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10. Vachtverzorging
De risico's van een slecht verzorgde vacht

Service & informatie: 
Emmerblok 1
4751 XE, Oud-Gastel
T  (NL) 0186 - 57 55 28
     (BE) 03 - 555 91 23
W (NL) www.medpets.nl
     (BE) www.medpets.be

@MedpetsNL / @MedpetsBE @MedpetsNL / @MedpetsBE @Medpets

2  |  MEDPETS MAGAZINE 3  |  MEDPETS MAGAZINE

https://www.medpets.nl/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.medpets.be/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.instagram.com/medpetsnl/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.facebook.com/medpetsNL?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.youtube.com/c/medpetsnl-online-dierenapotheek?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.facebook.com/medpetsnl?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.youtube.com/c/medpetsnl-online-dierenapotheek?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.instagram.com/medpetsnl/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.facebook.com/medpetsbe?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.youtube.com/c/medpetsnl-online-dierenapotheek?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.instagram.com/medpetsbe/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.instagram.com/medpetsnl/?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.facebook.com/medpetsNL?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022
https://www.youtube.com/c/medpetsnl-online-dierenapotheek?utm_medium=online&utm_source=magazine&utm_campaign=magazine_q2_2022


Stel je voor, je bent een lange wandeling aan het maken 
met je hond. In de verte zie je de zon weerkaatsen. 
Maar waar komt dat vandaan? Je loopt een stukje 
verder en ziet een grote plas met water. Jouw hond ziet 
dit natuurlijk al véél eerder en springt er gelijk vol in! 
Heerlijk afgekoeld rent hij terug van het water en schudt 
zich vervolgens helemaal uit, pal naast jouw schone 
kleren. Dat zijn de dagen die je onthoudt. Maar dat zal 
je helaas niet elke dag kunnen doen. Gelukkig is daar 
Beeztees!  

Beeztees heeft een spetterend assortiment aan 
producten dat jouw huisdier heerlijk koel houdt. Met 
het heerlijke Doggy Dip hondenzwembad kan jouw 
hond lekker ravotten en afkoelen. Mocht hij of zij 
nou snel verveeld zijn, dan kun je hier wat speeltjes 
in gooien. De Crabsy Neopreen zorgt gegarandeerd 
voor extra lang speelplezier. Het ziet er namelijk niet 
alleen leuk uit, het blijft zelfs drijven! Dit speeltje, in de 
vorm van een krab is ook nog eens perfect om mee te 
apporteren. Wat wil je nog meer? 

Bovendien kun je je hond ook verwennen met een 
verkoelende snack. Vul een Beeztees Sumo met 
bijvoorbeeld natvoer, griekse yoghurt, pindakaas of een 
andere lekkernij en leg het speeltje even in de vriezer. 
Scan de QR voor meer leuks van Beeztees!

Neem zelf (kraan)water voor 
je hond mee om te voorkomen 
dat je hond (te veel) vervuild 
water drinkt. Zie bijvoorbeeld de 
Beeztees draagbare drinkfles. 
Hoe handig is dat?
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Helaas houdt niet ieder dier van zwemmen of waterpret. 
Gelukkig zijn daar koelmatten en -vesten voor bedacht. 
Hierdoor zal jouw hond of kat tóch optimale verkoeling krijgen. 
Bekijk onze website voor alle verkoelingsproducten.

Wees alert op verbranding. Zeker de plekken met minder vacht, 
zoals de liezen, buik, neus en oren kunnen sneller verbranden. 
Smeer deze regelmatig in met speciale zonnebrandcrème voor 
dieren, zoals de Puur Sun Cream.

Een heerlijk ijsje, daar zeg je toch geen nee tegen? Ook jouw 
hond kan genieten van een verkoelende traktatie! De Smoofl Ice 
Mix is een verfrissend ijsje voor honden in verschillende lekkere 
smaken.
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Het hebben van een kat brengt ontzettend veel 
plezier met zich mee. Maar het betekent ook dat 
je bepaalde keuzes moet maken. Gaat jouw kat 
naar buiten? Dan zijn er bepaalde handelingen 
die je kunt doen om dat zo veilig mogelijk te 
laten verlopen. Een van de eerste dingen die we 
aanraden, is het chippen van jouw kat. Er bestaat 
namelijk altijd een kans dat katten vermist raken. 
Misschien schrikken ze ergens van en rennen ze 
weg, om vervolgens in een onbekende omgeving 
terecht te komen. Als je lieve kat dan de weg naar 
huis niet meer weet,  is het fijn dat er contact 
kan worden opgenomen met jou, als hij wordt 
gevonden. Zorg er wel voor dat de chip goed 
geregistreerd wordt, ook na verhuizing. Simpelweg 
je kat laten chippen zorgt er al voor dat je hem met 
een gerust hart naar buiten kan laten gaan. 

Mocht het nu zo zijn dat jouw kat tóch de weg naar 
huis niet meer heeft gevonden, is een adreskoker 
een goede uitkomst. In dit kokertje kan je jouw 
adres- en contactgegevens noteren en aan het 
halsbandje vastmaken. Hierdoor kan de vinder jou 
gemakkelijk bereiken, zonder de chip uit te laten 
lezen. Het is wel belangrijk om een halsband met 
veiligheidssluiting te kiezen.

Ook het castreren zorgt ervoor dat katten minder 
vaak weglopen van huis en minder dominant 
gedrag vertonen naar andere katten toe. Wanneer 
jouw kat buiten een andere kat tegen het lijf loopt, 
bestaat de kans dat dit tot een gevecht leidt. Niet-
gecastreerde katten lopen een groter risico om 
gebeten of gekrabd te worden. Dit kan weer leiden 
tot gezondheidsproblemen, zoals besmettelijke 
ziekten en abcessen. Dat is toch het laatste wat je 
wilt voor je kat? En misschien net zo belangrijk: 
laat een poes pas naar buiten na de castratie. Zo 
voorkom je dat ze ongewenst drachtig wordt. 
Gelukkig is zo’n 95% van de katten al gecastreerd. 
Katten die ook nog eens gevaccineerd zijn, hebben 
een betere bescherming tegen ziektes. Voorkomen 
is beter dan genezen. Daarnaast is het verstandig 
om regelmatig jouw kat te behandelen tegen 
vlooien, teken en wormen.

Zeker wanneer het buiten warm is, is het verstandig 
om jouw kat ’s nachts binnen te halen óf te zorgen 
dat er een schuilplekje is. Hierdoor kunnen ze toch 
nog genoeg verkoeling en rust opzoeken. Overdag 
is het ook erg belangrijk dat er voldoende water 
is in de tuin en dat katten met een lichte vacht 
beschermd zijn door middel van zonnebrand. 
Zo is jouw kat buiten optimaal beschermd!
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Honden en katten hebben een vacht die zij niet 
zomaar kunnen uittrekken. Ze kunnen hun warmte 
eigenlijk alleen kwijt via de voetzolen en honden ook 
nog door te hijgen. 

Wat extra aandacht besteden aan de vacht van jouw 
lieve huisdier is dus erg belangrijk. Scheer echter 
nooit zomaar de vacht van je dier met verkoeling 
als doel. De vacht is namelijk een natuurlijke 
isolatielaag: koel in de zomer en warm in de winter. 
De vacht zorgt voor een laagje lucht tussen de 
haren die in de winter de warmte vasthoudt en in de 
zomer juist de warmte tegenhoudt. Daarnaast heeft 
kaalscheren ook nog een ander nadeel. Het kan 
namelijk zorgen voor verbranding door de zon.

Er zit wel een verschil in de zomer- en wintervacht. 
In de zomer is de vacht wat minder wollig. Dit is 
het beste te zien bij rassen met een dubbele vacht, 
maar vrijwel elk dier zal een ruiperiode hebben. 
De losse haren kunnen voor jeuk zorgen, maar ook 
andere problemen veroorzaken. Wanneer er veel 
losse haren zijn, ligt het ontstaan van klitten op de 
loer. Klitten zijn ideale broedplaatsen voor bacteriën 
en parasieten. Als je het dier daarbij ook nog laat 
zwemmen of met water laat spelen en hem niet goed 
afdroogt, kan het rondom de klit gaan broeien. 

Dit is de ideale situatie voor het ontstaan van een 
hotspot. Dit is een rode, natte en jeukende plek 
die plots ontstaat en vaak snel uitbreidt. De plek is 
vaak veel groter dan dat het op het eerste gezicht 
lijkt. Ga op tijd naar je dierenarts voor een goede 
behandeling! 

Klitten verwijder je dus zo snel mogelijk. Controleer 
dagelijks en ontwar ze met je vingers. Borstel of kam 
ook regelmatig om klitten te voorkomen. Het beste 
kun je borstelen met een slickerborstel of een kam 
gebruiken met een grove en een fijne kant, zoals de 
Trixie Metalen Kam. Gebruik bij het controleren de 
grove kant van de kam. 

Soms verkleurt de vacht onder invloed van zonlicht. 
De huid en vacht zijn dan ook vaak droger. Zorg dan 
dat je de huid en vacht zo goed mogelijk voedt en 
hydrateert, zoals met de Beaphar Bio Shampoo en 
Conditioner. Als je dier veel last heeft van kriebels 
door een gevoelige huid, dan kun je de Maxani 
AtopOat gebruiken. Deze shampoo is ook geschikt 
voor paarden met zomereczeem. 

Katten worden niet graag gewassen. Gelukkig zijn er 
pipetten die de huid verzorgen, zoals de Allerderm 
Spot-on en de Dermoscent Essential 6 Spot-on. 

Vergeet ook de voetzolen niet. Bescherm ze met 
Vetramil Paw Wax. In de zomer wordt asfalt snel te 
heet. Controleer dit door zelf je 
handpalm op het asfalt te leggen. 
Is het voor jou te warm?
Dan geldt dat ook
voor jouw dier. 
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Er zijn heel veel verschillende producten om je huisdier te beschermen tegen 
vlooien. Pipetten, halsbanden, tabletten, sprays en meer. Wanneer gebruik 
je nu wat? Onze vlooienkeuzehulp legt dit uit.

Pipetten zijn vaak makkelijk in 
gebruik. Je brengt ze aan op de 
huid tussen de vacht, meestal 
in de nek, zodat je dier er niet 
aan kan likken. Als de plek 
droog is, mag je je dier ook weer 
overal aanraken. Gebruik geen 
pipetten als je hond veel zwemt 
in buitenwater of vaak in bad 
gaat.

Vlooienbanden zijn makkelijk 
als je het lastig vindt om 
consequent te behandelen 
tegen vlooien. Banden werken 
langere tijd, vaak 6-8 maanden. 
Gebruik geen band als de hond 
bij je in bed slaapt. Doe de 
band even af als de hond gaat 
zwemmen of gewassen wordt.

Er zijn sprays voor de omgeving 
en sprays voor dieren. 
Bijvoorbeeld de Frontline 
Homegard omgevingsspray of 
de Flea Free sprays voor dier 
of omgeving. Huidsprays voor 
dieren zijn vaak praktisch voor 
kleine dieren of pups en kittens 
in een nest. Omgevingssprays 
gebruik je bij een vlooienplaag 
in de omgeving.

Wist je dat 95% van de vlooien, vlooieneitjes,  
larven en poppen zich in de omgeving van je 
huisdier bevinden en niet daadwerkelijk op 
je huisdier? Besmette dieren laten namelijk 
vlooieneitjes achter op de plekken waar ze geweest 
zijn. De vlooien die je op je huisdier ziet, zijn dus 
maar een heel klein onderdeel van het probleem.

Gelukkig biedt Frontline Combo een zeer 
effectieve oplossing voor dit probleem! Het 
product bestrijdt niet alleen volwassen
vlooien, maar voorkomt ook de ontwikkeling van 
vlooieneitjes, larven en poppen in de omgeving 
van je huisdier. En dat betekent: geen nieuwe 
volwassen vlooien! Frontline Combo is een 
makkelijk toepasbaar product dat snel en effectief 
werkt. Je maakt dus écht de juiste keuze met 
Frontline!
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In het algemeen raden we aan om niet van voer te 
wisselen, dit kan namelijk voor klachten zorgen. 
Ook is het beter om pas eten te geven op de 
koelste momenten van de dag. Dus vroeg in 
de ochtend en wat later op de avond.

Als de zon ook maar een beetje schijnt, liggen 
de watermeloenen weer volop in de winkels. 
Heel begrijpelijk, want wie houdt er nou niet van 
watermeloen? Ook voor honden is dit een ideale snack! 
Het verlaagt namelijk de lichaamstemperatuur en zorgt 
voor goede hydratatie.

Ook verse groentes zoals wortels en komkommers zijn 
heerlijke snacks. Andere opties zijn magere yoghurt 
of zoutarme bouillon. En niet te vergeten, Smoofl ijs! 
Speciaal gemaakt voor honden. Dat wordt smullen!
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In Nederland hebben we 
vooral de normale maag-
darm wormen, maar ook de 
vossenlintworm. Er zijn veel 
producten die je hiervoor kunt 
kiezen. Denk aan Mansonil en 
Milquestra, maar ook andere 
ontwormingsproducten. Heb 
je een hond of kat die slakken 
eet? Bescherm dan ook tegen 
longworm.

Heb je vragen over ontwormen? 
Neem dan contact op met ons 
veterinaire team.

Reis je met je dier binnen 
Europa? Gaat je dier mee 
naar het buitenland? Dan 
wordt het belangrijker om 
ook te beschermen tegen 
de hartworm. Hier kun je 
producten met de werkzame 
stof milbemycine voor 
gebruiken, bijvoorbeeld No 
Worm Pro, of een vergelijkbaar 
product met dezelfde werkzame 
stoffen.

Behandel je dier dan elke 28 
dagen waarvan de laatste keer 4 
weken na thuiskomst. 

Reis je met je dier buiten Europa? 
Dan moet je je goed laten 
informeren over de parasieten 
waartegen je moet beschermen. 
Aan de hand daarvan kun je 
kijken welk product met welke 
werkzame stof geschikt is.

Je beschermt je dier in ieder 
geval tegen de meeste wormen 
door elke maand en 4 weken na 
thuiskomst te behandelen.
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De zon begint weer te schijnen en het wordt 
weer langer licht. Fietsen en wandelen met 
je hond zijn mooie manieren om samen op 
pad te gaan. De iets actievere honden kunnen 
op een regelmatig tempo naast de fiets 
meelopen. Je zou er ook voor kunnen kiezen 
om samen een rondje te gaan joggen. Wanneer 
het warm weer is moet je oppassen met 
inspannende bezigheden voor jouw huisdier. 
Kijk altijd eerst voordat je op pad gaat naar 
de weersvoorspellingen. Het is namelijk niet 
aanbevolen om te gaan fietsen met de hond 
aan de lijn of joggen met jouw hond als het 
warmer dan 20 graden is! Het asfalt is dan veel 
te heet. Gelukkig heeft Trixie een zéér divers 
assortiment voor elk type weer!

Wil je jouw actieve hond wat meer uitdagen? 
Ga eens samen joggen, oftewel canicross! De 
Trixie Buikriem met Lijn en Trixie Premium 
Trekking Tuig zijn hier ideaal geschikt voor. 
Je kunt dan bij je hond het Trekking Tuig om 
doen. Deze is vervolgens weer verbonden 
aan jou door middel van een elastische lijn. 
Het schokken wordt door deze speciale lijn 
voorkomen.

Bouw het joggen altijd rustig op en begin niet 
te vroeg. Je kunt met het opbouwen van de 
conditie en het joggen beginnen als de hond 
volledig is uitgegroeid. Dit is vaak pas na 1 jaar 
en bij de grotere rassen na 1,5 jaar. Daarnaast 
kan je jouw hond ook nog eens leren lopen 
naast de fiets. Er zijn dus genoeg leuke dingen 
om samen te doen!

Groots genieten, dat wil toch iedereen! Is 
jouw hond niet zo’n fan van naast de fiets 
lopen? Of wat slechter ter been? Kies dan 
voor een fietsmand of fietskar van Trixie! 
Dit is een veilige én leuke manier om 
jouw harige vriend toch mee te nemen. 
De fietsmanden of fietskarren van Trixie 
zijn ideaal voor zowel de korte als lange 
fietstochtjes! 

Zo hebben ze bijvoorbeeld een fietsmand 
met draadkap. Door de draadkap kan 
je hond heerlijk naar buiten turen. Dit 
is genieten geblazen wanneer de wind 
heerlijk door de haren van jouw lieve 
vriend heen blaast. 

Voor grotere honden heeft Trixie ook 
hondenfietskarren. Doordat deze 
makkelijk vast te maken is aan jouw 
fiets, neem je je hond met gemak 
overal mee naartoe. De populaire 
Trixie Hondenfietskar Opvouwbaar is 
inklapbaar, beschikbaar in verschillende 
maten én gemakkelijk om te bouwen tot 
hondenwandelwagen! Wij verzekeren jou 
dat na het eerste ritje met deze fietskar, 
je nooit meer anders wil! Zelfs je hond 
zal staan te springen om weer de hort op 
te gaan. En zeg nou zelf, tegen die lieve 
oogjes kan je toch geen nee zeggen? 
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Check van tevoren de invoereisen van de landen 
die op jouw lijstje staan. Denk bijvoorbeeld aan 
de website van de LICG. Elk land heeft namelijk 
zijn eigen wet- en regelgeving. Houd ook rekening 
met de reisduur, het klimaat en of je hond het wel 
daadwerkelijk aan zal kunnen. Want wil je jouw 
hond écht meenemen op vakantie? Dan zal je 
daar ook de bestemming van de reis op moeten 
aanpassen. 

Ga je met de auto op vakantie? Vergeet dan niet dat 
je moet voldoen aan alle invoereisen van de landen 
waar je doorheen reist! Tegenwoordig verandert 
er heel veel, ook regels kunnen regelmatig 
veranderen. Mocht je dus zeker willen weten of de 
invoereisen nog actueel zijn, neem dan contact op 
met de ambassade van jouw vakantiebestemming. 

Reisziekte komt ook nog eens voor, meestal 
bij jonge honden. Vaak groeien ze hier vanzelf 
overheen. Het is belangrijk om het dier eerst te 
laten wennen aan autoritjes en het rustig op te 
bouwen. Je zou hem of haar bijvoorbeeld voor de 
eerste keer in een stilstaande auto kunnen laten 
wennen.
 

In veel landen is het verplicht om jouw hond vast 
te zetten in de auto. Of dit nou door middel van 
een hondengordel, vervoersbox of achter een 
hondenrek is. De keuze is aan jou, als het maar 
veilig is. Want je weet wat ze zeggen, een ongeluk 
zit in een klein hoekje. 

Tijdens de reis zelf is het belangrijk om ervoor 
te zorgen dat er voldoende eten en drinken 
ter beschikking is. Er zijn speciale voer- en 
drinkbakken die geschikt zijn voor onderweg. 
Gooi die plastic flesjes weg en gebruik onze Road 
Refresher! Hij is ideaal aangezien er geen water uit 
de bak klotst en je hem zelfs in de auto kan laten 
staan.  

Het is voor jouw hond nodig om minimaal één 
keer per twee uur te stoppen tijdens het reizen. 
Zo kan hij of zij de beentjes strekken en eventueel 
een behoefte doen. Voor het baasje is dit weer een 
goede reden om een heerlijk kopje koffie te halen! 

Mocht je nou ook nog willen weten wat je het beste 
in je koffer kan meenemen voor de reis, neem 
dan eens een kijkje op onze website. Hier is een 
checklist te vinden om te gebruiken.
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