderhalve, bij 
lichte dieren zelfs meer centimeter, te sparen. Een verstandige trimmer weet ervan.



Hier een uitleg waarom de mops veel haren verliest en hoe je dat 
eenvoudig kan voorkomen.

Twee keer per jaar hoort de mops in de rui te zijn. Dit noemen we de vachtcyclus of 
de haargroeicyclus. Nu zijn ze er pas de laatste jaren achter gekomen dat als je de 
hond regelmatig borstel dat dat juist de oorzaak is van het constant verharen omdat 
het bioritme verstoort wordt door te borstelen. Door te veel te borstelen of een 
trimbeurt stimuleer je juist de haren om te vernieuwen en veroorzaak je een rui die 
continu aanhoudt.

Wat moet je nu doen om te zorgen dat de mops weer twee maal per jaar gaat 
verharen?
Niet aan de vacht te komen totdat je denkt:

NU WORDT HET TE GEK!!?

Je gaat dan de mops goed borstelen met bijvoorbeeld een rubberen borstel of een 
rubberen handschoen. Het geef niet wat je gebruikt als je de haren er maar uit krijgt. 
Na de behandeling met een echte zeem over de vacht wrijven, deze haalt het restant 
haren weg en de vacht krijgt er een mooie glans van, vooral de zwarte mops. De 
mops wassen na de rui is ook een optie omdat hiermee ook de restanten losse haren 
uit de vacht verdwijnen.

DAARNA EEN HALF JAAR NIET AANKOMEN!!!!!!!!!!!

Mopsen hebben geen lang haar dus het kan niet in de klit raken. Dezelfde procedure 
na een halfjaar weer herhalen en dan zal je merken en zien dat het verharen minder 
wordt. Wederom na een halfjaar zal de mops weer terug zijn op twee maal per jaar 
verharen.

Wassen mag tussendoor mits er een goede HONDEN shampoo wordt gebruikt. 
Drogen met een handdoek voorzichtig niet te hard wrijven en daarna even met een 
echte zeem glad wrijven.

Er is ook een boek van de auteur Rita Pouw getiteld: 'Stop het verharen van je hond', 
Boek is vrij prijzig, zo rond de 30 euro maar alle vachtsoorten komen hier aan de 
orde en ook wat voor vachtsoorten de diverse hondenrassen hebben.

Uiteraard is een goede voeding ook belangrijk en er zijn voldoende supplementen op 
de markt die de huid en vacht ondersteunen.





Let op met hondenjasjes
 
Het nadeel van een hondenjas kan zijn dat je de natuurlijke processen in de huid en 
vacht verstoort. De hond vormt dan namelijk geen wintervacht, waardoor zijn 
natuurlijke bescherming tegen de kou wegvalt. Om gezond te blijven is namelijk flink
wat frisse lucht, zuurstof en af en toe een goede regenbui nodig.

Een ander risico is dat je hond eigenlijk (nog) geen jas nodig heeft en deze dus te 
warm is. Er ontstaat dan een verstikkend effect en dat maakt de verstoring nog groter.

Tot slot is er nog het gevaar dat als de jas niet goed past of onnodige tierelantijnen 
bevat, je hond kan blijven hangen aan struiken of tijdens het spelen aan een andere 
hond. Dit kan natuurlijk grote paniek en blessures opleveren. Gebruik dus alleen een 
hondenjas als er ook echt behoefte aan is.

Er zijn echter een aantal risicogroepen waarbij een jas misschien toch 
nodig is zoals bij:

•Jonge puppy’s.
•Erg kleine hondjes.
•Honden met een zeer korte vacht zoals Boxers, Dobermanns of windhonden  
 zoals Greyhounds.
•Honden met een slechte vacht of die te kort zijn getrimd of om medische
 redenen geschoren zijn.
•Honden die ziek of herstellende zijn van een ziekte.
•Honden uit een warmer klimaat.





Eten
Mopsen houden van het goede leven met veel slapen en eten, zoveel dat je moet 
oppassen dat je ze niet overvoert en te dik worden. Een te dikke mops kan problemen 
krijgen met de gezondheid zoals gewrichten en zijn ademhaling. Uiteraard geldt dit 
niet voor een pup want deze hebben nu eenmaal meer voedingsstoffen nodig tijdens 
de groei.

Tip:
Gebruik een weegschaal om de juiste hoeveelheid af te wegen.



Weerstand
De weerstand van een hond is vergelijkbaar met de weerstand van een mens. Je 
weerstand herkent ziekteverwekkers en probeert deze uit te schakelen. Zodra je 
weerstand verminderd is, ben je vatbaarder voor ziektes. 

FACTOREN DIE DE WEERSTAND VERLAGEN
Honden hebben een natuurlijke weerstand. Als je hond in goede conditie is is het 
immuunsysteem sterk genoeg om zich te verweren tegen infecties, ziektes, bacteriën 
enzovoort. Deze weerstand kan (tijdelijk) verzwakt worden door bijvoorbeeld:
•Stress
•Ziekte
•(Slechte) voeding
•Vaccinaties
•Uitputting
•Ouderdom
•Geneesmiddelen
•Genetische aanleg

WEERSTAND HOND VERHOGEN
Weersveranderingen en het wisselen van de zomer- naar de wintervacht en vice versa 
zijn de omgevingsfactoren waarbij de kans op verlaging van de weerstand van je 
hond het grootst is. Een hoge weerstand zorgt voor een gezonde hond en andersom. 
Je kunt dus proberen de factoren die de weerstand verlagen te voorkomen of te 
verhelpen, en je kunt weerstand verhogende acties ondernemen om je hond zo gezond
mogelijk te houden.

WEERSTAND VERHOGEN MET SUPPLEMENTEN OF FYTOTHERAPIE
Er zijn supplementen beschikbaar waarmee je de weerstand van je hond kunt 
verhogen. Daarnaast maken veel hondeneigenaren gebruik van fytotherapie, ook wel 
kruidengeneeskunde genoemd. Hierbij wordt de weerstand verhoogd met behulp van 
plantaardige middelen. Er zijn twee veelgebruikte planten, namelijk Echinacea en 
Ravintsara. Beide planten worden overigens ook gebruikt om de weerstand van 
mensen te verhogen.

Echinacea: Mobiliseert witte bloedcellen en verhoogt de productie van interferons. 
Interferons zijn molecules die infecties van de neus-keel-oorzone helpen te bestrijden 
en zijn onmisbaar voor de weerstand.

Ravintsara: Is een plant waarvan de bladeren de weerstand verhogen. Deze kunnen 
namelijk virale infecties (bijvoorbeeld griep) bestrijden. Bovendien kan deze plant 
ondersteuning bieden op psychologisch vlak, het heeft namelijk ook een opbeurend 
effect en verlicht neerslachtigheid. Beide planten zijn in druppelvorm verkrijgbaar, 
zodat je het makkelijk dagelijks je hond kunt toedienen (bijvoorbeeld door het voer).

https://www.huisdierplein.nl/hond/gezondheid/weerstand/





	Sterke voeten
	Nagels
	Inspectie voeten
	Gevoelige voeten
	Houd zijn voeten gezond
	Houd de voeten droog
	Breng lotion aan
	Was de pijn weg
	Modder
	In de winter
	Knip de vacht bij
	Knip losse huid weg

