
laat mij niet in 
de auto achter!



Honden en ook andere huisdieren hebben 
snel last van de warmte. Ze kunnen 
niet zoveel zweten als wij. Als een hond 
oververhit is, gaat hij hard hijgen, kwijlen 
en braken. Hij ziet er uitgeput uit en heeft 
dringend verkoeling en water nodig.
Uiteindelijk raakt de hond in coma….
met de dood tot gevolg.
 
laat nooit je hond achter in de auto  
bij warm weer!
Het achterlaten van een hond in een auto is 
strafbaar. Het boetebedrag kan oplopen tot 
honderden euro’s. 

Als de politie de eigenaar niet bij de auto 
aantreft, slaan ze een ruit in om het beestje 
te redden.

de temperatuur in een 
stilstaande auto kan bij zonnig 
weer wel oplopen tot 60 graden 
celsius. de ramen op een 
kier zetten of in de schaduw 
parkeren heeft weinig tot geen 
effect. Voor de hond voelt het 
alsof hij in een hete oven zit!

hoe snel wordt 
het (te) warm 
in een auto? 

temperatuur 
buiten

temperatuur in de 
auto

°C Na 10 
minuten

Na 30 
minuten

21 31 40

24 34 43

27 37 45

30 40 48

32 43 51

35 45 54

een hete auto of een hete oVen? 

hond in een warme 
auto? actie!
Zie je een hond die met warm weer 
in een auto zit? Probeer de eigenaar 
op te sporen. Lukt dit niet, bel dan het 
landelijke meld nummer 144 omdat het 
om een nood situatie kan gaan. 

Is de hond er ernstig aan toe, dan kun 
je in het uiterste geval een ruitje inslaan 
om de hond te bevrijden. Dit mag als het 
echt een kwestie is van leven of dood. 
Haal de hond dan uit de auto, geef hem 
lauw water te drinken (niet te koud!), koel 
zijn voetzooltjes, borst en buik met een 
natte, lauwe doek (ook niet te koud in 
verband met gevaar op onderkoeling) 
en leg hem daarna in de schaduw op de 
natte doek.  


