OPGELET VOOR GIFTIGE STOFFEN IN BOSSEN EN TUINEN
Ook al biedt de herfst nog steeds mooi weer om met uw hond
te wandelen, toch zijn de bossen en tuinen niet zonder risico
voor onze trouwe viervoeter. Daar vinden we giftige stoffen
terug.

1. Paddenstoelen
Wilde paddenstoelen die tijdens boswandelingen gevonden
kunnen worden, kunnen voor zowel honden als mensen zeer
giftig zijn. De hond kan benieuwd zijn naar deze grappige
hoeden en er misschien van willen proeven of ermee willen
spelen. Antigifcentra worden tijdens dit seizoen vaak
opgebeld omdat honden paddenstoelen ingeslikt hebben.
Niet enkel giftige paddenstoelen zijn gevaarlijk voor honden, sommige voor mensen eetbare
paddenstoelen kunnen ook giftig zijn, zoals oesterzwammen of morieljes.

2. Kastanjes
Deze vruchten lijken erg op een klein balletje. Indien uw hond gewend is om met een gewone bal te
spelen, kan hij hierin zeer geïnteresseerd zijn. Opgelet!!! Eénmaal opgegeten kunnen kastanjes (net
als de bladeren en knoppen van paardenkastanjes) een darmobstructie veroorzaken en ze bevatten
ook giftige stoffen waarvan de dosis slecht bekend is, omdat het gehalte aan giftige stoffen
naargelang het seizoen varieert. Bij het inslikken kunnen klinische verschijnselen binnen zes uur
optreden in de vorm van spijsverteringsstoornissen: misselijkheid, braken, diarree, buikpijn.

3. Eikels
Het opeten van eikels is vooral giftig voor paarden en vee, maar honden worden niet gespaard.
Vergiftiging, vooral als de eikels groen zijn, zorgt voor futloosheid, braken, obstipatie en diarree bij de
hond.

4. Dennenappels
De dennenappel is voor de hond zeer aantrekkelijk. Inderdaad, het rolt en kraakt onder zijn tanden!
Tijdens het kraken kunnen schubben door de hond ingeslikt worden en zo zijn spijsverteringsstelsel
beschadigen of zelfs een darmobstructie veroorzaken indien hij probeert ze volledig in te slikken.
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5. Dopvruchten
Noten, amandelen, pecannoten, pistachenoten veroorzaken buikpijn. De wantsen van de noten
bevatten een gif dat stuiptrekkingen veroorzaakt. Macademianoten, in het bijzonder, veroorzaken
zwakte, braken, koorts, buikpijn en bleke slijmvliezen bij honden. De inname van macademianoten
veroorzaakt geen dood bij honden, maar er moeten wel de nodige zorgen toegediend worden
gedurende 24 tot 48 uur!!!
Beukennootjes (vrucht van een beukenboom) zijn ook giftig voor honden als ze in grote
hoeveelheden opgegeten worden, omdat ze tannine en trimethylamine bevatten.

6. Kastanje, taxus, hulst, ...
Met een stok spelen met uw hond kan zeer gevaarlijk zijn! Indien u dit toch wil doen, moet er ervoor
zorgen dat u de boomsoort waar het stuk hout vandaan komt herkent. Zoals hierboven vermeld, zijn
de bladeren en knoppen van de paardenkastanje giftig voor de hond. Wat taxus betreft, zijn twijgen
en vruchten giftig voor zowel herbivoren, vogels, honden en konijnen. Wat hulst betreft, zijn de
bladeren en, vooral, de bessen giftig voor alle soorten.
Tot slot, blijf alert zodat uw wandeling een aangenaam moment blijft om te delen met uw hond.
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