
 
 
Honden en warm weer 
Wij mensen koelen ons lichaam bij warm weer door te zweten, maar helaas werkt dat bij 

honden niet zo. Honden kunnen veel slechter tegen de warmte en zweten alleen maar door 

hun voetzooltjes. Samen met hijgen proberen ze op die manier hun lichaam enigszins te  

ventileren en af te koelen. 

 

Met deze wetenschap in uw achterhoofd is het daarom belangrijk om bij warm weer een 

aantal maatregelen te nemen om het voor uw hond zo aangenaam mogelijk te maken: 

* Laat uw hond bij warm weer NOOIT achter in de auto! Bij een buitentemperatuur van 20 

graden en een zonnetje kan het in uw auto al snel 50 graden worden. Heeft u een auto 

zonder airconditioning, neem de hond dan ook niet mee voor lange autoritten. De kans dat u 

in de file komt te staan onderweg naar het strand of vakantie bijvoorbeeld is altijd aanwezig 

en levensgevaarlijk voor de hond. 

* Pas de activiteiten op het heetst van de dag aan, ga bijvoorbeeld niet fietsen of lange 

wandelingen maken met uw hond, maar ga lekker met hem zwemmen of zoek verkoeling bij 

het water, ook spelletjes in de tuin met bijvoorbeeld waterballonnen of een kinderbadje 

kunnen heel leuk zijn voor uw hond! 

* Zorg rondom huis en tuin voor voldoende schaduwrijke plekken en zorg altijd voor 

voldoende vers drinkwater! Sommige honden vinden het heerlijk om even in de zon te 

liggen. Maar let op: niet alle honden zijn zo verstandig om zelf bijtijds weer de schaduw op te 

zoeken. Als uw hond de neiging heeft om te lang te blijven liggen, laat hem dan bij warm 

weer nooit zonder toezicht in de tuin!                                                                                                

*Als u de hond koelt met water, koel dan rondom de bek, op de buik, aan de binnenkant van 

de voor- en achterpoten (oksels en liezen) en bij de reuen bij de testikels! Maak een hond 

met een dikke (onder)vacht nooit helemaal nat op en in de vacht. Het water kan dan de 

vacht niet uit, gaat zitten broeien en zorgt er alleen maar voor dat de lichaamstemperatuur 

nog harder stijgt. Dus koel altijd op de "kale" lichaamsdelen!!!                                                         

* Koelhalsbanden, bodycoolers en koelmatten kunnen uw hond helpen het hoofd en lijf koel 

te houden tijdens warme dagen. 

 

 

 

 



 

* Wilt u toch gaan wandelen kort de wandeling dan in en loop alleen vroeg in de ochtend of 

wat later in de avond, laat de hond niet achter balletjes of een frisbee aanrennen, loop 

zoveel mogelijk in de schaduw en zorg voor voldoende drinkwater onderweg voor de hond 

(en uzelf!). Loop zoveel mogelijk in de berm en vermijd asfalt en zand voor de hond om op te 

lopen. Een warme ondergrond voorkomt het verlies van warmte via de poten. Daarnaast 

kunnen de voetzooltjes pijnlijk beschadigd raken bij het lopen op warme ondergronden. Bij 

temperaturen van circa 30 graden bereikt asfalt op het heetst van de dag al snel een 

temperatuur van circa 60 graden! 

* Gaat u zwemmen met uw hond denk dan altijd aan het risico van botulisme en blauwalg. 

Check op de website www.zwemwater.nl van tevoren de waterkwaliteit van waar u wilt 

gaan zwemmen en kies altijd plekken met stromend water. Vermijd bij warm weer plassen 

en vennetjes met stilstaand water en vermijd ook water met een sterke stroming! Zorg ook 

dat de jaarlijkse enting van uw hond in orde is (met name ziekte van Weil)! 

* Honden met een korte neus, honden op leeftijd, donkere honden en honden met een 

dikke ondervacht zijn gevoeliger voor de warmte als andere honden. Geef deze honden 

voldoende rust en schaduw! 

* Heeft de hond het toch te warm gekregen zorg dan voor verkoeling! Breng de hond 

onmiddellijk in de schaduw of op een koele plaats en koel hem met natte handdoeken (nooit 

afkoelen met een emmer koud water, dit kan een hartstilstand bij de hond veroorzaken).  

Laat de hond steeds kleine beetjes drinken en zorg dat de hond rustig blijft en neem z.s.m. 

contact op met uw dierenarts voor verdere instructies! 

* Bij honden waarvan de lichaamstemperatuur boven normaal stijgt, wordt het bloed 

stroperig waardoor de organen en de hersenen te weinig zuurstof krijgen. De hond raakt in 

shock en uiteindelijk in coma en zal overlijden.  

 

Dus voorkomen is beter dan genezen! Houd uw hond goed in de gaten met warm weer! 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zwemwater.nl%2F&h=GAQHXFsB_&s=1

