DE GEVAREN VAN DE WINTER VOOR ONZE DIEREN
Wie wie winter zegt, zegt ook zeer koude of zelfs ijskoude temperaturen op bepaalde
momenten van de dag en/of nacht.
Hoewel honden en katten beter bestand zijn tegen de kou dan mensen, kunnen ze van lage
temperaturen ook last hebben.
En bovendien reageren niet alle honden en katten op dezelfde manier op winterse
toestanden.
Hoewel sommige hondenrassen beter "uitgerust"
zijn om, dankzij hun dikke vacht, de kou te
weerstaan, betekent dit niet dat ze voortdurend
buiten in extreem koude temperaturen kunnen
leven.
Er moet ook rekening gehouden worden met de
leeftijd en de gezondheidstoestand van de dieren.
Hoe ouder het dier, hoe minder weerstand hij tegen
lage temperaturen zal hebben. Dieren die ziek zijn of
te weinig voedsel krijgen, hebben geen voldoende
vetlaag om hen te beschermen en lopen daardoor
veel meer risico om onder de kou te lijden. Een
hond, of zelfs een kat die buiten leeft, verbrandt
meer
calorieën
om
zijn
normale
lichaamstemperatuur te behouden.
Net als mensen kunnen honden en katten last
hebben van bevriezingen, onderkoeling, extreme
kou en verwondingen aan de poten door ijsbrokken.

WAT ZIJN, NAAST DE KOU, DE ANDERE GEVAREN
VAN DE WINTER VOOR ONZE VRIENDEN DE DIEREN?
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Strooizout
Strooizout op voetpaden en straten veroorzaakt irritatie aan de poten (tenen en voetzolen).
Spoel na elke wandeling met uw hond zijn poten grondig af met schoon water. U kan
hetzelfde doen met uw kat wanneer hij terugkomt van zijn ontdekkingsuitjes.
In geval van inname van strooizout, loopt uw huisdier risico op intoxicatie, met als
belangrijkste symptomen braken, diarree en buikkrampen. Hij zal ook veel water drinken.
Raadpleeg zo snel mogelijk uw dierenarts voor een gepaste verzorging.
U kan, om de poten van uw viervoeter te beschermen tegen mogelijke verwondingen,
scheuren, …, een beschermende lotion of balsem tussen zijn voetzolen aanbrengen. Dit zal
zijn voetzolen bestendiger, waterdichter en flexibeler maken.
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Sneeuw
Meestal houden honden van sneeuwwandelingen. Zij zijn over het algemeen enthousiast
over dit nieuw fenomeen.
Door overal rond te lopen, zal de hond het niet snel
koud krijgen.
Er moeten echter enkele
voorzorgsmaatregelen genomen worden.
Sneeuw is synoniem voor kou en vochtigheid, vooral
wanneer het smelt. Het kan zich ook aan zijn vacht
vasthechten.
Na het sporten en/of wandelen, is het belangrijk hem
goed af te drogen met een badhanddoek. Laat hem
bovendien niet (te lang) in de sneeuw liggen.
Droog de poten goed af, vooral tussen de voetzolen
en de teelballen bij reuen. Verwijder ook voorzichtig,
om de hond geen pijn te doen, de ijsklonters die zich
in zijn vacht en/of tussen zijn voetzolen gevormd
hebben.

Sneeuw opeten
Door in de sneeuw te spelen, kan uw hond sneeuw
eten. Dit kan spijsverteringsproblemen veroorzaken,
waaronder braken en soms diarree.
Een grote hoeveelheid sneeuw innemen kan leiden tot
een ernstige maagontsteking.
Blijf op uw hoede!

Zonnereflectie
Net als wij zijn honden gevoelig voor
zonneweerkaatsing
op
besneeuwde
oppervlakken. Sta daar even bij stil indien u uw
hond meeneemt naar de wintersport. Vermijd
overmatige blootstelling aan deze weerkaatsing
die oogproblemen kan veroorzaken.
En pas op voor winterse zonnebrand! Een
(aangepaste) zonnebrandcrème kan nuttig zijn
voor dieren met een witte vacht en voor dieren
met ongepigmenteerde lichaamsdelen (snuit,
oorschelp, ...).
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