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Winterpret 
 

Mens en hond genieten van de leuke kanten die de winter biedt. Lekker door de 

sneeuw wandelen en spelen en als het mee zit, het ijs op! Toch zijn er ook dingen om 

rekening mee te houden als je erop uit gaat met je hond in de winter. 

 

 

Lopen op ijs niet aan te raden voor honden 

 

Ieder jaar verdrinken er honden doordat 

ze het ijs opgaan. Vooral aan het begin 

en aan het einde van een vorstperiode is 

het ijs gevaarlijk. 

Op plaatsen waar gebruik wordt gemaakt 

van een gemaal (een pompinstallatie ter 

regulering van de waterstand) kan 

het plotseling gevaarlijk worden wanneer 

men water wegpompt. Dat gebeurt 

meestal zodra de dooi inzet. Omdat het 

weggepompte water warmer is ontstaat 

er snel dooi in het midden van een vaart, 

rivier of meer.  

 

Wanneer een hond op het ijs meegenomen wordt is de kans groot dat hij ook uit zichzelf het ijs 

opgaat. Honden kunnen niet inschatten of het ijs sterk genoeg is, wanneer een hond in een wak 

raakt kan hij niet zelfstandig het ijs opklimmen. Door afkoeling en uitputting bestaat er kans op 

verdrinkingsdood. Behalve de hond, loopt ook de eigenaar die de hond wil redden een groot risico 

op verdrinking. 

 

Verdrinking voorkomen 

Neem een hond nooit mee op het ijs! Honden die uit zichzelf het ijs opgaan kunnen in de 

omgeving van water beter aangelijnd worden gehouden. Houd honden in ieder geval aangelijnd 

aan het begin en einde van een vorstperiode. 

 

Wat te doen wanneer een hond te water is geraakt? 

 • Blijf zelf rustig! 

 • Denk eerst aan je eigen veiligheid.  

 • Neem de situatie in ogenschouw en kijk daarbij of redden mogelijk is.  

 • Vraag hulp van een dierenambulance, de brandweer of afhankelijk van de plaats, een 

reddingsbrigade. 

 

Wanneer de hond uit het water is gered:  

 • Houd de hond even op de kop om eventueel water uit de longen te laten lopen. 

 • Verwijder eventueel vuil of slijm uit de bek. 

 • Leg de hond met zijn kop iets lager dan het lichaam. 

 • Wrijf de hond droog en blijf wrijven om de bloedsomloop op gang te brengen. Gebruik 

hiervoor een doek of desnoods kleding. 

 • Dek de hond goed af. 

 • Bel een dierenarts of ga er zo snel mogelijk naar toe. 

 • Wanneer een hond buiten bewust zijn is kan reanimatie nodig zijn. 
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Blessures en verwondingen 

 

Blessures aan spieren en pezen en verwondingen aan voetzolen en tenen komen vaak voor door 

uitglijden. Deze blessures genezen vaak langzaam en kunnen blijvende schade tot gevolg 

hebben. Lopen op ijs kan tot blessures leiden, een goede reden om de hond niet op het ijs te laten 

lopen. 

 

Problemen met hondenvoeten 

Koude en het lopen door sneeuw en pekel kunnen voetzolen beschadigen. Vooral bij honden met 

beharing tussen de tenen plakt sneeuw gemakkelijk vast tussen tenen en voetzolen. Door de 

lichaamswarmte smelt de sneeuw en bevriest weer. Hierdoor ontstaan stukken ijs die voor 

ongemak en pijn zorgen. 

 

Voorkomen van problemen  

Knip de haren tussen de tenen kort af (bij 

langharige honden). Haal daarvoor de plukjes haar 

naar boven en zet het rechtop. Knip de plukjes 

haar voorzichtig af, vanaf de tenen in de richting 

van de poot. Knip ook het haar bij de voetzolen 

zoveel mogelijk af. 

Smeer voordat de hond naar buiten gaat vaseline 

tussen de tenen en op en tussen de voetzolen. 

 

 

 

Voorpoten van honden kunnen niet zijwaarts bewegen en forceren is pijnlijk. Til de voet dus hoog 

genoeg naar voren op, of buig de voet naar achteren om hem goed in te kunnen smeren. Na de 

wandeling de voeten afspoelen in lauw water (niet warm!) en afdrogen. 

 

Sneeuw doorslikken 

Sommige honden vinden het leuk of lekker om 

sneeuw te eten. Een paar hapjes sneeuw is meestal 

geen probleem, maar van grotere hoeveelheden 

kan een hond maag- en darmproblemen krijgen. 

Het is om die reden aan te raden een hond niet aan 

te moedigen om naar sneeuw (ballen) te 

happen.  Kies bij een vangspel voor een gewone bal 

in plaats van sneeuwballen. Samen in de sneeuw 

spelen vinden de meeste honden en hun baasjes 

natuurlijk wel erg leuk! 
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Bescherming tegen koude 

Honden met korte vachten zoals de Rhodesian 

Ridgeback, Greyhound, Whippet en Naakthond 

gebruiken veel energie om warm te kunnen blijven. 

Kortbenige honden zoals Teckels hebben het snel te 

koud wanneer zij met hun borst (longen) door 

de sneeuw lopen en door optrekkende koude tijdens 

de vorst.  

Zowel kortharige als kortbenige honden kunnen tegen 

koude worden beschermd door een hondendekje of 

hondenjas. 

Als je van jezelf geen jas hebt.... 

 

Buitenhonden 

Honden die buiten verblijven hebben beschutting nodig 

tegen de vorst. Het verdient de voorkeur ze binnen te 

houden, dat geld zeker voor kortharige, jonge en oudere 

honden! Wanneer het niet mogelijk is de 

hond (voortdurend) in huis te laten, kan een beschutte 

plek zoals een stal of een hondenhok vorstvrij gehouden 

worden door middel van een infraroodlamp. Kies een 

veilige lamp zoals ook gebruikt wordt voor biggen en 

kuikens.  

 

 

TIPS kies een infraroodlamp met rood licht en met een fitting van porselein (i.v.m. brandgevaar). 

Hang de lamp op de juiste hoogte zodat het dier zich niet kan branden.  

Na een lange periode van gebruik is het raadzaam de warmtelamp langzaam af te bouwen. 

Bijvoorbeeld door nadat de vorstperiode voorbij is hem alleen s ‘nachts aan te doen. Er zijn 

infraroodlampen verkrijgbaar die ook op halve stand kunnen branden.  

Een ligplaats van de grond af beschermt de hond tegen optrekkende koude. Hiervoor kan een pellet 

met karton worden gebruikt. Ook stro biedt bescherming tegen koude. Tocht is funest, zorg ervoor 

dat de plaats waar de hond moet verblijven tochtvrij is. 

 

Voedsel en water 

De voeding van een hond die ook in de winter veel buiten verblijft, moet worden aangepast. Om 

warm te blijven verbruikt hij immers veel energie. Bij vorst is de luchtvochtigheid laag, het lichaam 

heeft dan meer vocht nodig dan normaal. Zorg ervoor dat de hond altijd de beschikking heeft over 

vorstvrij water. In winkels met benodigdheden voor landbouwdieren zijn systemen verkrijgbaar die 

de waterbak vorstvrij houden. 

Met deze tips wens ik je een fijne winter met je hond!  

 


