
Een hond die altijd buiten 
vertoeft kan grote tempera-
tuurschommelingen aan, op 
voorwaarde dat hij of zij over 
een schuilhok beschikt dat goed 
verlucht wordt en waarvan de 
bodem goed geïsoleerd is. Maar 
in de meeste gevallen woont uw 
hond gewoon bij u in huis en kan 
hij of zij blootstellingen aan de kou 
maar moeilijk verdragen.
De weerstand tegen lage tempe-
raturen is ook afhankelijk van 
het ras van uw hond. Bepaalde 
rassen uit koude streken (Husky, 
Sint-Bernard, Newfoundlander…) 
hebben een vacht en een 
ondervacht, zodat ze zich goed 
kunnen beschermen tegen het 
verlies van lichaamswarmte. Heel 
anders is het voor kleine rassen 
(Chihuahua, Yorkshire terriër,...) en 
windhonden die een veel dunnere 
vacht hebben en erg gevoelig zijn 
voor koude. 
Ook de leeftijd van uw hond 
beïnvloedt zijn weerstand tegen 
de kou; zeer jonge en oude dieren 
hebben gewoonlijk meer last om 
hun lichaamstemperatuur op peil 
te houden. Dit geldt ook voor 
magere of zwaarlijvige viervoeters, 
deze laatste hebben het dikwijls 
moeilijker om te bewegen.
Als uw vriend binnen één van de 
bovenstaande criteria valt mag u 
niet vergeten hem een jasje aan 
te doen (liefst een aansluitend 
dat geen vocht doorlaat) of de 
wandelingen in te korten als het 
erg koud is. 
Heeft uw hond omwille van zijn 
vacht regelmatig een trimbeurt 
nodig beperk deze dan in de 
wintermaanden en vraag om de 
haren niet te kort te knippen zodat 
de ondervacht nog voldoende kan 
isoleren.

De meeste honden vinden het 
leuk om te ravotten in de sneeuw, 
toch zijn er een aantal dingen 
waar u extra aandacht aan moet 
besteden.
Zo is het belangrijk uw hond 
buiten in beweging te houden, 
als hij nat is goed droog te wrijven 
zodat hij daarna binnen kan 
opwarmen. De poten en de zones 
tussen de tenen en de kussentjes 
moeten bijzonder aandachtig 
geïnspecteerd worden. 
Deze komen rechtstreeks in 
contact met de sneeuw en zo 
kunnen er zich ijsballen vormen 

in de haren tussen de tenen, ook 
de kussentjes kunnen geïrriteerd 
geraken door de koude en het 
strooizout! Voor de wandeling kan 
u best de poten van uw viervoeter 
insmeren met vaseline of 
uiercrème zodat deze beschermd 
zijn. Mocht dit niet mogelijk zijn of 
bent u het een keer vergeten dan 
kan u na de wandeling zijn pootjes 
best afspoelen met lauw water en 
daarna goed droogwrijven. Als hij 
of zij veel haren heeft tussen de 
tenen dan kan u deze best kort 
(laten) knippen. Voor honden die 
veel en lang in de sneeuw lopen, 
zoals de sledehonden, bestaat er 
speciaal ‘schoeisel’. Let ook goed 
op wanneer uw hond zich op ijs 
begeeft, aan de scherpe randen 
kan hij of zij zich verwonden en uw 
hond weet ook niet waar het ijs dik 
genoeg is om zijn of haar gewicht 
te dragen!

Een aangepaste rijkere voeding 
is niet nodig als uw hond het 
hele jaar door in een min  of meer 
constante temperatuur leeft. Maar 
als hij of zij in de tuin woont of in 
de winter intensieve activiteiten 
uitvoert, zal deze meer energie 
verbruiken dan wanneer het warm 
is. Daarom moet u de hoeveelheid 
voeding verhogen met 15-20% of 
een rijkere voeding geven zodat 
uw viervoeter ondanks een barrer 
klimaat in goede gezondheid kan 
blijven. 
Sommige honden happen ook in 
de sneeuw, als ze ten slotte veel 
sneeuw naar binnen gewerkt 
hebben dan kan dit leiden tot 
maag- en darminfecties wat zich 
uit in de vorm van braken en 
diarree.

Wat kan u doen en/of laten
bij vuurwerkangst?
Veel huisdieren hebben als pup of 
kitten tijdens de socialisatieperiode 
te weinig ervaring opgedaan met 
harde geluiden. Op volwassen 
leeftijd worden deze harde 
geluiden, waaronder vuurwerk, 
als bedreigend ervaren; hierdoor 
vertonen de dieren angstig 
gedrag. Eigenaars vinden dat 
vaak zielig, troosten hun kat of 
hond en bevestigen zo onbewust 
deze angst. De volgende keer is 
het dier nog banger, wordt het 
weer getroost, daarmee zijn angst 
bevestigend, etc.. 

De eigenaars werken dus vaak zelf 
onbewust bevreesde huisdieren in 
de hand.  
Het is belangrijk dat u zelf het 
vuurwerk negeert. Ook al in 
de dagen voorafgaand aan 
Nieuwjaar, wanneer het eerste 
geknal begint. Straf uw hond niet 
als deze toch schrikt en negeer 
elke vorm van angstig gedrag. 
Troost de hond evenmin, dit werkt 
namelijk als een ‘beloning’ voor 
zijn of haar gedrag. Houdt dit ook 
op de avond en nacht van Oud en 
Nieuw zelf vol. Zorg dan bovendien 
voor een veilige en vertrouwde 
omgeving waaruit de hond niet 
kan ontsnappen. Wanneer uw 
viervoeter de neiging heeft weg 
te lopen, zorg er dan voor dat 
deze een halsband draagt met uw 
adres en telefoonnummer, ook als 
hij of zij gechipt is.   

Nog enkele tips: 
-Zet antivriesvloeistof op veilige 
hoogte zodat uw viervoeter er niet 
bij kan want als hij hiervan drinkt 
kan het binnen enkele uren al 
fataal zijn!

-Het kan niet genoeg gezegd 
worden, geef uw hond géén 
chocolade, deze bevat theo-
bromine welke door uw viervoeter 
veel langzamer wordt afgebroken 
en zo lang in het bloed blijft 
circuleren, hierdoor kan hij 
hartproblemen krijgen en zelfs 
sterven! 

-Afgeknalde champagnekurken 
kan u best zo snel mogelijk 
opruimen. Kurk is niet         echt een 
lekkernij voor hondenmaagjes en 
kan een obstructie veroorzaken.

-Om maag- en darmproblemen te 
vermijden laat u uw hond best niet 
mee ‘van tafel’ eten, geef hem in 
de plaats een lekker bot of een 
leuk speeltje onder de kerstboom.

Wij wensen u en uw huisdier 
alvast zalige kerstdagen, een 
rustige jaarwisseling en vooral een 
gezond 2011 toe!
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     Is uw hond 
klaar voor de winter?


