De winter …
De winter is een fantastisch seizoen voor honden en katten, ze genieten van de sneeuw maar hou ze
ook extra in de gaten!
Sneeuw.
Honden vinden het heel leuk om naar de sneeuw te happen. Gewoon omdat ze het willen voelen,
omdat ze die sneeuwballen willen vangen en omdat er onder de sneeuw allerlei geurtjes vandaan
komen. Als honden teveel sneeuw binnenkrijgen kunnen ze daar maag- en darmklachten van krijgen.
Mocht uw hond braken of diarree krijgen dan is het verstandig hem 3 dagen lang kleine porties licht
verteerbare voeding te geven. Meestal worden de darmen dan weer rustig.
Sneeuw kan tussen de tenen van honden en katten sneeuwklompjes vormen en dat kan irritatie en
zelfs kleine wondjes geven. Preventief kunnen de haren tussen de tenen kort gehouden worden en
kunnen de voeten ook ingesmeerd worden met vaseline, dat beschermd de voeten ook meteen
tegen strooizout. Controleer de voetjes zodra uw huisdier weer binnen komt spoel de strooizout
eventueel af met lauw warm water en maak de voeten (ook tussen de tenen) schoon en droog.
Strooizout kan prikken als er beschadigingen op de zoolkussens zitten maar ook kan het problemen
geven als het dier de voetjes schoonlikt en het zout daardoor binnen krijgt.
Honden accepteren vaak speciale sneeuwschoenen heel goed. Daarmee voorkom je niet alleen
problemen van ijs, sneeuw en pekel maar voorkomt ook uitglijden. Uitglijden op de gladde sneeuw of
ijs kan net als bij mensen gescheurde kruisbanden, kneuzingen, verrekkingen en zelfs breuken geven.
Afkoelen
Kleine honden hebben een relatief groot huid oppervlak en koelen snel af, kortpotige honden koelen
sneller af omdat ze dichter bij de grond zijn en kortharige honden kunnen zich minder goed isoleren
door hun vacht en om hen te beschermen tegen de kou zijn dergelijke honden vaak erg blij met een
jasje.
Voor alle dieren geldt; als uw huisdier nat geworden is van de sneeuw of de regen, laat hem dan op
tijd naar binnen en droog hem goed af. Natte dieren koelen sneller af. Probeer te enthousiaste
dieren ook tijdig af te remmen en binnen te halen, laat zieke dieren binnen. Voor katten die normaal
’s nachts buiten blijven is het te overwegen om ze tijdens te koude nachten binnen te houden. Wel
moeten katten natuurlijk de kans krijgen om een wintervacht te behouden en als ze normaal niet
binnen blijven denk dan aan een kattenbak binnen, eventueel gevuld met aarde. Controleer
regelmatig of het kattenluik niet dichtgevroren is en maak eventueel buiten een extra beschutte plek
met een ligplaats van de grond af.
Konijnen kunnen beter buiten blijven als ze dat gewend zijn. Maar zorg wel voor een beschutte plek
uit de tocht en wind. Dek het hok af maar zorg wel voor ventilatie. Een kruik, snuggle safe of extra
hooi kan extra warmte geven.
Drinkwater.
Voor alle dieren geldt: controleer het drinkwater. Katten en honden kunnen minder gaan drinken als
ze het water te koud vinden en bij konijnen kan het drinkflesje echt bevriezen. Zelfs met een
neopreen bescherm hoes kan het tuitje bevriezen en dan komt er geen drinken meer uit. Probeer
ingeval van bevroren drinkwater minstens 3x daags vers drinkwater aan te bieden. Voor konijnen is
groenvoer ook een bron van vocht, pas op dat het niet bevriest.

Overige aandachtspunten.
Wat uw huisdier beter niet per ongeluk kan oplikken is antivries (ruiterwisservloeistof), dat is zelfs in
heel kleine hoeveelheden erg schadelijk en dieren zijn er door de geur vaak erg door aangetrokken.
De auto is ’s winters ook een fijne warme slaapplek voor katten, klop daarom altijd even op de
motorkap voor u de autostart, dat maakt slapende kat wakker.
Als u met uw huisdier gaat wandelen, zorg dan dat hij in de donkere winteravonden goed zichtbaar is
met verlichting of een reflecterend bandje. Heeft uw huisdier artrose? houd dan in de gaten dat hij
daar in de winter meer last van kan krijgen.
En vergeet niet ook te genieten van de mooie wintertijd.

