Hondenvoeten
Gevoeliger dan je denkt!

We zijn gewend dat hondenvoeten wel tegen een stootje kunnen. Honden lopen blootvoets over
asfalt en grind. Hoewel hondenvoeten veel kunnen hebben, zijn er ook situaties die pijnlijk kunnen
zijn. Het is goed te weten dat verwondingen en blessures kunnen optreden met vervelende en soms
langdurige gevolgen. Voetzolen kunnen bijvoorbeeld verwond raken door het lopen in scherpe
voorwerpen zoals, glas of prikkeldraad. Wonden en blessures aan hondenvoeten komen regelmatig
voor en genezen meestal langzaam.

Voetzolen
De voetzooltjes van honden hebben als taak schokken te dempen. Daarbij worden diepliggende,
gevoelige delen in de hondenvoeten door de voetzolen beschermd. De voetzolen van een jonge hond
zijn zacht en soepel. Door het lopen op allerlei soorten ondergrond ontstaat een eeltlaag.

Scheepshonden
Honden die worden meegenomen naar het water en jachthavens lopen meer risico op
voetzoolbeschadiging.
•

Hondonvriendelijke steigers en loopbruggen

Roosters
Vaak wordt gedacht dat hondenvoeten het lopen op roostersteigers wel aankunnen en daardoor
wordt van hen verwacht dat zij (soms gedwongen) over roostersteigers kunnen lopen.
Lopen over roosters is echter een zeer pijnlijke ervaring. Voetzooltjes kunnen beschadigd raken
(snee, ontsteking, pijn). Een handige leidraad is dat wat voor ons op blote voeten pijnlijk is dat ook
voor hondenvoeten geldt! Probeer het maar eens!

Sommige havens hebben een hondvriendelijke oplossing voor dit probleem. Er is dan een stalen
strook met antislip of een tapijtstrook aangebracht.

Een hondonvriendelijke en een hondvriendelijke rooster steiger/brug.

Houten steigers
Het voordeel van houten steigers is dat zij ruw zijn.
Honden kunnen hier gemakkelijker op lopen.
Slecht onderhouden steigers kunnen splinters bevatten
en kieren vertonen. Vooral kleine hondjes kunnen tussen
kieren beknelt raken en zo verwondingen en blessures
oplopen.

TIPS
• Laat de hond niet over rooster- steigers en
loopbruggen lopen.
• Neem enkele rolletjes vloerbedekking mee en leg
dat op de roostersteiger zodat hij daar overheen kan
lopen. Handig is bijvoorbeeld naaldvilttapijt van 40 cm
breed en 3 meter lang. Twee rolletjes zijn handig omdat
je dan kan ompakken. Zelf heb ik mijn hond geleerd om
aan het eind van de het tapijt te gaan zitten. Ik kan dan
het volgende stuk neerleggen enz.
• Hondenschoentjes met grip zijn een andere
mogelijkheid. Bijvoorbeeld Griptrex hondenschoentjes
van RuffWear.

Het is handig om het lopen met schoentjes eerst droog (thuis) te oefenen.
Foto zeiljacht hond met antislipschoentjes
Uitglijden
Honden gebruiken hun voeten anders dan wij. Op een gladde ondergrond en zeker wanneer er
sprake is van deining en bij overstag gaan, zullen zij hun nagels gebruiken om uitglijden te
voorkomen. Omdat dit op een glad oppervlak niet lukt, voelt lopen op een gladde ondergrond
onveilig en is daardoor stressvol. Heeft de boot een glad dek en/of vloer en trapjes? Dan is het
handig hiermee rekening te houden. Uitglijden kan vervelende blessures veroorzaken. Angst voor de
boot kan een gevolg zijn van een gladde ondergrond.
Over antislip
Antisliptoepassingen in de vorm van antislipverf voor scheepsdekken en loopplanken voorkomen
uitglijden bij mensen.
De zgn. antisliplaag is meestal niet afdoende voor hondenvoeten. Zij hebben meer grip nodig.
TIPS
• Laat de hond hondenschoentjes met grip dragen
• Leg een strook ruwe vloerbedekking of een kokosmat neer.
• Bekleed het trapje en loopplank met tapijt.

Foto: strook vloerbedekking op het loop- en slaapgedeelte en een met tapijt bekleed trapje.
Voor de trap is kleeftape gebruikt zodat deze naar verwijdering onbeschadigd blijft.

Verbranding
Een heet dek, asfalt of zand kan de oorzaak zijn voor pijn door verbranding van voetzooltjes. Ook hier
geldt dat wat voor onszelf pijnlijk is dat ook voor de hond is. Blaren, roodheid en gescheurde
voetzooltjes zijn het gevolg van verbranding.
TIPS
• Laat de hond schoentjes dragen om verbranding te voorkomen
• Heeft de hond verbrandende voetzooltjes laat deze dan door een dierenarts behandelen.

Smetten
De voetzolen van honden drogen niet zo snel op als bij mensen. Wanneer een hond in nat gras heeft
gelopen of regelmatig zwemt, kan er vooral bij honden met *beharing tussen de tenen en voetzolen
smetting ontstaan met Irritatie en ontsteking als gevolg.
TIPS
• Droog de voetjes af na het zwemmen en bij nat weer.
• Spoel modder en zout water eerst af met lauw water en droog daarna de voeten af.
• Gebruik babypoeder bij irritatie
• Controleer de voeten van de hond dagelijks.

Wonden
TIPS
• Ondiepe wonden kunnen ontsmet worden met Betadine
• Geef zonodig 2x daags een lauwwarm voetbad met Soda of Biotex
• Bloedende en diepe wonden altijd door een dierenarts laten behandelen.
• Voorkom plaatsen waar glas ligt (bermen, soms waterkant) en laat geen scherpe dingen op
de grond liggen.
Nagels
Hondennagels groeien net als mensennagels. Afhankelijk van de ondergrond waarop zij lopen, slijten
de nagels wel of niet (voldoende) af. Te lange nagels kunnen scheuren of breken, de gevolgen
kunnen irritatie of een ontsteking zijn. Wanneer de nagels te lang zijn hoor je tikken als de hond op
een harde ondergrond loopt.
TIP
• Knip de nagels regelmatig of laat dit door een dierenarts of trimster doen.
*Beharing
Honden met een lange beharing tussen de tenen en voetzolen houden gemakkelijk vuil en vocht vast.
Dit kan irritatie veroorzaken tussen tenen en voetzooltjes.
TIP
• Knip lange haren weg tussen tenen en voetzolen met een botte schaar. Zet de plukjes haar
rechtop en knip ze van onder naar boven weg.
Wennen aan voetverzorging
Niet alle honden vinden het prettig wanneer je aan hun poten of voetzolen komt. Dit komt meestal
doordat de hond als pup niet gewend is aan voetverzorging, een pijnlijke behandeling heeft ervaren
of extra gevoelig is voor aanraking aan de voetzolen.
TIPS
• Wen een puppy direct aan aanraking en verzorging en vergeet daarbij de voetzooltjes niet.
• Wen een hond op een positieve manier en stap voor stap aan voetverzorging.
• Vertoont de hond agressie tijdens het aanraken en verzorgen vraag dan hulp van een
gedragsdeskundige.
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