Winter
In dit artikel informeren wij jullie met enkele tips en adviezen rondom de
wintermaanden met de bijbehorende festiviteiten. Met name de komende
dagen zijn in teken van feest, zorg dat het voor uw viervoeter ook leuk blijft en
hou rekening met jullie viervoeters!

Chocola
Hou rekening ermee dat dat het giftig is voor de hond. Chocolade bevat het
stofje theobromine die ernstige maag-en darmklachten kan veroorzaken en in
het ernstige geval zelfs dodelijk kan zijn. Pure chocolade is het gevaarlijkst en
15 gram per kilogram lichaamsgewicht is al voldoende voor vergiftiging. Bij
melkchocolade is dit zo’n 30 gram per kilo lichaamsgewicht.

Kerstster(plant)
Dit is een populaire plant tijdens de feestdagen, maar deze plant is giftig voor
honden. Het sap van deze plant werkt zeer irriterend en de zaden zijn giftig en
kunnen vervelende klachten veroorzaken oa maag-en darmklachten. Denk ook
aan de kerstroos, maretak en hulst.

Kerstversiering
Slingers, kerstverlichting, hangertjes en ballen zijn allemaal leuke speeltjes in
de ogen van de hond, maar erg gevaarlijk als ze per ongeluk opgegeten
worden. Er kunnen beschadigingen of verstoppingen optreden in de keel,
slokdarm, maag en darmkanaal.

Kerstboom
Zet de drinkbak van je huisdier niet dicht bij de boom. De naalden zijn giftig en
water waarin ze hebben gelegen dus ook. Let er ook op dat het water waar de
stam van de kerstboom in staat ook giftig is. Zorg er dus voor dat je hond niet
de mogelijkheid heeft om van dit water te drinken.

Kaarsjes
Naast de kans op brandwonden kan het eten van kaarsen zorgen voor klachten
zoals misselijkheid.
Kaarsen dienen altijd buiten bereik van je honden te staan, denk vooral aan de
zwiepende staart.

Vuurwerk
Zorg ervoor dat de honden veilig binnen zijn als er buiten vuurwerk wordt
afgestoken. Na oud en nieuw ligt er overal kruit dit kan irritatie geven aan
zintuigen en de voetzooltjes van de hond. Controleer na elke wandeling je hond
en zorgt ervoor dat tijdens de wandeling de hond geen vuurwerk opeet. Het is
giftig en geeft ook verstoppingen. Wil je meer informatie over vuurwerk en hoe
om te gaan met je hond rondom oud en nieuw, dan bevelen wij jullie ons
artikel over vuurwerk aan, wat je kunt vinden op onze website.

Etensresten
Let op dat je hond niet bij de botjes en verpakkingen van vlees kan komen. Met
name bereidde gevogelte botjes versplinteren en kunnen perforatie van maag
en darmstelsel tot gevolg hebben. Ook de netjes van de rollades kunnen flinke
problemen opleveren, zoals verstoppingen en blijven hangen in de slokdarm.

Oliebollen
Een heerlijke lekkernij voor ons en zeker de hond vind het ook lekker, maar
helaas zitten er krenten of rozijnen in. Deze zijn voor je hond giftig en ze
kunnen er flink last van hebben en denk ook aan de olie waarin het word
gebakken. Dit geldt ook voor de kerststol / krentenbrood dus let goed op dat je
hond er niet stiekem van kan snoepen.

Sneeuw & IJs
Ondanks dat het hier in Nederland niet heel veel voorkomt is het wel belangrijk
ook hier te weten waar je op moet letten!
Wanneer er (veel) sneeuw is gevallen vinden veel mensen het geweldig leuk
om met hun honden vriendjes / vriendinnetjes naar buiten te gaan voor een
uitgebreide wandeling / speelsessie. Wijzelf pakken ons goed en warm in en
gaan vervolgens goed beschermd naar buiten. Voor kleine honden is het
raadzaam om ze een jasje aan te doen.

Wandel niet ineens een heel groot stuk, je hond loopt op immers op blote
voeten en net als met heet asfalt in de zomer kunnen sneeuw en ijs zorgen
voor brandblaren op de kussentjes. Tevens kunnen zich klompjes sneeuw zich
gaan ophopen tussen te tenen / kussentjes van de poten, deze klopjes
veranderen uiteindelijk in ijs, en je kunt je misschien wel indenken dat lopen
met hard ijsballetjes tussen je tenen niet heel erg lekker is.
Daarnaast is het gewoon vaak erg koud, de hond kan onderkoelt raken. Laat
hem / haar ook niet bij buitenkomst gelijk hard rennen of wild spelen, het is
belangrijk dat het lichaam de tijd krijgt aan de temperatuur te wennen en de
spieren eerst een warming-up krijgen. De hond moet minstens 10 tot 15
minuten stevig gewandeld hebben voordat je hem / haar kunt laten rennen.
Strooizout wat met deze weersomstandigheden op veel plaatsen rijkelijk
verspreid word is eveneens niet goed voor de hond, het zout kan enorm bijten
in de kussentjes op de poten en is ook nog eens zeer giftig. Het is aan te raden
de pootjes van de hond voor de wandeling in te smeren met een speciale
beschermende crème (te koop bij dierenspeciaalzaak) of een forse lik vaseline.
Wanneer je na een wandeling thuis komt, droog de pootjes goed af en maak
ook tussen de tenen goed schoon. Zo voorkom je dat de hond mogelijk
strooizout binnenkrijgt door het wassen van zijn / haar poten.
Laat de hond geen sneeuw of ijs eten, de extreme kou kan op de maag slaan en
symptomen veroorzaken als misselijkheid, braken en onderkoeling. Vaak zit het
strooizout ook vermengt met de sneeuw met alle gevolgen van dien.

