feestdag e n & et e n

Eerlijk zullen
we alles
delen?

De feestdagen komen er weer aan! Dit jaar
waarschijnlijk zonder grote party’s, dus
maken we het in kleine kring gezellig: knus

met het gezin, én natuurlijk onze huisdieren,
bij elkaar. Voor veel mensen hoort daarbij

ook lekker eten en misschien dit keer wel
wat extra’s ‘ter compensatie’. Maar mogen

huisdieren wel delen in die feestvreugde?
Tekst: Saskia Ober, LICG | foto’s: shutterstock
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GiftiG voor: honden.
verschijnselen: braken, slapte, moeite
met lopen, toevallen, leverfalen en coma,
soms met de dood tot gevolg.

GiftiG voor: vrijwel alle dieren.

verschijnselen: braken, diarree, snel

ademen, snelle hartslag, onrust, hyper

activiteit, veel drinken en plassen, tril

knaagdieren, vissen en vooral vogels.
verschijnselen: braken, diarree,
benauwdheid. Bij vogels sloomheid of
juist onrust, snelle hartslag, niet op de
stok kunnen zitten, slordige veren, niet

voor katten en fretten.

verschijnselen: braken, diarree, sloom

heid, niet eten, buikpijn, zwakte, uitdro

ging, veel drinken, rillen. Tast de nieren

aan.

ui, prei, knoflook

GiftiG voor: honden, katten, konijnen,

GiftiG voor: honden, waarschijnlijk ook

MacadaMianoten

eten, benauwdheid, overlijden.

avocado

druiven en rozijnen

puurder, hoe gevaarlijker.

stoornissen, coma, overlijden. Hoe

lingen, wankelen, epilepsie, hartritme

Xylitol

chocolade

let op: dit eten/drinken
is giftig voor je huisdier

achterpoten, moeilijk lopen, braken,
buikpijn, moeilijk ademen, trillingen,
gezwollen en pijnlijke poten, verlam
ming van de achterhand, koorts, snelle
hartslag.

koffie
GiftiG voor: vrijwel alle dieren.
verschijnselen: braken, diarree, snel
ademen, snelle hartslag, onrust, hyper
activiteit, veel drinken en plassen, tril
lingen, wankelen, epilepsie, hartritme
stoornissen, coma, overlijden.

ptfe-daMpen
Geen eten/drinken, maar damp die
vrijkomt door oververhitting van een
teflonantiaanbaklaag in een koekenpan,
tafelgrill, gourmetstel, enz.
GiftiG voor: vooral vogels.

verschijnselen: braken, diarree, slecht

eten, sloomheid, bleke slijmvliezen, rode

of bruine urine, snelle hartslag, hijgen.

Tast bloedcellen aan. Bij konijnen

gevaarlijke maagdarmproblemen.

alcohol

GiftiG voor: diverse dieren waaronder

honden en katten.

verschijnselen: moeilijk lopen, sloom

heid, bewustzijnsverlies, onderkoeling,

braken, diarree, moeilijk ademen, lever

falen, coma en overlijden.

zout

GiftiG voor: in grotere hoeveelheden

vrijwel alle dieren.

verschijnselen: braken, diarree, wanke

lend lopen, trillen, epileptische aanval

len, coma.

het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG).

Deze poster wordt je aangeboden door brancheorganisatie Dibevo en

verschijnselen: zwakte in vooral de

honden, katten, paarden en vogels.

slechte coördinatie, coma, overlijden.

verschijnselen: benauwdheid, zwakte,

GiftiG voor: honden.

GiftiG voor: diverse dieren waaronder

D

ecember is echt een snoepmaand. Via kruidnoten,
marsepein en chocoladeletters gaan we door naar
de kerstkransjes (van koek, chocola of schuim) om
het jaar te besluiten met oliebollen, hartige hapjes

Heel Holland bakt…
maar niet bij de vogel!

Lekker kokkerellen aan tafel is populair met de feest-

dagen. Maar een teflon anti-aanbaklaag die oververhit

en champagne. En dan natuurlijk nog de sinter-

wordt, veroorzaakt voor vogels dodelijke dampen. Advi-

klaas-gourmet en het kerstdiner! Geen wonder dat

seer klanten met vogels daarom om bij gebruik van een

onze huisdieren dit met grote, vaak verlangende ogen gadeslaan.

gourmetstel of tafelgrill, maar ook een tosti-apparaat

Oh, wat is het lastig om dan ‘nee’ te zeggen!

of koekenpan met teflonlaag, de vogels in een andere

Domper

Maar wat hooguit wat minder goed is voor mensen, kan ronduit

gevaarlijk zijn voor dieren. En ook voedsel dat voor ons juist een
gezondere keuze is, is voor dieren soms verboden! Het kan daar-

ruimte te zetten en daarna goed te ventileren.

Reserveren

Een extraatje mag best, maar overgewicht is ongezond,

ook voor dieren. Gewrichten worden meer belast, zich

om geen kwaad je klanten te waarschuwen daar goed op te letten,

wassen wordt een probleem, rennen en spelen gaat

want een ziek dier is een flinke domper op de feestelijkheden.

moeilijker. Dus ook met etenswaar dat geschikt is voor

De grootste boosdoeners

• Chocola is voor vrijwel alle dieren gevaarlijk. De theobromine en

dieren moet gelet worden op wat er naar binnen gaat,
zeker als elk gezinslid het dier graag iets wil toestoppen. Het ’s ochtends afwegen van de dagportie

cafeïne daarin kan zelfs dodelijk zijn. Symptomen lopen uiteen

en daarvan een deel als ‘snoeperij’ reserve-

van braken, diarree en onrust tot hartritmestoornissen en coma.

ren is daarom een goed advies. En zoekt

Hoe puurder de chocolade, hoe gevaarlijker. Oppassen dus met

Sint nog een cadeautje, dan zijn spel-

letters in schoentjes en kransjes op tafel (of in kinderhandjes),

letjes om samen actief te zijn leuk én

en hang die kransjes zeker niet in de kerstboom als er huisdie-

gezond voor mens en dier.

ren rondlopen of -vliegen.
• Wie zelf juist probeert meer suikervrij te eten, moet uitkijken dat
huisdieren niet van producten met xylitol meesnoepen. Bij hon-

Feestdiner

Natuurlijk willen je klanten hun

dieren ook verwennen met iets

den geeft dat verschijnselen van een te laag bloedsuikergehalte:

lekkers tijdens de feestdagen. En

braken, slapte, toevallen, leverfalen en coma, soms met de dood

dat kan gerust; er zijn genoeg verant-

tot gevolg.
• Druiven en rozijnen zijn voor honden gevaarlijk en ook voor
katten en fretten waarschijnlijk niet goed. Bij honden tast het

woorde en lekkere tussendoortjes verkrijgbaar bij de dierenprofessional. Dek
daarom ter inspiratie eens een feesttafel met
dierlekkernijen die wél een goed idee zijn, zoals

de nieren aan. De symptomen beginnen met braken en diarree,

lichte kauwstaafjes met een garnituur van struisvo-

sloomheid en slecht eten. Raad je klant dus aan om de kerststol

gelbrokjes voor honden en verse wilgentakken op een

en oliebollen met krenten veilig weg te zetten, want honden zijn

bedje van kruidenhooi voor konijnen en knaagdieren.

er vaak dol op!
• Avocado bij het kerstdiner? Lekker, maar zorg dat hond, kat, knager of vogel er niet bij kunnen. Vooral voor vogels is avocado al

Serveer ze met een keur aan voerspelletjes: dé manier
om dieren zowel lichamelijk als geestelijk in beweging
te houden en te voorkomen dat extraatjes ‘blijven

plakken’. Dat wordt genieten! ←

snel dodelijk.
• Macadamianoten, in koekjes of als borrelhapje, leiden bij honden tot zwakke achterpoten, braken en verhoging van temperatuur.
• Ui en aanverwanten zoals bieslook, prei en knoflook zijn goede
smaakmakers maar voor allerlei dieren giftig, zoals voor hond en
kat. Ze beschadigen de bloedcellen.
• Mee-borrelen is een slecht idee: alcohol is giftig voor dieren
en kan leiden tot wankelen, braken, diarree, moeilijk ademen,

Hang de poster op!
In het hart van het blad vind je een poster
met de meestvoorkomende giftige voedingsstoffen voor huisdieren. Het wil dus niet zeggen dat andere stoffen minder gevaarijk zijn!
Haal de poster uit het blad en hang hem op
in de winkel, trimsalon of het pension.

sloomheid, bewustzijnsverlies, onderkoeling en overlijden.
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