
 AVOCADO 

Wat kan . . . . . . . . . . . . . . . . . .  beter niet eten?

 DRUGS (& WIET) 

 ALCOHOL 

 LELIE  
 DIEFFENBACHIA 

 KERSTROOS 
 KERSTSTER 
 DRACAENA 

 EN VELE ANDERE  
 KAMERPLANTEN 

 UITWERPSELEN 

Neem direct contact op met een 
dierenarts als u gezien heeft (of 
vermoedt) dat uw hond of kat 
mogelijk iets giftigs:

 heeft gegeten

 heeft ingeademd

 op de huid heeft gehad
 
Telefoonnummer  
van uw dierenarts
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Look-famiLie
 Zowel rauw als bewerkt.

 Je doggo krijgt last na één of meerdere malen 
smullen. 

 Problemen kunnen zich in de eerste 24 uur al 
voordoen, maar zijn meestal pas zichtbaar na 
enkele dagen.

 Je doggo heeft bloedarmoede (hemolyse), 
bleke of gelige slijmvliezen, gedraagt zich slap 
en sloom, kan overgeven, diarree of buikpijn 
krijgen en wil niet meer eten. Ook heeft je 
hond een snelle hartslag en ademhaling.

Hoeveelheid: Best niets uit de look-familie 
opsmullen. Het gifcentrum raadt aan om meteen te 
starten met een behandeling. 

macadamianoten
 Altijd giftig voor je doggo. 

 Problemen doen zich al na 3 uur voor, maar je 
hond kan na 24 uur weer herstellen. 

 Je viervoeter heeft last van spierzwakte, 
trillen en wilt gaan liggen. Ook stijfheid en 
gewrichtspijn (zonder zwelling) hoort erbij, 
naast overgeven, buikpijn, bleke slijmvliezen 
en oververhitting (hyperthermie). 

Hoeveelheid: één nootje kan al genoeg zijn om je 
doggo (van 3 kg) ziek te maken. 

avocado
 Je doggo kan last krijgen van overgeven, 

buikpijn of diarree. De pit kan bovendien 
de darmen afsluiten en leiden tot 
alvleesklierontsteking. 

HeLP!
Mijn hond heeft mogelijks een gevaarlijk voedingsmiddel gegeten. Wat moet ik doen? 

krenten, rozijnen en druiven 
 Altijd giftig voor je doggo, maar ook voor 

katten en fretten.

 Problemen starten na 6 tot 24 uur en kunnen 
nierschade veroorzaken. Hondjes zijn erg 
gevoelig voor nierfalen.

 Je viervoeter gaat overgeven en wankelen, 
krijgt buikpijn, diarree of nierfalen, heeft 
een slechte eetlust en voelt zich over het 
algemeen heel slap. 

cHocoLade en cafeine
 Giftig voor je hond, maar ook voor je kat. Pure 

chocolade is gevaarlijker dan melkchocolade, 
witte chocolade is safe! 

 Je doggo begint te hijgen, te trillen en wordt 
onrustig. Je hond maakt hoge koorts en kan 
zelfs overlijden. 

brooddeeg
 Giftig omdat het deeg in de maag rijst. 

Bovendien produceert het gist alcohol! 

 Je doggo heeft teveel in zijn of haar maag. 
Dat leidt tot overgeven, een bolle buik, slechte 
circulatie of zelfs een maagscheur.

aLcohol

 Je doggo kan last krijgen van 
gedragsveranderingen, blindheid en andere 
neurologische klachten (door een te lage 
bloedsuiker). Alcohol kan zelfs leiden tot 
dronkenschap bij je hond, coma en de dood.  

zout (of zoutdeeg)  

 Zout wordt pijlsnel opgenomen in het bloed 
van je hond. Dit haalt vocht uit de hersenen 
wat kan leiden tot (fatale) hersenbloedingen. 

 Bel de dierenarts of laat je doggo meteen 
overgeven na het eten van zout of zoutdeeg.

HoP
 Opgepast wanneer je zelf alcohol brouwt! 

 Ga snel naar de dierenarts, want je hond kan 
binnen 6 uur sterven. 

 Doggo’s krijgen het erg warm (hyperthermie) 
en beginnen te hijgen. Ook een snelle hartslag, 
pijn, spanning en overgeven horen erbij. 



Xylitol (Pepermunt) 
 Xylitol is een suikervervanger gebruikt 

in kauwgom, pepermuntjes, … Andere 
suikervervangers als aspartaam, acesulfame, 
maltitol en sorbitol zijn niet gevaarlijk voor 
doggo’s. 

 Vanaf 0,1 g/kg kan je hond een lage bloedsuiker 
en neurologische klachten krijgen. Vanaf 0,5 
g/kg zien we acute leverschade (necrose). Je 
viervoeter geeft over, krijgt diarree, toevallen, 
een verstoorde bloedstolling en kan overlijden. 

SLakken en kikkerS
 Je doggo kan bij het eten van slakken of 

kikkers de Franse hartworm binnenkrijgen. 

vogel- en viskadavers 
 Vogels en vissen kunnen overlijden aan 

botulisme. Wanneer je doggo van de kadavers 
smult, kan hij of zij ook besmet raken.

uitWerPSeLen
50% van de honden eet ontlasting

 Je doggo kan last krijgen van wormen en de 
Giardia-parasiet. Bovendien bevat ontlasting 
ontwormingsmiddelen (paarden), verdovende 
middelen (mensen), toxoplasmose (katten). 
Van kattenbakkorrels kan je hond zelfs 
verstopt raken.

rauW vleeS
 Rauw vlees kan parasieten (Toxoplasma en 

Neospora), virussen (Aujeszky) en bacteriën 
(Salmonella) bevatten, en die zijn slecht voor 
je doggo.

 Wanneer je vlees voldoende verhit, dood je 
deze ziekteverwekkers.

 Rauw (orgaan)vlees kan veel hormonen 
bevatten, denk maar aan schildklierweefsel. 
Hondjes kunnen hier ziek van worden.

Gif, medicijnen, drugS, wiet en 
schoonmaakmiddeLen 

 Afhankelijk van het type middel dat je doggo 
binnenkrijgt, kunnen verschillende symptomen 
optreden. Meteen je dierenarts bellen is een 
must!

bLauwalG
 Net zo gevaarlijk voor jou als voor je doggo 

wanneer hij of zij het via de mond binnenkrijgt 
(drinken of likken).

 Pas op voor misselijkheid, braken, geïrriteerde 
ogen of neus, spiertrillingen en krampen, 
leverschade, verminderde ademhaling én zelfs 
overlijden meteen na contact. 

diverSe kamerplanten, zoaLs dieffenbachia, 
kerStroos, kerstster, dracaena, …) 
Lelie, dieffenbachia, kerstroos, kerstster, dracaena

 Je doggo krijgt hier vooral maag- en 
darmklachten van.

 Zorg er vooral voor dat je hond de bloem niet 
opeet, want die is het meest giftig! 

antivriesmiddelen
 Gevaarlijk voor honden én katten!

 Antivries wordt pas giftig wanneer de lever 
van je doggo de stof afbreekt. Meteen naar je 
dierenarts bellen is nodig om nierschade te 
voorkomen!

 Je viervoeter kan in het ergste geval 
overlijden aan nierfalen. 

sLakkenbeStrijdinGsmiddel 
 In slakkenbestrijdingsmiddel zit methaldehyde 

en dat is giftig voor je doggo.  

 Je hond kan last krijgen van maag, darmen, 
een te hoge temperatuur, krampen, maar kan 
zich ook depressief voelen en zelfs overlijden.

 
belanGrijke info voor dierenartS

 Leeftijd

 Gewicht en ras

 Welk giftig middel?

 Hoeveel gif?

 Hoe lang duurde het contact?

 Wanneer is het gebeurd?

 Welke symptomen?

 Wat heb je zelf al gedaan?

 Neem de verpakking mee naar de dierenarts! 


