Hond mee op vakantie - voorkom maag- darmproblemen
Gaat uw hond ook mee op vakantie?
Het is dan prettig wanneer er zich geen problemen voordoen die de vakantiepret verstoren.
Maag – darmproblemen komen regelmatig voor bij honden tijdens vakanties. Diarree en braken zijn
dan het gevolg. Braken en diarree zijn symptomen en geen ziekte. Vooral met warm weer kan een
hond door braken en diarree snel uitdrogen. Het is dus belangrijk dat hij water blijft drinken. Het is
verstandig om direct contact op te nemen met een dierenarts wanneer een hond zich naast braken
en diarree ook ziek voelt of wanneer het braken langer duurt dan een dag.
Veel voorkomende oorzaken van maag- darmproblemen en hoe je ze kunt voorkomen
WATER – tijdens een zomervakantie kan een hond maag-darmproblemen oplopen door:
•
•
•

Het drinken van en zwemmen in besmet zwemwater (blauwalg, ziekte van Weil, botulisme).
Het drinken uit waterbakken bij hondvriendelijke restaurants. Warmte speelt een grote rol
bij het ontstaan van infecties, daarbij drinken veel honden uit hetzelfde bakje water.
In het buitenland is niet al het water geschikt als drinkwater, ook niet voor de hond!

TIPS
•

Controleer van tevoren de zwemwaterkwaliteit en bescherm de hond d.m.v. vaccinatie tegen
de ziekte van Weil

•

Neem bij wandelingen vers drinkwater en een bakje voor de hond mee.

VOEDSEL – tijdens een zomervakantie kan een hond maag-darmproblemen oplopen door:
•
•
•

Het (vr)eten van kadavers langs de waterkant, afval of op een camping enz.
Het eten van besmet of bedorven voer. In het buitenland en met warm weer is vers vlees en
diepvries vlees snel aan bederf onderhevig.
Verandering van voer

TIPS
•
•
•

Wees alert op plaatsen waar afval ligt.
Geef de hond geen vers vlees en pas op met diepvries vlees, zeker wanneer u geen koelkast
voor handen heeft
Neem voldoende voer wat de hond thuis gewend is, mee op reis omdat het vooral in het
buitenland, niet (gemakkelijk) verkrijgbaar kan zijn.
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