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Zomer: hitteplan voor de hond
Bron: Hondenbescherming.nl

Het is warm! Voor veel honden absoluut 
geen pretje en in sommige situaties 
zelfs gevaarlijk. Vanwege de warmte de 
komende dagen onderstaand een aantal 
belangrijkste tips op een rij.

Auto taboe
Laat uw hond niet in de auto achter; ook 
niet voor heel even of als deze in de scha-
duw lijkt te staan. Elk jaar overlijden er 
weer honden doordat ze oververhit raken. 
Een auto kan binnen enkele minuten in 
een oven veranderen. Neem geen enkel 
risico dus!

Vroeg op pad
Wandel in de vroege ochtend, liefst op koele, zachte ondergrond, zoals in het bos of in 
een park. Een hond verliest zijn warmte door te hijgen en via zijn voetzolen. Dat is veel 
minder effectief dan zweten bij mensen. Honden hebben het dus eerder te warm en 
raken eerder oververhit. Wegdek kan, ook ’s-avonds laat nog, lang warmte vasthouden. 
Daarnaast kunnen de voetzooltjes pijnlijk beschadigd raken bij lopen op warme wegen. 

Fiets thuis laten
Fiets niet met de hond als de temperatuur boven de 15 graden komt! 
Als een hond draaft of rent, maakt zijn lichaam warmte aan. Die warmte kan de hond er 
met dit warme weer niet bij hebben. Hij kan zichzelf niet meer koelen. Een mens voelt 
een heerlijk briesje op de fiets, maar een hond heeft het echt binnen enkele minuten 
gevaarlijk warm!

Voorzichtig met de kwetsbare hond
Kortsnuitige honden, oudere of herstellende honden. Allemaal lopen ze extra risico 
op oververhitting.  Gun ze voldoende rust en schaduw. Ook hebben ze behoefte aan 
voldoende vers drinkwater. Voorkom echter dat de hond in een keer een heleboel water 
drinkt. Het beste is steeds kleine beetjes water geven. 

Zwemmen of poedelen
Dit is heerlijk voor de hond! Check echter vooraf altijd of het water vrij is van ziektekie-
men opwww.zwemwater.nl en kijk ook of je gevaar ziet voor je hond te water gaat. De 
hond moet er zelfstandig uit kunnen; Leer hem niet als een bommetje in het water te 
plonzen; het water kan te ondiep zijn of er kunnen voorwerpen in het water liggen waar-
door de hond gewond, of nog ernstiger, kan raken.


