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Winterpret?
Als de eerste sneeuwvlokken zijn gevallen, lonkt het witte landschap. Want goed voorbereid is een
winterse wandeling een waar genot voor mens en dier.
Dat witte spul is misschien weer even wennen voor uw hond. Voor jonge honden is het zelfs voor het
eerst dat ze sneeuw zien. Ongetwijfeld steekt hij zijn neus erin en zal er vast ook in bijten. Geweldig
vinden ze dat gevoel van smeltende sneeuw in hun bek en ze worden vaak dol enthousiast.
Voor de hondenmaag is zo’n koude verrassing echter minder prettig. Deze kan er door van streek
raken en de hond kan er flink ziek van worden. Braken en diarree door ontstekingen in maag en
darmen kunnen lang aanhouden en het gevaar voor uitdroging bestaat. Waarschuw bijtijds uw
dierenarts.
IJsklompjes
Sneeuw kan sneeuwklompjes vormen tussen de
tenen en aan de poten. Dat loopt voor de hond
bijzonder onplezierig. Ook zij kunnen hun poten
verzwikken of uitglijden. Vaak zie je dat de hond
gaat liggen en zal proberen de ijsklompjes met zijn
tanden eraf te knagen. Je kunt de vorming van de
sneeuwklompjes voorkomen door zoveel mogelijk
haartjes tussen de tenen en kussentjes onder de
voeten weg te knippen zodat de sneeuw zich niet
meer daar aan kan hechten. Ook vaseline onder de
zolen van de voeten smeren voor de wandeling
helpt en voorkomt tevens pijnlijke en geïrriteerde
poten door de pekel.
Ook zijn er hondenschoenen op de markt. Deze
boots
beschermen
uiteraard
tegen
sneeuwklompjes, pekel en zout, maar voorkomen
ook glijpartijen. Tevens erg handig bij dieren die hun poot in het verband hebben. De schoen houdt het
schoon en droog terwijl de hond gewoon buiten kan.
Maak als je thuis komt de poten van de hond schoon met wat lauw water, zodat er geen pekel en zout
achter blijft en droog ze af.
Hond op het ijs?
Waarschijnlijk is het vooral een komisch gezicht als de hond over een bevroren plas danst en schaatst,
maar door het gladde ijs schuiven ledematen verder door dan het dier verwacht en dat kan lelijke
spier- en peesblessures tot gevolg hebben. Ook scherpe randen en punten aan stukken ijs zijn linke
soep en natuurlijk kunnen honden ook door het ijs zakken. Bedenk u dat op plaatsen waar het ijs niet
sterk genoeg is voor uw hond, u hem niet kunt helpen omdat u er zelf niet bij kunt. De hond zal
razendsnel onderkoeld raken, met alle vreselijke gevolgen van dien! Ben daarom extra voorzichtig met
bevroren water en houdt je hond daar van af.
Jong en oud extra zorg!
Pups en oudere honden zijn in de winter extra kwetsbaar. Pups raken sneller onderkoeld omdat ze
door hun grootte relatief veel huidoppervlak hebben, dat in contact staat met de buitenlucht. Wees dus
extra voorzichtig en laat de pup nooit lang alleen in de sneeuw en zeker niet alleen. Net als bij mensen
zijn ongecontroleerd trillen en beven een teken van kou. Ook oudere honden hebben vaak meer moeite
om zich goed warm te houden. Bovendien geven gewrichtsproblemen als artrose meer pijn bij koud en
vochtig weer.
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Ethyleen Glycol (Antivries) vergiftiging
Van alle chemicaliën die gebruikt worden tijdens de winter is de antivries, die uit de radiator kan lekker
de ergste. Een anti-vriesvergiftiging is erg gevaarlijk. Antivries smaakt erg lekker en zoet. Zelfs een
kleine hoeveelheid kan ernstige nierbeschadiging veroorzaken en fataal zijn. De eerste tekenen van
vergiftiging zijn dat de hond “dronken” lijkt. Als je vermoed dat hij antivries binnen heeft gekregen,
neem dan direct contact op met je dierenarts. De prognose wordt slechter naarmate er meer tijd
verstrijkt tussen het consumeren van de antivries en de behandeling.
Genoeg gepraat over waar je allemaal tijdens
de winter aan moet denken. Voor alles geniet
samen met uw honden van een, hopelijk witte
winter. In ons dit veelal natte landje komt dat
niet zo vaak voor, maar soms wel. Zelf ben ik
een enorme liefhebber van sneeuw en geniet
dan extra van de wandelingen in het bos met
de honden die helemaal in hun element zijn en
volledig uit hun dak kunnen gaan.
Veel plezier en kom goed en veilig de winter
door met jullie huisgenoten.
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