
De maand december is weer aangebroken. Dit betekent kou, sneeuw, 
feestdagen en helaas voor de hond ook vuurwerk!  . 

 vuurwerk: 

Helaas wordt er steeds vroeger vuurwerk afgestoken, wat als resultaat kan 
hebben dat de honden bang gaan worden 
voor vuurwerk. Helaas lijden meer dan 
20% van alle honden aan enige vorm van 
vuurwerkangst. Gelukkig hebben we veel 
oplossingen/middelen voor

honden met vuurwerkangst. Op de 
website van mijn werk hebben we goede 
informatie staan met tips en de 
verschillende middelen die je voor een 
angstige hond kunt gebruiken. Je kunt 
hiervoor kijken op www.dkavv.nl. 
Daarnaast is het verstandig om een 
vuurwerk-cd aan te schaffen d.m.v. deze cd kun je je hond in zijn vertrouwde 
omgeving kennis laten maken met wat hardere geluiden (let op cd bootst niet 
de lichtflitsen, luchtdruk en lucht van vuurwerk na) deze cd's zijn voor 8 euro 
te koop bij hondenschool sammie.

Thundershirt:

Het behandelen van stress en angst met behulp van medicijnen is niet altijd 
de beste en/of snelste oplossing, omdat medicijnen meestal langere tijd of 
ruim voor tijd gegeven moeten worden en soms bijwerkingen of een lange 
nawerking hebben. Als vervanging hiervoor (of samen met medicijnen) 
verkopen we via de dierenartsenpraktijk Thundershirts. Het thundershirt is 
effectief, duurzaam en zonder bijwerkingen. Het thundershirt zorgt voor een 
comfortabele druk rondom de borstkas. Deze constante druk heeft een 
kalmerend effect bij de meeste honden. Dit kun je vergelijken met baby's die 
ingebakerd worden. Bij 80 % 
van de honden waarbij dit 
shirt gebruikt wordt, zien we 
dat de symptomen 
verminderen of zelfs 
verdwijnen.
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Sneeuw tussen voetzooltjes:

Afgelopen dagen is er weer aardig wat sneeuw gevallen, helaas is de 
meeste sneeuw al weer weg. Hoewel honden het vaak geweldig vinden in 
de sneeuw, kunnen sommige honden hier ook flink last van hebben. Vaak 
vooral de honden met langere haren. Doordat de honden van zichzelf een 
warme temperatuur hebben, smelt de sneeuw op de plekken waar de hond 
loopt. Helaas gaan de natte haren vaak ook weer bevriezen, wat veel 
irritatie voor de hond op kan leveren, helemaal in combinatie met pekel. Tip 
om dit te voorkomen is: smeer voordat je met de hond gaat wandelen de 
voetzolen van de hond in met vaseline. Zo voorkom je problemen en kun je 
je hond laten genieten van de sneeuw.

Chocolade is giftig voor de hond

Chocolade is lekker voor ons, maar giftig voor de hond:

Leuk gezicht: de chocoladekransjes in de kerstboom en lekkere bonbons op 
tafel. Maar helaas vinden honden dit ook erg interessant en lekker. Het 
probleem is alleen dat chocolade erg giftig kan zijn voor honden. Als je hond 
chocola heeft gegeten, blijf dan rustig en neem contact op met je dierenarts. 
Wat voor de dierenarts belangrijk is, is dat ze weten wat voor chocola het is 
(puur, melk etc) en hoeveel je hond ongeveer heeft opgegeten.

Wat zijn de symptomen van een chocoladevergiftiging?

De eerste symptomen treden ongeveer 5 a 6 uur na inname op: rusteloos 
en nerveus zijn ,veel plassen ,misselijkheid en soms braken,

verhoogde hartslag, koorts, stuiptrekkingen ,coma en soms sterfte.

In onderstaande tabel staan voor verschillende lichaamsgewichten 
gevaarlijke hoeveelheid melk- en pure chocola  grammen:
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lichaamsgew
icht hond 
(kg) 

melkcho
cola 
(gram)

pure 
chocola 
(gram) 

2 130 15

4 250 30

10 600 65

15 850 100

18 1150 135

22 1430 160

25 1750 190

32 2050 230
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Chippen van je huisdier:

Vanaf januari 2013 is het verplicht dat als je een nestje hebt,je je pups laat 
chippen voordat ze naar hun nieuwe eigenaar gaan. Mocht je al een pup of 
hond in huis hebben die nog niet gechipt is dan is dit zeker aan te raden. 
Mocht het zo zijn dat je hond een keer wegloopt van huis en hij wordt 
gevonden door een dierenarts of dierenambulance en hij is niet gechipt, dan 
wordt je hond naar het asiel gebracht. Naast het feit dat je dan geld moet 
betalen om je eigen hond uit het asiel terug te krijgen, is het ook nog zo dat 
na 2 weken je hond doorverkocht mag worden naar andere mensen. Als je je 
hond laat chippen kunnen we d.m.v. zijn chipnummer je telefoonnummer 
terug vinden op internet en zo snel je hond bij je terug bezorgen. Het is dus 
zowel fijn voor jou als voor je hond. Bij hondenschool Sammie kun je ook je 
hond laten chippen en dit voor een super scherpe prijs van 20 euro..

Honden gedragstherapie:

Op dit moment ben ik bezig met een opleiding tot gedragsadviseur. Voor 
mijn opleiding ben ik op zoek naar honden met een gedragsprobleem om de 
consulten te oefenen. Hierbij kun je denken aan verlatingsangst, bijten, 
grommen, voordeurbel complex etc. voor een kleine bijdrage kom ik dan op 
consult en daarna binnen twee weken weer terug met een gedragsrapport 
met adviezen. Voor meer info kun je op mijn website kijken.

Koffie/thee:

Vanaf januari kun je bij onze hondenschool voor 50 cent een kopje koffie of 
thee aanschaffen.. Zo maakt het de cursus ook leuk ondanks de kou :-)

Agenda:: 

•7 jan. nieuwe gevorderden cursus om 19.30 uur                                                   
•8 jan. nieuwe pup en puber cursus 
•Behendigheid 2 feb, 15 feb, 16 feb, 23 
feb.                                                          
•11 feb. nieuwe pup, puber en 
gevorderden cursus                                
•30 maart workshop treibball

Hondenschool Sammie wenst jou en je 
hond fijne feestdagen en een (dier 
gezond) nieuwjaar. En ook in 2013 hopen 
we jullie weer te mogen verwelkomen bij 
ons op de hondenschool

Als je nog vragen hebt over bovenstaande onderwerpen of over iets heel 
anders mag je mij altijd mailen.

Met vriendelijke groet, Samantha en Anje
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