
 

Wat te doen bij (extreem) warm weer: 
 
Honden kunnen slecht tegen de hitte op warme dagen. Een hond kan minder makkelijk zijn warmte 
kwijt en kan daarom je hulp goed gebruiken om verkoeling te vinden. Honden zweten niet zoals wij 
en raken hun warmte alleen via uitademing en hun voetzooltjes kwijt. Houd dus extra rekening met 
je hond als de temperatuur oploopt en maak gebruik van onderstaande hittetips voor honden. 
 
Signalen oververhitting bij honden  
Het is van levensbelang voor honden dat mensen weten hoe je hoort te handelen als een hond 
oververhit is geraakt. Te koud of te lang koelen, kan de dood tot gevolgd hebben.  
Oververhitting bij de hond kun je herkennen aan de volgende symptomen: flink hijgen, sloomheid, 
warm aanvoelen (temperatuur is boven 39 graden). Soms kan de hond ook gaan braken en 
overmatig kwijlen. Breng de hond zo snel mogelijk naar een schaduwrijke plaats of in de airco en koel 
de hond langzaam af door hem nat te maken en natte handdoeken tegen de weinig behaarde buik te 
leggen. Voetzolen, oren, oksels en liezen kun je ook koelen met alcohol indien mogelijk. Let op: 
bedek niet de hele hond met natte handdoeken, de hond kan dan zijn warmte niet meer kwijt. Laat 
de hond kleine beetjes lauw water drinken en neem daarnaast zo snel mogelijk contact op met een 
dierenarts! Mogelijke schade kan nog na 48 tot 72 uur optreden. 
 
Hittetips voor je hond 

• Wees extra alert bij risicogroepen; pups, oudere dieren, honden met overgewicht, honden met 
korte neuzen, honden met een donkere en dikkere vacht en honden met hartklachten 

• Maak in de ochtend en avond en korte wandeling, een hond kan anders niet meer terugkoelen 
na de wandeling 

• Voorkom een uitlaatronde op het heetst van de dag 

• Moet je toch uit als het warm is, zorg dan voor beschermde voetzolen, spray ze in met speciale 
voetenspray en geef ze mogelijk een koelband of koelvest om 

• Vervoer zo weinig en zo kort mogelijk je hond in de auto 

• Laat je hond zich niet overmatig inspannen; voorkom rennen, ga niet fietsen (boven 20°) of 
spelen met de bal 

• Zwemmen doe je het liefst in de late middag en avond om broei in de vacht overdag te 
voorkomen, pas ook op dat ze niet te veel water binnen krijgen, voorkom ook te intensief 
zwemmen want ook dan stijgt de temperatuur 

• Zwemmen in zeewater; het drinken van zeewater kan binnen no-time zorgen voor heftige 
diarree en ook voor honden geldt pas op voor sterke stromingen en muien 

• Zorg voor schaduwrijke plekken 

• Zorg voor voldoende vers en niet te koud drinkwater op diverse plekken, dat motiveert dat ze 
meer drinken of voeg wat extra water toe aan het eten deze dagen 

• Wees matig met verkoelende traktaties, deze kunnen maag- en darmklachten veroorzaken, zorg 
er altijd voor dat je het ijsje eerst afspoelt met water om plakken aan de tong te voorkomen 

• Pas op met spelen met water; happen in het water of in de straal van de tuinslag kan een 
watervergiftiging veroorzaken en dit kan levensgevaarlijk zijn voor de hond 

• Leg een koelmat (met katoenen hoes) of natte handdoek neer om op te liggen 



 
• Wil je je hond koelen met water, koel dan vooral bij de kop, oren, hals, liezen, poten en 

voetzolen. Let op: laat de bovenkant van de vacht droog. Anders kan het gaan broeien en neemt 
de hitte voor de hond alleen maar toe 

• Pas op met dieren die graag in de zon liggen of dieren met een witte vacht. Het dier kan ook 
verbranden op de dun behaarde plekken zoals de oren, maar ook de neus 

• Haal honden die te lang in de zon liggen eruit, als ze het te warm krijgen, gaan ze ook vanzelf uit 
de zon, maar dan stijgt de temperatuur nog even door, met alsnog de mogelijkheid tot 
oververhitting 

• Voorkom hittestapeling, zorg ervoor dat ze na iedere korte inspanning eerst weer helemaal 
terugkoelen voordat ze weer aan de warmte bloodgesteld worden 

• Loop niet over zand, stenen en asfalt, dit kan erg heet worden en hierdoor kunnen de 
voetzooltjes verbranden en daardoor kan ook de hond zijn warmte NIET meer kwijt, test bij 
twijfel altijd even zelf op blote voeten of met je handen 

• Levensgevaarlijk: laat je hond NOOIT alleen achter in de auto! Ook niet in de schaduw, heel even! 
 
GENIET VAN DE ZOMER! 


