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Wintertips!
Door de verwarming van onze huizen is het ook in de winter binnen lekker behaaglijk. Veel honden
krijgen daarom geen echte wintervacht meer. Voor de meeste is dat geen probleem. Voor sommige
dun behaarde rassen en oude of zieke honden kan bescherming tegen vrieskou door middel van een
dekje nodig zijn. In het algemeen geldt dat honden die buiten lekker actief zijn voldoende warm
blijven. Begint uw huisdier echter te rillen, dan heeft hij het koud.


Let vooral op bij kleine honden. Laat uw hond niet met een natte vacht buiten, een natte vacht
isoleert slecht. Laat dieren bij vrieskou niet in een auto achter want daar wordt het net zo koud
als buiten. Bovendien kunnen ze zich in de auto onvoldoende bewegen om warm te blijven.



Sneeuwballen gooien is natuurlijk echt winterplezier, maar doe dat liever niet met uw hond.
Veel honden bijten de sneeuwbal kapot en eten hem op. Dit kan maag- en darmklachten
veroorzaken.



Houd er op onbekend besneeuwd terrein rekening mee dat geursporen sneller zijn uitgewist
waardoor de hond de weg terug niet kan vinden. Mocht het mis gaan dan is de kans dat de
vinder contact met u opneemt veel groter als het dier gechipt en geregistreerd is.



Sommige heldhaftige honden gaan graag het ijs op, maar kunnen niet inschatten of het ijs te
dun is. Als een hond door het ijs zakt, zal hij er moeilijk zelf weer uit kunnen komen: de spieren
zijn door de kou al snel niet meer zo gewillig en er is nauwelijks houvast. Bovendien worden er
bij een reddingspoging ook mensen in gevaar gebracht. Houd uw hond dus liever op het vaste
land of leer uw hond te wachten op uw toestemming voor hij het ijs op mag.



Als de wegen glad zijn, wordt er gestrooid met pekel. Het zout kan irritatie van de voetzooltjes
geven. Dit kunt u voorkomen door de voetzooltjes voor het uitlaten even in te smeren met
vaseline. Bij thuiskomst kunt u de voeten afspoelen met lauw water en vervolgens even goed
afdrogen.
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