Druiven en rozijnen zijn
levensgevaarlijk voor uw hond
Dat chocolade giftig is voor uw hond dat weten de meeste mensen wel maar
wist u dat druiven en rozijnen ook levensgevaarlijk zijn voor uw hond? Er zijn
inmiddels al meerdere gevallen bekend van een ernstige vorm van nier falen
bij honden door het eten van druiven of rozijnen. Een handjevol druiven of
rozijnen kunnen uw hond al ernstig ziek maken.

Het Gevaar van Druiven en rozijnen
In druiven of rozijnen zit een stof die zeer giftig is voor uw hond. Helaas is er nog niet
precies bekend welke stof dit precies is en waarom de hond er ziek van wordt. Er zijn
inmiddels al meerdere onderzoeken naar gedaan of bestrijdingsmiddelen, hoge
concentraties vitamine D of de aanwezigheid van zware metalen, zoals zink en lood, de
boosdoener kunnen zijn, maar ook die leverden geen goede verklaring voor de
vergiftigingsverschijnselen op.

De eerste symptomen
De eerste symptomen na het eten van te veel druiven of rozijnen zijn meerdere malen
braken en hyperactief tot nerveus gedrag, daarbij zien we soms ook diarree. Na
ongeveer 24 uur wordt de hond juist heel sloom en suf en hij/zij kan zelfs extreem
slaperig worden. De ademhaling wordt onregelmatig. Verder kan de hond buikpijn krijgen
en zal op den duur niet weer willen eten en/of drinken. Er ontstaan
uitdrogingsverschijnselen en er zal uiteindelijk bijna geen urineproductie meer
plaatsvinden. Dit is een levensbedreigende situatie, omdat het lichaam zijn gifstoffen
dan niet meer kwijt kan.

Voorkomen is beter dan genezen
Let er altijd op dat uw hond geen druiven of rozijnen kan eten. Leg druiven altijd op een
plek waar de hond niet bij kan en voer hem of haar ook geen krentenbollen of andere
lekkernijen waar druiven of rozijnen in verwerkt zitten. Pas ook op met druivenstruiken
in uw tuin en verplaats deze, als het nodig is naar een plek waar de hond niet bij kan.
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Naar de dierenarts
Als uw hond toch druiven of rozijnen heeft gegeten of inmiddels bovenstaande
symptomen vertoond, gaat u dan zo spoedig mogelijk naar uw dierenarts, zodat deze de
hond onder behandeling kan nemen.
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