Wat een hond niet mag eten
Door je hond gezonde, aangepaste voeding te geven hou je hem in topvorm. Helaas weet je hond
zelf niet wat goed voor hem is. Daarom is het belangrijk dat je zelf goed weet wat je hond wel
en niet mag eten.
Sommige etenswaren die wij zelf graag eten zijn giftig voor je hond. Geef hem dus niks dat niet
speciaal voor hem gemaakt is. Geef je hem toch iets anders dan kan hij ziek worden of zelfs dood
gaan. Als je twijfelt kan je best even contact opnemen met de dierenarts. Hij weet precies wat je
hond mag hebben. Enkele etenswaren die je hem zeker niet mag geven zijn:
Chocolade:
Chocolade is zeer giftig voor je hond. De stof theobromine in chocolade kan zorgen voor
hartkloppingen en diarree. Uiteindelijk kan je hond hieraan dood gaan.
Druiven en rozijnen:
De maag van je hond kan hier niet tegen. Druiven en rozijnen veroorzaken diarree. Ook kan je
hond er van gaan overgeven.
Rauwe vis:
Rauwe vis kan schadelijke bacteriën bevatten die voedselvergiftiging veroorzaken.
Katteneten:
Katteneten is, zoals de naam al zegt, bedoeld voor katten. Voor honden bevat het te veel vetten
en proteïnen.
Melk:
Een hond kan melk erg slecht verteren.
Champignons:
Grote hoeveelheden champignons zorgen voor nierproblemen. Hierdoor kan je hond in een
coma raken en uiteindelijk dood gaan.
Aardappelen en tomaten:
Aardappelen en tomaten vallen onder de groep nachtschade groenten. Vooral rauw zijn ze
gevaarlijk voor je hond. Ze kunnen schade veroorzaken aan de nieren en het centrale
zenuwstelsel.
Alcohol:
Alcohol kan niet goed door de lever van je hond worden afgebroken. Dit zorgt voor beschadiging
van de lever. Zonder een goed werkende lever kan je hond dood gaan.
Noten:
Noten bevatten te veel fosfor voor een hond. Door een teveel aan fosfor kunnen nierstenen
ontstaan. In walnoten kan er een schadelijke schimmel voorkomen waar je hond ziek van wordt.
Cafeïne:
Cafeïne is voor je hond een giftige stof. Het zorgt voor een versnelt hartritme, ongecontroleerde
trillingen en bloedingen.
Mocht je hond toch iets hebben opgegeten dat niet voor hem bedoeld was dan kan je best je
dierenarts om raad vragen. In dringende gevallen neem je de hond mee naar de arts zodat hij
direct kan worden behandeld.

