laat mij niet in
de auto achter!

:
scherming

Een hete auto of een hete oven?
De temperatuur in een stilstaande auto
kan bij zonnig weer wel oplopen tot 50
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!
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.
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Hoe snel wordt
het (te) warm
in een auto?
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De Dierenbescherming heeft ter voorkoming
dat mensen hun hond in de auto achterlaten dit
waarschuwingsbord ontwikkeld dat we op zoveel
mogelijk drukke parkeerterreinen willen plaatsen.
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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 meldnummer 144
omdat het om een noodsituatie 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.

