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Onze hond stamt af van de wolf. Deze heeft van nature een dikke goed isolerende vacht die 
beschermt tegen de kou. Transpireren over het hele lichaam zoals bij de mens zou dan ook weinig 
effect hebben. Bij de wolf wordt de warmte alleen afgevoerd via de tong. Onze tegenwoordige 
honden hebben vaak een dunnere vacht, bij sommige soorten ontbreekt de vacht zelfs helemaal. 
Toch kunnen onze honden hun overtollige warmte alleen kwijt via de tong. Om de warmte sneller af 
te voeren gaat een hond hijgen. Warm weer is niet geheel ongevaarlijk voor onze hond, we moeten 
er dan ook voor zorgen dat onze honden het rustig aan doen. Laat ze niet langdurig spelen met 
andere honden. Ga geen stokken gooien in de volle zon. Wees voorzichtig met zware lichamelijke 
activiteit. Als we ze blijven uitdagen gaan ze vaak door totdat ze er letterlijk bij neervallen. We 
kunnen het beste ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat wandelen als het niet zo warm is. Laat hem 
zoveel mogelijk in de schaduw lopen, en in het gras in plaats van op heet asfalt of stenen. Als u in de 
woonwijk wandelt stralen de gebouwen ook ‘s avonds laat veel warmte uit. Tevens is een gevaar dat 
vlak boven de grond de temperatuur wel tot 20 graden hoger kan liggen dan op 1,80 meter hoogte. 
Dus als het op 1,80 m 25 graden is, kan het boven de grond wel meer dan 45 graden zijn! Daar loopt 
de hond met zijn neus.  
Ga niet fietsen met uw hond, zwemmen daarentegen kan heel goed. Kies zo veel mogelijk voor 
stromend water, een beek of meer dat aangevuld wordt vanuit een beek. Wees alert op dode vissen 
of vogels, bij stilstaand water is de kans op botulisme groot. Uw hond kan hier behoorlijk ziek van 
worden. Het spreekt vanzelf dat zijn entingen volgens schema uitgevoerd worden, controleer of uw 
hond voldoende is geënt tegen Leptospirose (ziekte van Weil). 
Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater en zorg ervoor dat uw hond ook voldoende drinkt. Net als 
mensen, hebben ook honden bij warm weer minder eetlust. Dit is normaal, ga uw hond geen eten 
opdringen. De hond moet een plek in de schaduw hebben. Laat hem niet langdurig in de zon liggen, 
ook al willen honden dit zelf. Honden met een dunne vacht, of honden die geschoren zijn kunnen 
gemakkelijk verbranden. De huid zal net als bij mensen rood worden en de hond heeft er vervolgens 
last van. 
  
Nooit alleen in de auto. 
Laat uw hond nooit alleen achter in de auto bij risicoweer. Dit geldt niet alleen voor de auto maar 
bijvoorbeeld ook op de camping voor een tent, vouwwagen of caravan. Zelfs als het buiten maar 20º 
is, of bij bewolkt weer zal de temperatuur binnen al snel oplopen tot meer dan 45º. In de zomer is 
een binnentemperatuur in de auto van 70-80 graden niet ongewoon! De zon draait, een auto in de 
schaduw staat binnen de kortste keren in de volle zon. Raampjes een stukje open helpen bij een 
stilstaande auto niet. Ook niet bij een rijdende, de lucht is wel in beweging, maar er is geen 
doorstroom en dus geen koeling! Een hond raakt oververhit binnen een kwartier, dit is vaak dodelijk 
voor uw hond. Ziet u bij risicoweer een hond in een afgesloten auto dan mag u de politie bellen. 
Deze breken de auto open om de hond te bevrijden. De hond gaat mee met de dierenambulance 
naar een dierenarts. In een noodgeval zelf de auto openbreken als de politie te lang op zich laat 
wachten. U loopt wel het risico van een bekeuring.  
 
Meerijden in de auto 
Moderne auto’s zijn regelmatig voorzien van airco, waardoor de temperatuur tijdens het rijden 
aangenaam blijft. Zorg ervoor dat de hond niet in de tocht ligt. Voor auto’s zonder airco helpt 
ventileren, zorg er voor dat voldoende frisse lucht bij uw hond komt. En vochtige handdoek om op te 
liggen koelt ook. Laat uw hond niet met de kop uit het raam hangen. Dit is niet alleen gevaarlijk, het 
is ook slecht. Er bestaat grote kans op ontsteking aan ogen en oren. Zorg dat uw hond tijdens de rit 
in de schaduw kan liggen. Laat hem bij de voeten liggen of zorg bij een stationwagon voor voldoende 
zonwering aan de raampjes. Denk eraan dat tijdens het rijden de zon draait. Stop regelmatig om de 
hond te laten plassen en drinken. Elke 2 uur is ook voor de hond een goed idee. Neem vers 
drinkwater mee, niet op alle parkeerplaatsen is dit aanwezig. 
 
Hond oververhit, wat te doen? 
Als uw hond ondanks alle voorzorgen toch oververhit raakt is snelheid geboden, de eiwitten in het 
bloed gaan stollen. Hierdoor krijgen de hersenen te weinig bloed en dus te weinig zuurstof, een 
shock of coma en uiteindelijk de dood is het gevolg.  
 



Signalen van oververhitting zijn: 
o Zwabberen op de achterhand, geen controle meer in het zenuwstelsel 
o Dikke blauwe tong en opgezwollen keel 
o Koorts, de hond voelt heet aan, als de lichaamstemperatuur boven 40º komt is de hond in de 

gevarenzone 
o Overmatig hijgen, kwijlen, braken 
o Tong en lippen hebben een zeer rode kleur. Als de kleur overgaat van rood naar blauw is een 

coma nabij 
  
Spoedhulp: 
o Zet de hond in bad en spoel minimaal 15 minuten met koud water, laat het bad vollopen. Zet de 

hond onder de douche, 15 minuten 
o Bent u in het veld, zet de hond dan in een drinkbak voor de koeien 
o Maak gebruik van de koeien drinkautomaten in de weides 
o Water goed inwrijven tot op de huid.  

Let op! Honden hebben een vette vacht 
o Alcohol op de voetzolen is nog beter. Ga hiermee door totdat de lichaamstemperatuur weer 

onder de 39,5º komt 
o Bel gelijk de dierenarts 
o Zorg dat het telefoonnummer van de dierenarts in uw mobiele telefoon staat 
o Bel indien nodig 112!! 
o Bel aan bij mensen en vraag voor waterkoeling voor de hond 
o Breng de hond zo snel mogelijk uit de warme omgeving naar een koele schaduwplaats 
o Bel ALTIJD de dierenarts. Ook al lijkt uw hond weer gezond, hij kan alsnog binnen 2 dagen 

dood gaan. De hond wordt bij de dierenarts aan een infuus gelegd om de hond van binnenuit af 
te koelen. Door het koelen met water krimpen de haarvaten van de hond waardoor de warmte 
nog niet weg kan. 
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