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Dier & gezondheid
Door Monique Carton
Dierenkliniek 't Spoor

Eet smakelijk... dieren die vreemde dingen eten!

Het is altijd vervelend en ook altijd op het verkeerde moment en… bijna iedereen geneert zich ervoor. Maar, het komt toch
heel vaak voor: dieren die vreemde dingen eten!
De meest voorkomende, vreemde dingen die huisdieren opeten zijn:
- Handdoeken
- Speelgoed (vooral de flos, balletjes, kattenspeelgoed en dan met name
speelgoedmuizen en 'beveerde' speeltjes)
- Sokken
- Ondergoed (met name gedragen en van kinderen of dames)
- Gevulde babyluiers
- Gebruikt maandverband en tampons
- Kurken (met name champagnekurken vormen een probleem)
- Dennenappels, kastanjes
- Mezenbollen met net
- Medicatie voor mensen
- Satéprikkers (vaak tegelijk met het vlees eraan)
- Druiven
- Chocolade
- Batterijen
- Alles wat tot vergiftiging kan leiden zoals rattengif, drugs, antivries voor
de auto, algenreiniger enzovoort.
Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt opgegeten! Gelukkig gebeurt het
maar sporadisch dat de afstandsbediening of een memory stick het moeten
ontgelden. En die trouwring… die lag gelukkig onder de bank!

Natuurlijk zijn honden, en dan vooral de labradors, de
grootste 'smulpapen'. Maar ook katten nemen toch regelmatig een hapje vreemde dingen! Heeft uw huisdier iets
'onhandigs' gegeten? Neem dan binnen twee uur contact op
met uw dierenarts. Afhankelijk van wat voor voorwerp het
is kunnen er verschillende behandelingen nodig zijn, maar
vrijwel allemaal moeten ze binnen twee uur ingezet worden.

38

Twijfelt u of hetgeen uw huisdier gegeten heeft een probleem
gaat worden? Bel gerust, ook voor overleg.

Stap 1: geneert u zich niet, gewoon bellen! We zijn heel wat
gewend als het om 't eten van vreemde dingen eten gaat!

Stap 2: afhankelijk van welk voorwerp het is, moet er actie
worden ondernomen. Als een huisdier iets opgegeten heeft,
zit het de eerste twee uur in de maag. Daarna gaat het via de
dunne darm naar de dikke darm. Onverteerbare dingen die
groter zijn dan de darmen, kunnen de darm daarmee dusdanig beschadigen dat er darmlekkage en daarna buikvliesontsteking ontstaat. Dat is meestal dodelijk. Om een dergelijk
scenario te voorkomen geven wij er de voorkeur aan om te
zorgen dat het voorwerp het lichaam weer verlaat voordat
het de darm bereikt. Potentieel giftige stoffen zoals chocolade, druiven en medicatie willen we ook graag snel het lichaam
uit hebben om opname van de stof en daardoor vergiftiging
en orgaanschade te voorkomen.
Een hond kunnen we laten braken; voor honden is 't meestal
de veiligste keuze om binnen twee uur een injectie apomorfine te geven om braken op te wekken.Van dit medicijn wordt
uw huisdier een kwartier lang heel erg misselijk en braakt hij
verschillende keren. Het is soms best zielig om te zien, maar
na een kwartier is de misselijkheid weer over en het probleem verholpen.Voor katten gaat dit helaas niet. Op internet
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circuleren veel 'wijsheden' over 'huis-, tuin- en keukenmiddeltjes' zoals keukenzout die gegeven kunnen worden om braken
op te wekken. Doe dit vooral niet! Wij zien er meer problemen
van dan goed resultaat.

Endoscopie: scherpe dingen zoals satéprikkers laten we niet uitbraken om slokdarmbeschadiging te voorkomen. De mooiste
manier om die uit de maag te halen is door middel van endoscopie. In Nederland zijn er een aantal specialisten die door middel van een soepele endoscoop (camera), bij een slapend huisdier, via de slokdarm kunnen kijken wat er in de maag zit en het
via dezelfde weg kunnen verwijderen. Deze specialisten hebben
zich verenigd in een 'endoscopiedienst' en op verwijzing van de
dierenarts is er 24/7 iemand beschikbaar om de satéprikker en
anders gevaarlijk materiaal bij uw huisdier uit de maag te halen.
Is er gevaar voor vergiftiging zoals bij medicatie van de eigenaar? Dan kan er soms, behalve laten braken, ook een infuus of
verschillende medicatie nodig zijn. En altijd checken we bij het
landelijke vergiftigingscentrum wat de te verwachten klachten
zijn en of er antimedicatie beschikbaar is. Neem daarom altijd
de bijsluiter of verpakking mee als u komt.

Is het smulfestijn al langer dan twee uur geleden? Of lukt laten
braken/endoscopie niet? Dan kan het zijn dat we met laxeermiddelen nog kunnen bereiken dat het probleem zo snel mogelijk de darm door is en uitgepoept kan worden. Afhankelijk van
wat het is, doen we dit wel onder veelvuldige controle. Is het
voorwerp te groot en zit het voorwerp vast in de darm? Dan
moet het er zo snel mogelijk uit om ernstige darmschade en
buikvliesontsteking te voorkomen. Helaas moeten we dan met
een operatie de darm openen, het voorwerp verwijderen en de
darm weer waterdicht sluiten. Soms is de darm ondertussen al
zo beschadigd dat we ook stukken darm moeten verwijderen.
Beide operaties zijn uiterst risicovol! Dus onder het motto:
'better safe than sorry': reageer zo snel mogelijk op een smulfestijn en wacht niet tot het vast komt te zitten in de darm!
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