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Maatregelen – Allereerst is het van belang om uw huisdier 
voldoende te laten drinken tijdens warme dagen. Wanneer de 
diarree aanhoudt, kunt u het spijsverteringsstelsel van uw dier 
extra ondersteunen om zo het risico op uitdroging te verkleinen. 
ZooLac Propaste® stabiliseert de spijsvertering en balanceert de 
bacteriële darmflora waardoor diarree sneller verholpen kan 
worden. Daarnaast is het aan te raden uw hond, al dan niet 
preventief, te beschermen tegen vlooien, teken en wormen.  
 

Voor meer informatie over extra ondersteuning van uw huisdier 
tijdens warm weer, klik hier. Voor meer informatie over Zoolac 
Propaste ®, klik hier. Voor meer productinformatie over vlooien- 
en tekenbestrijding, klik hier.  
 

Milquestra ontwormingstabletten voor honden vanaf 5kg 

Nu 50% korting (op verpakkingen van 2st & 4st t.h.t. 08-2019) 

    
 

Vakantiestress  
 

We kennen het allemaal wel. Van een onrustig gevoel tot heimwee 
tijdens de vakantie. Net als bij mensen kan op vakantie gaan leiden 
tot stress bij huisdieren. Een verblijf in een honden- of 
kattenpension, een nieuwe oppas, een lange rit in de auto of een 
verandering in de dagelijkse gang van zaken (een logerende 
hond/kat of familieleden die komen logeren) kan veel onrust 
veroorzaken. Op het moment dat uw huisdier spanning of stress 
ervaart, gaat het lichaam over op de vlucht-of-vechtreactie om op 
‘het gevaar’ te reageren. De darmen doen daar volop aan mee. 
Stress kan daarom in sommige gevallen leiden tot een verstoorde 
darmflora (dysbacteriose) met diarree als gevolg.  
 
Door preventief ZooLac Propaste® aan uw hond of kat te geven 
voorkomt uw deze problemen. Voor meer informatie over ZooLac 

Propaste®, klik hier.  
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Welke gevolgen vormt de extreme hitte deze zomer 

voor de gezondheid van uw huisdier? 
 

Diarree – Ieder dier kan het overkomen; dunnen ontlasting ofwel 
diarree. Diarree is een manier lichaam om lichaamsvreemde stoffen 
in het lichaam te verwijderen. In veel gevallen gaat het vanzelf over. 
Echter tijdens perioden van warm weer kan diarree extra risico’s met 
zich meenemen. Diarree verhoogt namelijk de kans op uitdroging. 
Bij hitte onttrekt het hart bloed aan de organen. Dit compenseert 
het lichaam door bloed aan de darmen te onttrekken, wat weer 
diarree kan veroorzaken. Daarnaast is het mogelijk dat diarree 
ontstaat als gevolg van het warme weer, bijvoorbeeld door het 
geven van ijs of ijswater. IJswater veroorzaakt namelijk hevige 
spierkrampen in de maag en daarbij kost dit het dier veel energie 
om het koude water weer tot lichaamstemperatuur op te laten 
warmen.   
 

Vlooien & teken – Samen met uw huisdier aan het genieten van 
het warme weer? Pas op, want allerlei parasieten zoals vlooien, 
teken en wormen vormen bij hoge temperaturen een extra groot 
risico. Dit komt doordat vlooien en teken zich sneller voortplanten 
dan bij koudere temperaturen. Een volwassen vlo voedt zich met 
het bloed van huisdieren. De volwassen vlooien vormen echter 
slechts een klein deel van het probleem. Het grootste probleem zijn 
de larven en de eitjes. Naast de jeuk en huidirritatie, kan de vlo ook 
ziekten en zelfs wormen overdragen. Ook vergroot het de kans op 
bloedarmoede bij puppy’s en kittens.  
 
Wormen – Naast vlooien dient u ook alert te zijn op wormen bij uw 
huisdier. Veel worminfecties zijn niet aan de buitenkant of in de 
ontlasting van uw huisdier waarneembaar, maar kunnen wel 
degelijk gezondheidsproblemen veroorzaken. In combinatie met 
warm weer kan een wormbesmetting extra risico’s met zich 
meenemen welke gevolgen kunnen hebben op de gezondheid van 

uw huisdier.      

 

Voor het volledige artikel, klik hier 
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