23 winterse tips voor je hond in de sneeuw
Alles over honden in de sneeuw, honden op het ijs en andere gevaren van de winterse kou voor je
hond
De winter is voor je hond vaak een groot feest. Samen met je hond spelen in de sneeuw en glijdend
met de honden op het ijs. Of tijdens het wandelen genieten van het winterse landschap, wat ook nog
eens práchtige foto’s van honden in de sneeuw oplevert. Het enige nadeel aan de winter lijkt voor
honden slechts alleen de kou te zijn. Helaas is dit niet waar en zijn er naast de lage temperaturen nog
een aantal andere nadelen en zélfs gevaren voor je hond in de winter. Lees in dit artikel 23 tips om je
hond de winter door te helpen en om alsnog veilig met je hond van de sneeuw te kunnen genieten.
Tijdens de winter krijgen we in ons land ieder jaar weer met verschillende weertypes te maken.
Sommige jaren is er van winters weer haast geen sprake, andere jaren volgen sneeuwbuien en
vorstperiodes elkaar op. Wanneer een koude periode volgt nemen we voor onszelf allerlei
maatregelen om zo comfortabel mogelijk de winter door te komen. Voor de honden kunnen we dit
natuurlijk ook doen. Veel honden zullen hier baat bij hebben, met name de honden die veel met de
kou te maken hebben. In onderstaande tips lees je hoe je tijdens de winter zo goed mogelijk voor je
hond kunt zorgen.
1 Vachtverzorging in de winter
Honden met veel vacht lijken toch echt meer voordeel te hebben tijdens de winter. De dikke of lange
vacht dient als een warme winterjas en de hond kan beter tegen de kou dan honden met een korte
vacht. Er zijn hondenrassen met een korte vacht die ook nog eens geen ondervacht hebben,
waardoor het net als voor naakthonden toch nog even iets kouder aanvoelt tijdens het wandelen in
de sneeuw. Veel vacht betekent echter niet dat er tijdens de winter geen vachtverzorging bij je hond
nodig is. Met een regelmatige borstelbeurt verwijder je loszittende haren en eventuele klitten in de
vacht. Hierdoor komt er meer lucht tussen de vacht en kan de lichaamstemperatuur van je hond
beter geregeld worden. Uiteraard is het prettiger voor je hond om tijdens de koude periode de
winterjas lekker aan te houden, maar zorg er wel voor dat de vacht goed onderhouden wordt.
2 Voeding van je hond
Voor de meeste honden hoeft de voeding in de winter niet aangepast worden. Bij honden die veel
bewegen, hard werken en vaak buiten zijn kan dit echter wel nodig zijn. Om ook in de kou goed te
blijven functioneren en het lichaam warm te houden, verbruikt de hond veel meer energie dan
anders. Door tijdens de winterdagen extra hondenvoer te geven krijgt de echte winterhond de
brandstof binnen die nodig is. Voor huishonden die voornamelijk binnen verblijven en geen actieve
wintersport beoefenen is extra voeding in de winter niet nodig.
3 Drinkwater voor je hond

Ook in de winter is het belangrijk ervoor te zorgen dat je hond altijd over vers drinkwater kan
beschikken. De luchtvochtigheid ligt tijdens vorst laag waardoor het lichaam van je hond meer vocht
nodig heeft dan anders. IJskoud water drinken kan voor vervelende buikpijn zorgen bij je hond. Zorg
daarom dat je hond binnen water drinkt wanneer je deze mogelijkheid hebt. Wanneer je hond graag
buiten drinkt is het belangrijk de drinkbak vorstvrij te houden. Een verwarmde drinkbak kan ook
voorkomen dat het water steeds bevriest tijdens vorstperiodes.
4 Beweging tijdens de winter
Hoewel het weer niet altijd even uitnodigend is in de winter, is het wel belangrijk om te blijven
bewegen met je hond. Overgewicht bij honden ontstaat vaak tijdens de winter. Beweging is gezond
voor je hond, houdt je hond op gewicht en zorgt voor de nodige afleiding. Wanneer je in de kou of
sneeuw wandelt met je hond is het wel belangrijk niet te lang stil te staan. Door in beweging te
blijven houdt je hond het warm genoeg. Pas bij gladheid wel goed op tijdens het bewegen. Lopen op
een gladde ondergrond vraagt veel van het lijf en kan erg belastend zijn. Door een onverwachte
beweging kan je hond uitglijden en een nare blessure oplopen. Om je hond ook in huis voldoende uit
te dagen is het erg leuk om de winterdag door te brengen met leuke hondenpuzzels.
5 Slaapt je hond binnen in huis of in een buitenverblijf?
Honden die binnen in huis verblijven zullen in de winter lekker warm in de hondenmand, op de bank
of op een zacht hondenkussen voor de kachel gaan liggen. Er zijn ook honden die gedurende het jaar
buiten in een hondenhok of buitenverblijf zitten. Wanneer jouw hond ook buiten verblijft en je niet
in de mogelijk bent je hond tijdens de winterdagen binnen in huis te nemen, is het goed een aantal
maatregelen te nemen. Zorg voor een goed geïsoleerd hondenhok, droge en schone
bodembedekking en voorkom dat het drinkwater kan bevriezen. Houd de ruimte van je hond
tochtvrij, bied je hond voldoende beschutting tegen de vorst en plaats bijvoorbeeld een verwarmd
hondenhok waar je hond tegen de kou in kan schuilen. Zorg dat de ligplaats van je hond van de grond
af staat. Dit beschermt je hond wat meer tegen de optrekkende kou vanaf de grond.
6 Zorg voor een goede weerstand bij je hond
Bij koud en guur weer kan je hond net als jijzelf wel wat extra weerstand gebruiken. Een goede
weerstand houdt gedurende de winter je hond in evenwicht. Er zijn verschillende, vaak natuurlijke,
producten verkrijgbaar om de weerstand van je hond in een goede balans te houden. Je kunt de
producten in de categorie verzorging en gezondheid hier vergelijken.
7 Laat je hond opvallen tijdens de donkere dagen
Gedurende de winter zijn de dagen korter waardoor je geregeld met je hond in het donker wandelt.
Zorg ervoor dat je hond goed opvalt voor ander verkeer en verlies je hond niet uit het oog door
bijvoorbeeld een verlichte halsband of een speciaal veiligheidsvestje voor honden om te doen.
8 Voorkom dat je hond nat wordt in de winter
Wanneer je hond nat wordt terwijl het buiten erg koud is, is de kans op onderkoeling groot.
Zwemmen bij temperaturen rond het vriespunt is dan ook beslist af te raden. Sneeuw blijft vooral bij
de langere vachten snel aan de vacht plakken en tussen de hondenharen zitten. Deze sneeuw zal
gaan smelten waardoor je hond nat wordt en het erg koud kan krijgen. Een natte vacht isoleert
slecht. Verwijder na het wandelen de sneeuw voorzichtig uit de vacht en droog je hond goed af met
een hondenhanddoek.

De meeste honden weten zich in de sneeuw altijd prima te vermaken. Samen met andere honden
rennen en springen in de sneeuw, zichzelf een weg banen door dikke pakken sneeuw, er uitgebreid in
rollen of een sneeuwballengevecht met het baasje houden. De sneeuwpret met honden kan niet gek
genoeg. Helaas brengt sneeuw voor je hond ook een aantal nadelen met zich mee. Wanneer je
samen met je hond de sneeuw gaat trotseren is het goed om met de volgende punten rekening te
houden.
9 Laat je hond geen sneeuw eten
Ook zonder een sneeuwballengevecht zijn de meeste honden zo gek op sneeuw dat ze regelmatig
hier en daar een hapje meepikken en de sneeuw doorslikken. In kleine hoeveelheden kan dit niet
snel kwaad, maar als je hond een echte sneeuw-eter is moet je toch een beetje oppassen. Je hond
kan vervelende maag- en darmklachten krijgen door het eten van sneeuw en hier buikpijn,
misselijkheid en diarree aan over houden. Kies er daarom voor om de sneeuwballen in te ruilen voor
een echte bal voor je hond.
10 Verwijder plakkende sneeuwklonten
Sneeuw blijft snel aan de vacht van je hond plakken. Om dit wat tegen te gaan kun je de langere
haren rondom de voetjes, staart, oren en andere delen van het lichaam wegknippen. Er zal dan
minder snel sneeuw aan je hond blijven plakken. Sneeuw klontert ook snel tussen de voetkussentjes
bij je hond. Sneeuw tussen de pootjes bij de hond gaat snel irriteren en je hond zal dit weg willen
kauwen. Het is aan te raden om regelmatig tijdens het wandelen even de pootjes van je hond te
controleren en de plakkende sneeuw direct te verwijderen. Wanneer je dit laat zitten kunnen het
ijsklonten worden die moeilijk te verwijderen zijn. Laat de ijsklonten rustig wegsmelten met je
vingers, wanneer je eraan gaat trekken kan dit pijn doen voor je hond.
11 Bescherm de pootjes van je hond
Winterdag hebben de pootjes van je hond veel te verduren, met name de voetkussentjes. Wanneer
het glad is wordt er gestrooid en je hond loopt met de blote voetjes door al het zout heen. Ook
sneeuw veroorzaakt veel irritatie rondom de voetjes van je hond. Je kunt de voetjes van je hond hier
goed tegen beschermen met speciale hondenschoenen of pootbeschermers.
12 Voorkom zere voetjes door ze in te smeren
Bevroren sneeuw kan nare wondjes aan de voetkussentjes van je hond veroorzaken. Wanneer er ook
nog eens met deze wondjes door het strooizout gelopen wordt kan je hond erg veel last van de
pootjes krijgen. Spoel daarom bij thuiskomt de voetjes van je hond even af met lauw warm water en
maak ze vervolgens goed droog. Om te voorkomen dat al deze narigheid aan de pootjes van je hond
blijft zitten kun je de voeten insmeren met speciale Paw balm of Paw Wax. Wanneer je hond er toch
wondjes aan over heeft gehouden is het goed deze sneller te laten genezen met wondzalf. Lees ook
hoe je de voeten van je hond kunt beschermen met hondenschoenen.

13 Pas op voor blessures en verwondingen
Naast de wondjes aan de voetkussentjes lopen honden ook snel andere blessures op door het spelen
in de sneeuw. Op de gladde ondergrond is de kans op uitglijden groot waardoor de spieren en pezen
veel te verduren hebben. Voorkom dat je hond er een langdurige blessure aan overhoudt.
14 Wintersport met je hond

Wanneer je op wintersport gaat kan je hond natuurlijk ook gezellig mee. Wil je wat verder weg dan
kun je gaan vliegen met je hond maar het is ook zeker de moeite waard om de mogelijkheden te
onderzoeken om je hond mee in de auto te nemen. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen voor
hondenvakantie in de sneeuw. Met de typische winterhonden is het erg leuk om aan
sledehondensport te doen. Je zult direct merken dat je hond zich helemaal thuis voelt in deze
wintersport.
Zorg goed voor je hond tijdens winterse kou en vorstperiodes
Om er samen met je hond een geweldige winter van te maken is het goed om af en toe even extra
voorzichtig te zijn. Winterse kou en vorstperiodes brengen voor je hond een aantal gevaarlijke
situaties met zich mee. Pas daarom goed op en wees extra alert.
15 Pas op met strooizout!
Winterdag wordt er geregeld gestrooid om de straten begaanbaar te houden. Dit strooizout is echter
niet geheel zonder gevaren voor je hond. Pekel is giftig en kan in grote hoeveelheden de dood tot
gevolg hebben. Het strooizout blijft aan de pootjes zitten en naast dat dit vervelende irritaties en pijn
aan wondjes kan veroorzaken, zal je hond thuis de pootjes goed willen wassen. Je hond krijgt met het
schoon likken deze pekel binnen en kan hier erg ziek van worden. Wanneer je hond gaat braken of
diarree heeft gekregen is het goed om even contact op te nemen met de dierenarts. Spoel na het
wandelen de pootjes even goed schoon met lauw warm water en droog ze ook weer goed af.
16 Antivries is erg verleidelijk
Met regelmaat zul je in de winter antivries gebruiken voor je auto. Pas goed op dat je dit niet
onbeheerd achterlaat en je hond er beslist niet bij kan. De zoete geur van antivries is erg verleidelijk
voor je hond maar inname van antivries is giftig en kan zelfs dodelijke gevolgen hebben. Schakel bij
inname van antivries direct hulp in van de dierenarts.
17 Laat je hond niet alleen in de auto
Je hond bij hitte in de auto laten kan dodelijk zijn, maar de gevaren van vrieskou moeten ook zeker
serieus genomen worden. Tijdens vorstperiodes daalt de temperatuur in een stilstaande auto snel
terug naar onder het vriespunt waardoor je hond onderkoeld kan raken. Laat je hond daarom nooit
achter in de auto, zeker niet wanneer je hond nat is van bijvoorbeeld smeltende sneeuw dat in de
vacht is achtergebleven.
18 Winterkleding voor de hond
De heerlijke dikke winterjassen voor de hond zijn er zeker niet alleen voor de sier. Niet alle honden
kunnen nu eenmaal evengoed tegen de kou en zullen er absoluut baat bij hebben om met een
winterjas hiertegen beschermd te worden. Ook zijn er speciale hondenmutsen om de gevoelige oren
van je hond te beschermen tegen de vrieskou. Wees niet bang om voor schut te lopen, je wilt zo
goed mogelijk voor je hond zorgen en tegenwoordig zijn er zelfs hele stoere jassen verkrijgbaar.
19 Laat je hond niet bevriezen!
Sommige delen van het lichaam van je hond kunnen makkelijk bevriezen wanneer het erg koud is. Dit
wordt ook wel frostbite genoemd. Houd dit goed in de gaten en bescherm je hond hiertegen. Met
name lichaamsdelen als oren, tenen en de staart lopen hier risico voor. Je merkt dit doordat je hond
pijn heeft aan een van deze lichaamsdelen, ze wat grijs verkleuren of dat ze erg koud aanvoelen.
Grijp je niet in dan kunnen bepaalde delen zelfs afsterven. Masseren van deze delen kan meer

schade aanrichten, warm daarom de bevroren delen wat op met warm water of schakel hulp van de
dierenarts in.
20 Houd kwetsbare honden extra goed in de gaten
Met name puppy’s en oudere honden kunnen snel hinder ondervinden van de kou. Puppy’s
beschikken vaak nog niet over voldoende vacht en vet om zichzelf goed warm te houden. Oudere
honden worden sneller stijf wanneer het erg koud is. Ook de hondenrassen waarvan de oorsprong in
de wat warmere landen ligt, honden met een korte vacht, geen ondervacht of kale honden moeten
extra in de gaten gehouden worden wanneer het buiten erg koud is. Is je hond overmatig aan het
rillen en wat afwezig? Zorg dan voor wat extra warmte voor je hond.
Je hond op het ijs in de winter
Nederland als schaatsland is natuurlijk helemaal enthousiast wanneer het goed gevroren heeft en
het ijs dik genoeg is om erop te gaan. Op vele plekken wordt er massaal geschaatst en vaak lijkt het
hartstikke leuk om de hond ook mee op het ijs te nemen. Pas op want bevroren wateren kennen
misschien wel de grootste gevaren voor de hond in de winter.
21 Leer je hond niet op het ijs te lopen
Een hond kan niet inschatten of het ijs wel dik en sterk genoeg is om erop te gaan. Wanneer je jouw
hond mee het ijs op neemt en hier een leuke ervaring aan overhoudt zal je hond de volgende keer uit
zichzelf ook direct het ijs op willen. Naast dat ijs glad is en je hond hier vervelende blessures kan
oplopen, bestaat de kans om door het ijs te zakken ook. Helaas verdrinken er ieder jaar weer honden
doordat ze door het ijs zakken. Het lukt je hond niet om uit het ijswater te klimmen en je hond kan
zelfs onder het ijs schuiven en hierdoor in paniek raken waardoor het redden van je hond erg
moeilijk wordt.
22 Pas op voor verdrinking
Om een nare verdrinkingsdood van je hond te voorkomen is het verstandig je hond aangelijnd te
houden in gebieden waar veel ijs is. Blijf rustig wanneer je hond door het ijs is gezakt, bekijk de
situatie en bedenk of je jouw hond kunt redden. Schakel indien mogelijk direct hulp in van de
dierenambulance of de brandweer. Zorg dat wanneer je de hond uit het water hebt kunnen redden
dat het vocht uit de longen weg kan lopen door je hond iets schuin neer te leggen met de kop naar
beneden. Wrijf je hond goed droog. Het wrijven is ook goed om de bloedsomloop weer op gang te
brengen. Laat zo snel mogelijk een dierenarts naar je hond kijken. Reanimatie kan nodig zijn wanneer
je hond buiten bewustzijn is.
23 Onderkoeling bij de hond
De gemiddelde lichaamstemperatuur van een hond ligt tussen de 38 en de 39 graden. Bij de koude
temperaturen in de winter of het te water raken van je hond kan je hond snel onderkoeld raken.
Onderkoeling is levensbedreigend en je moet je hond daarom zo snel mogelijk hulp bieden. Om de
lichaamstemperatuur van je hond hoog te houden zullen de spieren reageren door overmatig te gaan
rillen. Ook zie je vaak dat de vacht wat rechtop gaat staan zodat er lucht tussen kan komen en voor
een isolatielaagje zorgt. De lichaamsdelen van je hond voelen koud aan doordat de bloedsomloop
zich alleen nog op de vitale organen richt. Het lichaam zal er alles aan doen om de hersenen, het hart
en de longen zo lang mogelijk te laten werken. Je hond zal bij onderkoeling steeds zwakker worden
en uiteindelijk bewusteloos raken. Wanneer er nu niet snel wordt ingegrepen zal je hond snel hierna
overlijden door onderkoeling.

Met bovenstaande tips is onderkoeling bij je hond zeker te voorkomen. Geniet samen met je hond
van alle mooie dingen die de winter met zich meebrengt, maar wees ook gewaarschuwd en zorg
goed voor je hond.

