Oververhitting bij de hond
Honden raken hun warmte niet kwijt door middel van transpiratie, zoals bij
mensen het geval is. Zij raken warmte kwijt door middel van hijgen, via de
tong en de voetzolen. Het vermogen om overtollige warmte af te voeren is
daarom beperkt. Wanneer de lichaamstemperatuur extreem hoog oploopt,
kunnen de lichaamseiwitten stollen. Dit kan leiden tot onomkeerbare
beschadigingen zoals een nier- of hersenbeschadiging. Vooral in een
afgesloten ruimte kan een oververhittingsproces zich zeer snel voltrekken.
De hond zal overlijden indien er niet snel wordt ingegrepen.
Honden raken bij warm weer snel oververhit, wanneer zij:
•

In een auto of boot opgesloten zijn.

•
Géén beschutting tegen de zon en géén beschikking over fris
drinkwater hebben.
•
Zich langdurig (moeten) inspannen zoals meelopen naast de fiets en
spelen met andere honden.
Puppy’s, oude en zieke honden kunnen minder goed tegen de warmte dan
gezonde volwassen honden. Rassen met korte neuzen zoals Bulldoggen,
Mopshonden en Boxers en honden met dikke vachten zijn extra gevoelig
voor oververhitting.

Symptomen bij oververhitting zijn:
•

Overmatig hijgen

•

Veelvuldig kwijlen

•

Warm aanvoelen

•

Oplopende temperatuur tot boven de 40,5 ˚C.

•

Sloom worden

•

Rode slijmvliezen

•

Braken

•
Buiten bewustzijn raken en overlijden, wanneer de oververhitting te
lang duurt.

Behandeling van een oververhitte hond:
•

De hond moet zo snel mogelijk afgekoeld worden tot 39.5 graden. Maak de vacht goed nat met koud
water en koel vooral de liezen goed. Let op! Leg geen natte handdoeken over de hond omdat de
vrijgekomen warmte daardoor niet weg kan en de oververhitting juist toeneemt!

•

Een oververhitte hond bij voorkeur niet in koud water gooien om een shock te voorkomen. Echter,
wanneer er geen andere koelmogelijkheid voorhanden is, dient dit wel (gedoceerd) te gebeuren omdat
de hond moet afkoelen om te overleven.

•

Geef de hond, mits hij bij bewustzijn is, steeds kleine slokjes water te drinken.

•

Neem contact op met een dierenarts.

Het voorkomen van oververhitting:
• Een hond nooit in een boot of auto achterlaten bij warm weer.
• Een hond niet in de directe zon laten liggen.
• Geef altijd beschikking over vers en koel drinkwater.
• Plan lange wandelingen in de koelte van de ochtend of de avond.
• Geef de hond bij warmte de gelegenheid om te zwemmen, mits hij
dat wil en kan.
• Rem een van nature actieve hond tijdig af in zijn activiteiten.

• Een coolmat helpt de hond koel te houden. Ik ben voorstander
van een mat i.p.v. een cooling-coat (jas) omdat een hond bij een
mat zelf kan kiezen. Sommige honden moeten aan de coolmat
wennen. Er kan dan eerst een dunne badhanddoek op de coolmat
worden gelegd. Voor koelproducten kijk op:
www.aquacoolkeeper.com
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