dier & gezondheid

Warmte!

In Nederland is iedereen blij als het warm weer is, maar we zijn niet gewend aan te hoge temperaturen. De hoge
temperaturen van de afgelopen dagen zijn ook voor uw huisdier niet zo fijn. Vaak hebben dieren er nog meer last van
dan mensen omdat ze hun warmte niet goed kwijt kunnen.
Door Monique Carton
Dierenkliniek 't Spoor

Honden
Honden kunnen hun warmte alleen kwijt door te hijgen en via de zweetklieren in de voetzooltjes. Hoe dikker de vacht (nog) is, hoe meer moeite
ze met de warmte hebben. Veel honden gaan acuut in de rui met dit weer.
Heeft uw hond nog een dikke vacht? Dan doet u hem een plezier om hem
te laten trimmen. Heeft uw hond juist een erg dunne vacht? Smeer hem
dan op de dun behaarde plekken in met zonnebrand. Stimuleer uw hond
om op warme dagen op koele plekken te blijven liggen. Geef hem een
kussen in de koele gang, zorg dat hij makkelijk naar een koele plaats kan
lopen, zet de ventilator aan. Maak geen lange wandelingen midden op de
dag, maar liever vroeg in de ochtend of laat in de avond. Ga bij een temperatuur van boven de twintig graden niet meer sporten met de hond.
Sommige honden vinden het heerlijk om lekker in de zon te liggen. Zorg
dan wel voor een schaduwplaats, een natte handdoek of sjaal (eventueel
eerst in de vriezer leggen), een 'coolpad' of zwembadje. Ook zijn er
speciale koelproducten voor uw huisdier verkrijgbaar waardoor ze op een
speelse manier wat kunnen afkoelen. Zelf kunt u ook een spelletje verzinnen door bijvoorbeeld een koekje in te vriezen zodat ze eerst het ijs moeten oplikken voordat ze bij het koekje kunnen. Bied voldoende drinken
aan. Zwemmen is een goede manier om lekker af te koelen. Zorg er alleen
voor dat ze op het heetst van de dag niet in ijskoud water springen. Het
temperatuurverschil is dan te groot. En heel belangrijk: laat de hond nooit
achter in de auto, binnen tien minuten kan het daar levensgevaarlijk zijn!
Katten
Katten raken hun warmte vooral kwijt via de huid. Daarom is het ook voor
de kat erg belangrijk dat ze lekker op koele plekken kan liggen, in de
schaduw of in het huis. Houd rekening met koele plekken voor de kat als u
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niet thuis bent; waar kan de kat dan gaan liggen? Een
kat kan heel goed geholpen worden met een natte
handdoek of bevroren betontegel om op te liggen
(eventueel eerst in de vriezer) of door het nat maken
van de vacht. Ook voor de kat zijn er speciale koelproducten verkrijgbaar. Zorg dat uw kat voldoende
drinkt door op verschillende plekken verschillende
typen water aan te bieden. Katten houden van fris
water, dus ververs de bak regelmatig. Sommige katten
vinden een ijsklontje in hun bak of bevroren natvoer
erg lekker. Smeer katten met witte oren of dunbehaarde plaatsen in met zonnebrand als ze naar buiten gaan
en voor binnenkatten: doe de gordijnen in ieder geval
in één ruimte dicht.
Konijnen
Geef uw konijn een schaduwplaats buiten en zorg dat
de temperatuur binnen niet te veel oploopt. Een konijn
ligt graag tegen een kruik of plastic ﬂes met koud
water of op een bevroren betontegel. Ververs het
water wat vaker dan normaal en bied voldoende
groenvoer aan. Zorg dat het hok en het konijn zelf niet
naar urine of ontlasting ruiken in verband met de
aantrekkelijkheid voor vliegen. Een klamboe of
antivliegenspray werkt ook heel goed tegen vliegen. En
is uw konijn gevaccineerd?

Een konijn ligt graag
tegen een plastic fles
met koud water
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