Waarom sneeuw en ijs voor
je hond slecht kunnen zijn
Buiten vriest het en alles is onder een mooie laag sneeuw bedekt. Voor eigenaren met een witte hond
(waaronder wij zelf), is er ook gelijk het besef dat de hond helemaal niet zo wit is als dat we denken. Onze
viervoeters blijken toch een wat gelige kleur te hebben. Het mag dan koud zijn maar dit neemt gelukkig niet
weg dat we in deze mooie periode nog steeds lekker actief buiten kunnen zijn met de hond. Maar aan al
deze (sneeuw)pracht kleven ook enkele gevaren waar we als verantwoordelijke baas rekening mee dienen
te houden. Veel hondenrassen zijn echte buitenhonden en hebben een dikke vacht met of zonder
ondervacht. Weer andere honden, vaak de meestal wat kleinere gezelschapshonden, zijn gefokt voor een
bestaan binnenshuis. Deze bezitten vaak een korte vacht zonder ondervacht. Wat voor hond je ook hebt,
de kou boeit ze over het algemeen vrij weinig wanneer ze in de sneeuw ravotten.
Toch moeten we als eigenaar rekening houden met het volgende: Sneeuw en pekel tussen de tenen Er
kan zich sneeuw en/of pekelresten ophopen tussen de tenen van de hond. Je kan dit herkennen doordat de
hond met één of meerdere pootjes hinkelt. Er kunnen dan kleine ijsballetjes tussen zijn tenen zitten en dit
kan behoorlijk pijnlijk zijn. Je kan het vergelijken met lopen met een steentje in je schoen, heel onplezierig
en je wil het steentje er zo snel mogelijk uithalen. Goed vaseline tussen de tenen smeren is een algemene
preventieve oplossing. Je kan de hond ook schoentjes aandoen maar dat willen de meeste honden niet
graag. Heeft je hond een wondje aan zijn voetzooltje dan moet je hem soms wel een schoentje aandoen
want pekel in een wondje is echt erg pijnlijk. Gebruik je geen vaseline, probeer dan om zwaar gepekelde
straten te vermijden, ook al loopt dit vaak wel prettiger. Pekel zorgt ervoor dat de voetzooltjes uitdrogen en
daardoor zelfs scheuren. Controleer in ieder geval bij binnenkomst in huis de voetzolen van je hond en
droog ze met een handdoek. Ontdek je tussen de tenen toch wat ijsballetjes trek deze er niet uit maar laat
ze smelten door de poot te verwarmen met je handen. Wat eventueel ook helpt is om een hittepit (als je die
hebt) even op voorgeschreven wijze te verwarmen (in de magnetron dus zo klaar). Een hittepit wordt niet
loeiheet maar handwarm en is daarom hier goed voor te gebruiken. Plaats de hittepit daarna rustig onder
de poot met ijsballetjes of laat hem er even op staan. Is de hond er bang voor dan moet je dit natuurlijk niet
doen, verwarm dan zijn poten met je handen.
Koutje gevat en blaasontsteking. Sneeuw is water in vaste vorm…logisch toch? Wanneer sneeuw zich
ophoopt in de vacht en dichter bij de huid komt, smelt deze. Water onttrekt sneller warmte van het lichaam
dan dat lucht dat doet. Tijdens de wandeling wordt vaak de buik van de hond echt nat en kan hij op die
manier kou vatten of zelfs een blaasontsteking oplopen. Pas hiermee dus op. Ook nu geldt; na de
wandeling de hond goed droogmaken op de buik. Plast je hond vaker dan gebruikelijk in combinatie met
een verandering van de kleur van de urine of zit er bloed in, ga dan naar je dierenarts ter controle. Mogelijk
heeft je hond een blaasontsteking opgelopen. Er zijn honden waarbij blaasontsteking een steeds
terugkerende kwaal is. Indien je zelf een hond hebt met terugkerende blaasontsteking let hier bij koud weer
dan extra goed op. Honden laten zelden blijken dat ze pijn hebben, met name terriërs staan hierom bekend.
Dus denk niet dat als je hond niet ‘klaagt’ maar wel extreem vaak plast, dat het dan wel goed zal zijn.
Eten van sneeuw. Spelen met sneeuw is leuk. Honden hebben geen handen om dingen mee te
onderzoeken dus gebruiken ze bij voorkeur de bek. Dit happen naar de sneeuw ziet er misschien wel geinig
uit maar het eten van sneeuw kan gemakkelijk een buikgriep (overgeven en diarree) veroorzaken. Gooi
daarom niet met sneeuwballen naar de hond. Dit vinden met name kinderen een heel leuk spelletje want de
hond speelt zo leuk mee. Maar realiseer je dat je hier het sneeuwhappen alleen maar mee in de hand
werkt. Vers gevallen sneeuw is relatief schoon maar door de kou kan dit alsnog een buikgriep veroorzaken.
Oudere sneeuw is naast koud, ook nog eens vervuild met allerlei andere dingen. Laat je hond dus geen
sneeuw eten! Gebeurt het alsnog, keur dit dan onmiddellijk af met bijvoorbeeld een duidelijk “nee”. Ga niet
lachen als de hond voor het eerst sneeuw ziet en hier enthousiast naar gaat happen (hoe grappig het er
soms ook uit kan zien). Het lachen werkt voor de hond bevestigend en dus zal hij dit gedrag vaker gaan
herhalen. Hoe kun je het sneeuw eten voorkomen? Neem wat extra lekkere voertjes mee naar buiten en
zorg dat de hond aandacht heeft voor jou en niet de hele wandeling met de sneeuw bezig is. Honden
vinden sneeuw over het algemeen erg leuk. Dit komt vooral omdat er bij pas gevallen sneeuw maar weinig
geurtjes vrijkomen van de grond. Als de hond snuffelt en tegelijkertijd de sneeuw verplaatst met zijn neus
dan komen er ineens wel heel veel geurtjes vrij. Dolle pret voor de hond. Sneeuw eten mag dus niet maar
snuffelen in de sneeuw mag natuurlijk wel. Let erop dat het snuffelen niet overgaat in sneeuw eten.
Hond op het ijs. Er breekt vaak gelijk Elfstedenkoorts uit wanneer er ook maar enkele centimeters ijs op
het water ligt. Leuk voor de baas maar ijs voor de hond (en baas) is toch echt gevaarlijk. Ze kunnen er door
heen zakken met alle gevolgen van dien. Misschien lukt het de hond om er zelf uit te klauteren maar
waarschijnlijk moet je er zelf achteraan. En net als bij mensen kan de hond ook onder het ijs verdwijnen en
de uitgang niet meer kunnen vinden. Je moet er toch echt niet aan denken dat jullie dit overkomt. Zelfs als

het ijs dik genoeg is, is dit nog steeds gevaarlijk voor je hond en wel hierom. Op ijs hebben niet alleen wij
maar ook honden slecht grip. Het ziet er misschien wel lachwekkend uit om een hond te zien glibberen op
het ijs. Maar dit geglibber is echter een aanslag op de pezen en gewrichten van je hond met allerlei soms
zeer ernstige blessures als gevolg. Ons advies voor alle bazen: laat je hond, groot of klein, nooit op het ijs!
Jasje aan! Voor honden die gevoelig zijn voor de kou, bestaan er natuurlijk heel veel soorten en maten
hondenjasjes. Honden lopen vaak heel onwennig met dit soort jasjes maar in geval van (extreme) kou kan
je ze beter toch beschermen. Kies een jasje dat de buikorganen goed beschermt en wat waterdicht is.
Misschien loopt je hondje er dan niet bij volgens de laatste modetrends (maakt voor de hond zelf trouwens
niets uit) maar het gaat erom dat hij echt wat aan het jasje heeft. Let er bij het gebruik van jasjes op, dat er
na verloop van tijd geen sneeuw aan de randen van het jasje ophoopt. Wederom kan de sneeuw hier gaan
smelten en water onttrekt sneller de warmte van het lichaam. Zorg er daarnaast voor dat je hond na de
wandeling niet met een nat en koud jasje aan in de auto moet zitten. Doe het jasje uit, droog de hond goed
en laat hem liggen op bijvoorbeeld een vetkleed of ander warm dekentje.
Hoe lang blijven we buiten?
Maak verder vooral veel pret samen in de sneeuw. Ga niet samen fietsen want dit is met sneeuw echt te
gevaarlijk. Laat honden bijvoorbeeld onderling spelen waardoor ze lekker warm blijven. Let ook bij het
spelen goed op dat dit gecontroleerd gebeurd en voorkom onnodige blessures. Ken je het terrein niet of
nauwelijks? Laat dan de hond niet los en zeker niet rennen met andere honden. Door alle sneeuw kan de
omgeving totaal onherkenbaar worden en loopt je hond ineens alsnog en zonder dat je er erg in hebt over
het ijs. Neem de hond aangelijnd mee uit en loop tijdens je wandeling stevig door. Maak er een goede
work-out van voor jullie beiden. Blijf niet te lang stil staan want hierdoor koelen jullie snel af. Als jullie samen
lekker in beweging zijn, kun je best een tijdje buiten blijven. Krijg je het op een gegeven moment zelf koud
(goede graadmeter), ga dan naar binnen en droog als eerste de hond goed af. Laat de hond daarna lekker
rusten en op temperatuur komen. Heeft de hond wat langer en moeilijker te drogen haar en ligt hij graag in
de mand of in zijn bench na een wandeling? Leg dan een extra grote en droge handdoek in zijn mand of
bench om het vocht uit het haar op te vangen. Haal deze weg als de hond is uitgerust en laat de handdoek
drogen voordat je hem weer terug legt. Controleer in ieder geval een aantal keer per dag of de plaats van
de hond echt droog is. Laat puppy’s en jonge honden niet te lang buiten als het erg koud is en er veel
sneeuw ligt. Zij moeten echt nog wat extra weerstand opbouwen en vooral nog groeien. Ga gewoon met de
pup naar buiten en doe alsof het de normaalste zaak van de wereld is als er sneeuw ligt. Ren lekker samen
een stukje en beloon uitgebreid als de pup zijn behoefte doet. Dan is de sneeuw snel ‘normaal’ voor de
pup. Maar maak met de pup vooral wat korte wandelingen en blijf niet buiten hangen. Na de wandeling
goed afdrogen en maak voor de pup eventueel gebruik van een goed afgedekte kruik of hittepit in zijn
bench of mand. Let op! Puppytandjes zijn net punaises. Laat de pup dan ook nooit zonder toezicht als je
gebruik maakt van de kruik of hittepit.
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