Dierenarts aan het woord
Brood maakt dood
Deze, wat ongenuanceerde, kreet
lanceer in nogal eens tijdens een van
mijn workshops of presentaties.

wers leidt dit snel tot gisting en gasvorming
met alle gevolgen van dien. Geiten en schapen
lopen dus de kans op tympanie, pensverzuring
en verslikpneumonie. Vele vogelsoorten lopen

Hoe vaak is al een dierenarts in de nacht van 4

een kans op kropbezoedeling en overvulling.

op 5 oktober geroepen bij een geit die platligt
en rare geluiden uitstoot. De eigenaren zijn er

Brood voor eendjes

wakker van geworden. Met spoed rijden heeft

Recentelijk was in het nieuws dat je je buur-

geen zin meer heeft de ervaring geleerd. Door

vrouw aan moest geven als zij de eendjes weer

snelle gasvorming en opbolling zijn de

brood voerde. Een opvallende oproep maar wel

pensspieren overrekt en is veelal ook al

een spekje naar mijn bekje. Eenden worden met

pensvocht ingeademd met de dood ten gevolge.

overmaat gevoerd met brood. Zoveel brood dat

Hoe kan dit nu, juist in de nacht na Werelddie-

ze het niet meer eten en de restanten dus

rendag? Een dag waarin we collectief het wel en

blijven liggen voor de ratten of de meeuwen.

wee van het dieren zouden koesteren. Maar dat

Meeuwen die steeds minder schuw worden en

koesteren blijkt soms doodknuffelen.

inmiddels als ongewenste terroristen worden

In mijn navraag wat de dieren te eten hebben

herkend bij menig frietkot.

Brood bevat geen vitaminen of mineralen van

gekregen krijg ik steevast het antwoord dat

Maar niet alleen het aantrekken van ongedierte

belang. Door een overvloedige broodvoedering

men brood heeft bewaard voor dierendag om

en ongewenste mee-eters is een probleem.

ontstaan tekorten waardoor de dieren hun

de dieren eens fijn te verwennen en bij

Veel brood zakt in het water naar de bodem en

weerstand verliezen. Het gevolg is periodieke

dierenparkjes blijkt dat plan ook niet tot een

begint bij hogere temperaturen aan een

sterfte onder stads- en dorpseenden door

enkeling beperkt te zijn gebleven.

rottingsproces die het water de zuurstof

eendenpest. Een herpesvirus dat aanslaat bij

Brood is gemaakt van structuurloze en

ontneemt en vervolgens komen de vissen

weerstandsvermindering. Muskus eenden

vezelarme bloem die door het bakproces ook

gapend bovendrijven. Botulisme is dan bij

blijken daarvoor extra gevoelig.

nog eens zeer snel verteerbaar is geworden. In

warme dagen de volgende dominosteen.

Misschien een dooddoener, maar bezint eer gij

de krop van vogels en in de pens van herkau-

Maar brood kent nog een kant, de eenzijdige.

begint met voeren.
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Een overdosis brood kan bij herkauwers en bij vogels grote problemen veroorzaken. Wees
voorzichtig met het verwennen van dieren met brood, waarschuwt dierenarts Sible Westendorp.
2/ 2018

Boerenvee

11

