BIOFOOD Winter Tips.
Ook in de winter moet uw hond of kat gewoon naar buiten kunnen. Daarbij moet u wel letten op de
weersomstandigheden. Vooral als het gaat sneeuwen en vriezen hebben deze dieren extra aandacht nodig.
Honden.
De pootjes van honden hebben in de winter veel te verduren. Met name als het kwik onder nul zakt, heeft uw
viervoeter bescherming nodig. Hieronder volgen enkele wintertips.
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Huid- en vachtproblemen. Met name in de winterperiode kunnen bij honden huid- en vachtproblemen
ontstaan vanwege temperatuur, luchtvochtigheid, te dunne (winter)vacht, lichturen en de verwarming
(cv). BIOFOOD schapenvet bonbons, truffels, vloeibaar schapenvet of zalmolie bieden extra
ondersteuning voor huid- en vachtproblemen.
Poten. Honden met langere haren op de poten ontwikkelen gemakkelijk ijsballen tussen de tenen. Om
dit te voorkomen kan je best de haren van de poten een stuk korter zetten.
Wrijf deze daarna in met vaseline of een speciale spray om ze te beschermen alvorens uit wandelen te
gaan.
Strooizout. Strooizout is niet goed voor hondenpoten. Smeer ter bescherming de voetzooltjes in, bijv.
met vaseline of speciale teer (verkrijgbaar bij de dierenarts), zodat wondjes worden gedicht en de
zooltjes verhard. Bij thuiskomst kunt u de poten afspoelen met lauw water en vervolgens even goed
afdrogen.
Vacht. Spoel de vacht met lauw water. Door het lopen in de sneeuw kan de hondenvacht vol komen te
zitten met ijsklonten. Je kunt ze laten smelten in je handen of wegspoelen met lauwwarm water.
Na het zwemmen moet je er voor zorgen dat je hond niet te veel afkoelt. Houd een natte hond in
beweging en droog hem of haar goed af.
IJs. Het is gevaarlijk om honden zomaar op het ijs te laten. Ze zijn zelf niet in staat om te beoordelen of
het ijs betrouwbaar is. Daarnaast bestaat het gevaar van uitglijden, met soms ernstige blessures tot
gevolg.
Sneeuw eten. Honden zijn gek op spelen in de sneeuw, maar laat ze geen sneeuw eten. Van sneeuw
krijgen zij maagklachten.
Let op antivries. Hou honden weg van alle antivriesmiddeltjes en ruim elke vlek met antivries direct
op! De kleinste hoeveelheid kan al dodelijke gevolgen hebben.
Beweging. Tijdens een winterse wandeling is het belangrijk dat honden flink in beweging blijven, zodat
ze niet te veel afkoelen. Laat je hond niet onbeheerd buiten als de temperatuur onder het vriespunt gaat
zakken. Honden die meestal binnen vertoeven moeten wennen aan het koude weer. Ze moeten
stelselmatig een dikkere wintervacht kunnen opbouwen om zich te beschermen en hun voetkussentjes
hebben tijd nodig om te verdikken zodat ze bestand zijn tegen vriesweer.
Gevoelig. Kortharige rassen ( Greyhounds, Dobermans, Boxers, Boston Terriers etc.) kunnen beter niet
buiten gaan zonder bescherming (speciale kleding) indien het te koud is, behalve als het enkel is om een
plasje te doen. Kleinere hondensoorten met kort haar (Chihuahua, Pinchers, Teckels) zijn bijzonder
gevoelig voor de koude en kunnen in extreme temperaturen beter niet al te grote buiteninspanningen
leveren.
Voeding. Vele dieren zijn minder actief in de winterperiode en hebben dus minder calorieën nodig dan
in de warmere maanden. Honden die veel buiten actief zijn, hebben wel voldoende of extra voeding
(bijv. BIOFOOD schapenvet bonbons) nodig om de winter door te komen.
Pas op met stokken. Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: pas op met stokken! In het najaar
liggen die er genoeg en dan kan de verleiding groot zijn om de hond er mee te laten spelen. Maar als het
dier de stok verkeerd in zijn bek krijgt, kunnen de gevolgen fataal zijn. Is je hond dol op spelen, rennen
en kauwen? Probeer eens een BIOFOOD rawhide kauwkluif.
Vlooien. De winter betekent vlooien in huis. Eitjes die er in de zomer zijn gelegd, kunnen maanden
overleven totdat de atmosfeer lekker vochtig en warm wordt. Extra opletten dus en je hond goed
behandelen bijv. met BIOFOOD anti-vlo snoepjes of BIOFOOD schapenvet met knoflook.
Drinkbak. Drinkbak regelmatig verversen. Een beetje honing remt het bevriezen van het water.

Katten.
Katten hebben meestal een hekel aan kou. Het liefst liggen ze de hele dag bij de verwarming. Buiten gaan ze
creatiever om met het zoeken naar een warme slaapplaats. Dit kan de schuur zijn van de buren, maar ook onder
de motorkap van de auto. Hier volgen enkele wintertips.
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Kattenluikje. Zorg dat er een kattenluikje is, zodat de kat naar binnen kan en niet elders hoeft te
overnachten.
Auto controleren. Controleer in de winter voordat u de auto start, altijd even onder de auto of er geen
kat zit. Geef desnoods een klopje op de motorkap. Katten vinden een warm motorblok erg aantrekkelijk
om onder te gaan liggen.
Kattenbak. Katten zijn met het koude weer eerder geneigd langer binnen te blijven. Het gevolg is dat
het uitstapje om de behoefte te doen wordt uitgesteld. Als katten de plas te lang ophouden kan dit voor
problemen zorgen, bijvoorbeeld blaasgruis. Het is dan ook belangrijk om de kat een comfortabele en
schone kattenbak te bieden en deze op een rustige plaats te zetten. (Advies is om voor één kat minimaal
twee kattenbakken te plaatsen. Voor iedere kat die daarbij komt één kattenbak extra).
Vacht. Wanneer de vacht nat wordt komen de haren tegen het lichaam aan te liggen en de lucht er
tussen (de isolatielaag) verdwijnt dan. De koude buitenlucht komt nu direct in aanraking met de warme
huid die daardoor afkoelt. De natuurlijke weerstand vermindert dan namelijk als gevolg van de
temperatuurdaling. Probeer te voorkomen dat de kat in “hondenweer” gaat stappen en als ze toch
ontglipt droog haar zo snel mogelijk af (strijk met de haren mee) en laat de kat zich lekker opwarmen.
Indien uw kat huid- en vachtproblemen krijgt of indien u dit wilt voorkomen, vanwege
temperatuurverschil, luchtvochtigheid en de verwarming (cv), dan zorgt BIOFOOD zalmolie met
gezonde omega 3 en 6 vetzuren voor extra ondersteuning.
Pootjes. Is je kat zelfs als het vriest niet binnen te houden? Bedenk dan wel dat strooizout hun
eeltkussentjes kan aantasten. Om irritatie van de zoolkussentjes te voorkomen kun je hun voetzooltjes
eventueel insmeren met vaseline.

