NIKS MOET..
MOGEN MAG ALTIJD

ZWEMMEN
MET JE HOND
MINI E-BOOK

Het is heerlijk buiten.
Het zonnetje schijnt & er
heerst een aangename
temperatuur. Voor de
hond best warm.
De ideale verkoeling?
Lekker zwemmen in een
meer, rivier of aan de
plas..

Maar kan jouw hond eigenlijk wel zwemmen?
Daar had je even niet bij stil gestaan. Goed dat
je ons mini E-book hebt gedownload! Wij
begeleiden je stap voor stap door dit avontuur.
We hebben ook een checklist voor je gemaakt
voor als je een zwemtripje gaat maken met
jouw hond.
Veel plezier!
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© op naam van Suzanne Heukels, Hondenschool De Lijn juli 2018
De tekst, of delen van de tekst mogen gebruikt worden maar alleen met
bronvermelding. Het Mini-Ebook mag in zijn originele staat gedeeld worden.
Misbruik van de tekst of het gehele E-book is strafbaar.
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HONDEN HOUDEN VAN WATER
Maar is dat ook echt zo? Net als bij mensen, zijn er
honden die absoluut niet van water houden. Of er
misschien zelfs bang van zijn door een nare ervaring.
Wellicht hebben ze nog nooit kennis gemaakt met
water.
Wil dat automatisch zeggen dat deze honden nooit
zullen leren zwemmen?
Nee hoor! Kans is groot dat je, met de juiste
benadering ook deze honden aan water kunt laten
wennen. Heb jij een hond die angstig is voor water?
Zorg dan dat je een engelengeduld hebt.
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KAN IEDERE HOND ZWEMMEN?
Vaak denken wij van wel. Maar ook honden moeten
leren zwemmen. Net als wij mensen. Natuurlijk zijn er
rassen die gefokt zijn om te zwemmen. Denk
bijvoorbeeld aan de labrador retriever, die heeft zelfs
zwemvliezen tussen zijn tenen.
Helaas zijn er ook rassen die door hun lichamelijke
beperking niet of zeer lastig (lopen groot risico)
kunnen zwemmen. Hierbij moet je denken aan rassen
met platte snuiten (bulldog), rassen met zware lijven
en korte poten (Engelse Basset) en honden met een
extreem lange vacht die in het water te zwaar wordt.
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LEREN VAN ANDERE HONDEN
Honden leren onder andere door naar elkaar te
kijken. Tijdens spel of met elkaar rennen &
ontdekken raken ze vaak enthousiast en verleggen
daarmee hun eigen grenzen. Vaak zie je dan ook dat
honden ineens wel het water in durven.

Zorg wel dat je met honden gaat wandelen die
geen watervrees hebben. En ook hier is het
belangrijk dat jouw hond zijn eigen tempo kan en
mag aanhouden.
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KINDERBADJE
Om jouw hond aan water te laten wennen, begin je
in kleine stapjes.
Oefen eerst in je eigen achtertuin met een leeg
kinderbadje. Strooi er wat lekkers in en laat jouw
hond kennis maken met het badje en wat het hem
kan opleveren.
Vul na een paar keer het badje met een heel klein
laagje water & laat jouw hond dat rustig
onderzoeken.
Strooi eens SUPER lekkers in het water. En laat jouw
hond dat op speuren op zijn eigen tempo. Gebruik
lekkers dat een klein stukje boven het water uitkomt.
Dan kan jouw hond er makkelijker bij zonder zijn
neus te diep in het water te hoeven steken.
Herhaal dat een paar keer per dag. Dan zul je zien
dat jouw hond er in no time met 4 pootjes in staat!
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STAPPENPLAN
Tijd voor natuur water!
1. Zoek zwemwater uit waar het water afloopt vanaf de kant
2. Neem alle tijd & heb geen haast.
3. Wandel met je hele gezin of met meerdere honden.
5. Dwing je hond niet & duw hem niet in het water! Dat
heeft een averechts effect.
6. Loop zelf het water in of laat jouw hond zijn gang gaan
met andere honden
7. Het kan zijn dat jouw hond meerdere wandelingen nodig
heeft voordat hij naar het water loopt. Wennen kost tijd.
8. Gooi lekkere hapjes in het water die blijven drijven. Of het
drijvende speeltje van jouw hond waar hij gek op is. Grote
kans dat jouw hond ze uit het water hapt. Begin aan de
kant, daarna pas in ondiep water. Stap voor stap.
9. Durft hij in het water te staan? Kijk dan eens wat jouw
hond doet als je zelf gaat zwemmen. Met een beetje lef &
geluk zwemt hij een stukje mee!
10. Ondersteun eventueel door het tuig van je hond vast te
houden. Of door 1 arm onder de buik te houden zonder zijn
poten te blokkeren.
11. Hoe vaker je oefent, hoe sneller hij leert.
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POOTJE BADEN
Soms wil een hond gewoon echt niet zwemmen. En
zal hij het waarschijnlijk nooit gaan doen. Maar loopt
hij graag door het ondiepe water? Of staat hij graag
tot aan zijn buik in het meer?
Dan mag je daar best tevreden mee zijn! Op die
manier krijgt jouw hond namelijk ook zijn verkoeling.
en langs de waterkant of in het ondiepe, kun je hele
leuke spellen doen. Samen rennen of apporteren.
😉
Geniet samen van het pootje baden. Jouw hond is
tevreden, waarom zou je meer willen.
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ZWEMMENDE HOND KAN VERDRINKEN
tijdens het najagen van vogels
moe, verkeerde inschatting
kramp
onderkoeling
kan niet uit het water komen door hoge kant/kade
onbekende omgeving, kent het water niet
paniek
stok/bal in keel (en krijgt water binnen)
te onstuimig
oude honden & honden met lichamelijk beperking
overboord vallen tijdens vaartocht

WAT KUN JE DAN HET BESTE DOEN ?
blijf rustig & hou eigen veiligheid voorop
kijk of je jouw hond stroomafwaarts op kunt vangen,
probeer contact te maken en hem naar je toe te roepen
met kalme stem
Bootje in de buurt? Blijf zelf dicht bij je hond, schakel hulp
in voor het bootje.
Zwem je zelf naar je hond om hem te redden? Hou er
rekening mee dat hij in paniek is. Hij kan zijn nagels of bek
gaan gebruiken!
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Zwemmen met jonge
kinderen betekent
voorzorgsmaatregelen
treffen. Hetzelfde voor
onze honden. Wat dat
betreft zijn het net
kinderen...

PREVENTIE
laat je hond een licht gewicht borsttuig met
handvat dragen. Zo kun je hem altijd uit het water
tillen mocht het nodig zijn.
gebruik een lange lijn (van biothane) voor extra
veiligheid.
ga je samen een boot op? Laat je hond een
zwemvest voor honden dragen.
hou je hond ALTIJD in de gaten zodat je tijdig
kunt ingrijpen.
ga alleen zwemmen met een aangename buitenen water temperatuur.
Zorg dat jouw hond voldoende rust! Laat hem niet
te lang zwemmen. Zo voorkom je
oververmoeidheid en kans op verdrinking.
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ANDERE RISICO'S
Naast zwemmen zelf zijn er ook andere
gezondheidsrisico's waar je rekening mee moet
houden:
Niet in besmet water laten zwemmen (of van
drinken). Denk aan bijvoorbeeld blauwalg.
Liever geen stokken in het water gooien. Kans
op letsel is enorm groot!
Pas op voor obstakels onder het
wateroppervlak. Je ziet ze niet. Maar jouw hond
kan er in springen.
Kadavers of afval in het water
Mollen- of rattenvallen
Vishaakjes
Gif door ongediertebestrijding
Parasieten
Zoutvergiftiging (zee)
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WATERVERGIFTIGING
Tijdens het zwemmen, met name door onstuimig
spelen, springen & happen in het water, kan een
hond te veel water binnen krijgen.
Als het lichaam dit niet kan verwerken, dan
verdunt het water o.a. het bloed. Dit verstoort de
zoutbalans. Lichaamscellen gaan zwellen met
grote gevolgen voor hersenen! Dit kan zelfs pas
thuis zichtbaar worden.
Bel direct jouw dierenarts als je hond:
- wiebelt bij het lopen
- erg & veel overgeeft
- een opgezette buik heeft
- zwak of sloom is
- bleke slijmvliezen heeft (tandvlees)
- erg veel kwijlt/schuimbekt
- verwijde pupillen heeft
- toevallen krijgt
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CHECKLIST ZWEMTRIPJE
*
Heeft jouw hond alle inentingen / Titercheck
gehad.
Is het water waar je naar toe wilt blauwalg,
legionella, botulisme & E-coli vrij? Dit kun je
controleren met de app Zwemwater. Verkrijgbaar
in de Playstore.
Geef jouw hond 3 uur voor vertrek niks te eten
om maagkrampen en -kanteling te voorkomen.
Meenemen: Handdoek voor in de auto, borsttuig
met handvat, lange lijn van biothane, favoriete
drijfspeeltje van jouw hond, lekkere kleine hap
slik weg hapjes, eventueel drinkbak & drinkwater
voor jouw hond.
Zorg dat je een aparte EHBO-doos hebt voor
jouw hond. Deze zijn verkrijgbaar bij de betere
dierenwinkels.
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We hebben je van informatie voorzien waarmee
jij vol vertrouwen en goed voorbereid met jouw
hond kunt gaan zwemmen.
Laat je ons weten hoe het gegaan is? Of heb je
misschien een leuk onderwerp voor in een Mini
E-book? Vertel het ons!
Stuur een E-mail naar info@de-lijn.com
Veel plezier met elkaar!
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