
Een hete zomer zonder hittestress 

De laatste jaren blijken er steeds meer pieken in de dagelijkse temperatuur voor te komen en ook 

nog steeds langere warme dagen en nachten achter elkaar. De warme temperaturen zorgen niet 

alleen voor dierenleed, maar ook voor schade aan de huisvesting van onze dieren. Ook allerlei 

insecten als bloedluis, als muggen, als vliegen komen ook uit hun winterslaap en voorjaarsmoeheid. 

Ze brengen vele kwalen over als myxomatose en veel ongerief als jeuk. Inwendige parasieten als 

coccidiose en wormen hebben ook meer kans tijdens hete dagen om te overleven. De indirecte 

gevolgen van hitte geven zo ook schade aan het maagdarmpakket van onze dieren. 

Wat doen onze kleindieren nu en wat mogen wij, de liefhebbers, er aan doen bij de lange warme 

dagen nu de zomer er aan komt.  

De mens heeft hittestress opgelost door te gaan zweten, en door een haardos te laten groeien op het 

hoofd om zo een isolerende werking te verkrijgen tegen de straling van de zon. 

Periodes met verhoogde temperaturen hebben invloed op de productiviteit van de hennen. Als de 

temperatuur oploopt en met name in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, kunnen vogels 

moeite hebben om hun lichaamstemperatuur te reguleren. In tegenstelling tot zoogdieren 

transpireren vogels niet. Door te hijgen daalt echter het CO2-gehalte in het bloed, waardoor de 

zuurgraad, de pH-waarde,  van het bloed zal stijgen (respiratoire alkalosis). Om deze respiratoire 

alkalosis te compenseren, gaan dieren de urineproductie verhogen, wat resulteert in vochtverlies en 

een verlies van elektrolyten (uitdroging). Respiratoire alkalosis, uitdroging, verhoogde 

stresshormonen, cortisolspiegel in het lichaam en oxidatieve onbalans zullen resulteren in verlaagde 

productiviteit en uiteindelijk sterfte. Boven een bepaalde hoge lichaamstemperatuur gaan 

uiteindelijk ook nog de eiwitten stollen (coaguleren), wat niet terug te draaien is. Dit leidt tot snelle 

sterfte of tot orgaanschade, wat later nog tot sterfte zal leiden. 

Als vogels blootstaan aan hoge temperaturen en met name in combinatie met een hoge 

luchtvochtigheid, gaan ze tekenen van ongemak vertonen zoals: 

• Hijgen  

• Gespreide vleugels  

• Verminderde voeropname  

• Hogere wateropname  

• Verminderde activiteit 

 Allerlei aanpassingen zijn tijdens de evolutie al tot stand gekomen om hitte en koude te doorstaan. 

Vogels hebben van oudsher tijdens hun evolutie allerlei aanpassingen gekregen: 

-isolatie van het lichaam door hun verenpak 

-spiertjes aan de zijveren aan de flanken, zodat deze  veren omhoog getrokken worden bij warm 

weer en zo een soort parasol vormen boven het lichaam tegen de felle zon. 

-luchtzakken om de uitgeademde lucht goed vochtig te maken en zo snel warmte te verliezen door 

sneller te ademen 

-aangepaste bloedcirculatie in de poten om bij koud weer minder door de poten te laten stromen ter 

voorkoming van bevriezing, maar in de hete zomer extra snelle bloeddoorstroming om via de poten 

en voetzolen warmte te verliezen. 



 

Hittestress bij konijnen cavia’s en kleine knagers: niet alleen temperatuur, maar ook in combinatie 

met relatieve vochtigheid en luchtsnelheid. 

 

Figuur 1: hittestress bij bepaalde relatieve luchtvochtigheid in relatie tot omgevingstemperatuur 

 

 



Figuur 2: gevoelstemperatuur wordt weergegeven bij bepaalde windsnelheid (km per uur, meter 

per seconde, Beaufort) in relatie tot omgevingstemperatuur (graden Celcius).  Hier is ook bij koude 

te zien, dat hogere windsnelheid zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur voor het dier. 

 

Waarom zijn konijnen en cavia’s zo gevoelig voor warmte?  

Voor konijnen geldt de temperatuur comfort zone tussen de 15°C  to 25 °C. Binnen deze 
thermoneutrale zone, blijft de groei en voeropname van konijnen stabiel. Maar wanneer de 
temperatuur stijgt, zal de voeropname snel dalen en gaat het konijn zelf meer warmte produceren. 
Dan ontstaat op een zeker moment, dat konijnen hun lichaamstemperatuur niet meer kunnen 
regelen. Temperaturen boven 30 °C  gedurende enkele dagen achter elkaar is een belangrijke 
aantasting van de gezondheid van konijnen.  
Het konijn, cavia en kleine knagers hebben maar enkele zweetklieren; daardoor is het niet 
gemakkelijk voor konijnen of cavia’s om de interne lichaamstemperatuur op een aanvaardbaar 
niveau te houden (tussen 37 en 39.5 ° C). Zweten is daarom voor het konijn bijna onmogelijk. Maar, 
deze dieren hebben andere manieren gevonden om met hitte om te gaan: 

• ademen: 80% van de lichaamswarmte, die het konijn of de cavia verlaat, komt voort uit het 
hijgen ofwel het panten en daarbij verdampt water via de uitademingslucht. Hoe sneller het 
konijn ademt des te meer het konijn met warmte kan omgaan. (panten). Verdampen kost 
veel energie en dus ook veel warmte. Om een liter water tot de kook te brengen kost slechts 
enkele minuten, maar om een liter water te verdampen kost zeer veel energie, ofwel lang op 
het vuur zetten. 

• Oren: alle lichaamsdelen van het konijn maken het mogelijk om warmte te produceren, maar 
(centrale verwarming, koeling) het grote netwerk van bloedvaten in de oren worden gevuld 
tijdens warm weer en zo kan de warmte afgegeven worden aan de omgeving. Bij konijnen 
ontstaat veel warmte in darmpakket, maar via het bloed wordt deze warmte snel afgevoerd 
naar de oren toe en verlaat zo het lichaam. Als het konijn te warm is, zorgt extra 
luchtbeweging rond de oren dat snel de warmte overneemt en zo het lichaam afkoelt. De 
oren en de voetzolen zijn de radiatoren van het dier. De darmen zijn de verwarmingsketel in 
het dier. De bloedvaten zijn de aan- en afvoerslangen van de ketel. De pels is de isolatie  van 
de ketel tegen bevriezen en tegen oververhitting. 

• gedrag: als het weer warm is gaan konijnen languit liggen zo vlak mogelijk op de grond of 
zelfs onder de grond om meer contact te maken met de koudere ondergrond en zo koeler te 
blijven.  Deze houding zorgt dat het konijn maximaal haar warmte kan uitwisselen vanaf de 
huid naar de omgeving. 

 
Voor alle kleindieren wordt aangeraden om de huisvesting aan te passen en in de stal de 
mogelijkheid bieden om koel te blijven: 

- Stal bouwen onder de bomen in de schaduw 
- Stal bouwen op een plek, zodat er wind door kan waaien 
- Stal isoleren om warmte buiten te houden 
- Bij een plat dak het dak onder water zetten 
- Ventilatoren voor de hokken laten blazen om zo luchtbeweging te creëren, dat kan van 

bovenaf of vanaf de zijkant 
- Ramen blinderen om zo veel mogelijk direct zonlicht uit de stal te houden 
- Licht gekleurde doeken over het hok spannen voor schaduw 
- Voldoende ventilatiemogelijkheden maken door ramen, deuren of andere luchtinlaat 
- Ventilatoren plaatsen om windsnelheid te verhogen. Dit brengt wel een bepaald risico met 

zich mee omdat konijnen gevoelig zijn voor tocht. Niet meer dan 2m/s aan luchtsnelheid 



- GEEN water voor de inlaat laten lopen, want dan zal de luchtvochtigheid sterk toenemen en 
de omgevingstemperatuur blijft hoog. Daardoor kunnen dieren hun warmte moeilijker kwijt 
via zweten of via panten. 

 
Aanpassingen in het hok 

- Voeren in de avonduren tijdens koelere periode en pas daarbij het aanbod van voer aan 
- Dagelijks vers koud water verstrekken 
- Minder strooisel in de hokken plaatsen 
- Een ligplateau (gaas of kunststof)/ligplank op hoogte aan achterwand van hok maken waar 

konijn verkoeling op kan zoeken 
- Verkoelende elementen in het hok leggen zoals een steen of een fles met koud water of 

bevroren water gewikkeld in een handdoek.  
- Oren van het konijn nat maken voor meer verkoeling 

 
Verminder de bezettingsdichtheid van de dieren in de stal. Verbeter de ventilatie via onderdruk of via 
luchtbeweging door ventilatoren. Let daarbij goed op tocht en de gevoelstemperatuur bij hogere 
luchtsnelheid. Het gevaar voor luchtwegproblemen blijft op de loer liggen bij hogere luchtsnelheden. 
Vooral tijdens overgang van dag en nacht temperatuur kan tot verrassingen leiden. 
 
Ook via medicatie en voeding is het mogelijk om hete dagen beter te doorstaan: 
-extra vitamine C (ascorbinezuur) zorgt dat het lichaam de veroudering van cellen door de hitte 
tegengaat. Ook het klonteren van eiwitten door oververhitting van lichaamsdelen wordt 
tegengegaan. Bij een bepaalde temperatuur zullen eiwitten in het lichaam gaan stollen (denk aan het 
bakken van een ei, waarbij het eiwit langzaam tot een onoplosbare witte massa eindigt door 
verhitting). 
-extra electrolyten door het drinkwater geven om zo de water een mineralen balans in het bloed en 
in de weefsels van het dier op peil te houden. Bij extreem panten zal het bloed veel sneller CO2 
uitscheiden, waardoor het bloed zal verzuren en waardoor er minder kalkschaal gevormd kan 
worden in de eileider bij vogels. Bij warm weer leggen de kippen en watervogels vaak eieren met 
dunnere schalen. Bicarbonaat, een buffer die de pH-waarde van het bloed tot het gewenste niveau 
terugbrengt, is samen aanwezig met Natrium en kalium in de electrolytenoplossing. Deze mineralen 
hebben de dieren nodig om het verlies van elektrolyten te compenseren als gevolg van de verhoogde 
urineproductie. Vitamine C en Magnesium is nodig om de stresshormoon-cortisolspiegel te 
beheersen en de oxidatieve status te optimaliseren. 

Extra maatregelen tijdens warme dagen:  

• Begin minimaal één dag voordat de hittestress verwacht wordt met het verstrekken 

van vitamine C in een dosering van 2 gram per 10 liter drinkwater.  

• Verstrek een voer met een speciale samenstelling (geconcentreerder voer met extra 

mineralen en vitamine C).  

• Voer de dieren niet tijdens de warmste periode van de dag; pas eventueel het 

lichtschema aan om geen lange donkerperiode te hebben gedurende de nacht.  

• Probeer mogelijk lucht langs de dieren te krijgen. 

• Verstrek vers drinkwater.  

• Zorg voor droog strooisel.  

• Schakel tijdig een eventueel aanwezig koelsysteem in (bijv. water sprayen op het dak) 

(hiermee is de staltemperatuur 5 tot 7 graden omlaag te brengen). De relatieve 

luchtvochtigheid kan door de koeling enige procenten stijgen (5 tot 10 procent). Houd 

hier rekening mee en wacht dus niet tot de warmte in de stal zit voordat u gaat koelen.  



Extra maatregelen na de warme dagen:  

• Na een onweersbui kan het sterk afkoelen. Voorkom dat de kou dan te snel de stal in 

trekt.  

• Controleer na een onweersbui of alle apparatuur nog werkt.  

• Verstrek extra mineralen en vitaminen via het drinkwater.  

• Controleer extra op de aanwezigheid van bloedluizen. Zij vermeerderen zich sneller 

tijdens warme perioden.  

 
 
Ons advies is…… Maak een pdf van dit formulier en hang het geseald op in uw stal. 
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