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Opvallend… Stoktrauma bij de hond!

De laatste tijd hebben we opvallend veel stoktrauma’s bij honden gezien. Met stoktrauma bedoelen we dat honden met een stok
hebben gespeeld en daar problemen van krijgen.
De meeste honden houden van stokken. Sommige kluiven graag op twijgjes, voor anderen is een wandeling niet geslaagd zonder
een boom verplaatst te hebben. Het kauwen op twijgjes kan niet zoveel kwaad maar bij elk ander hout kunnen er behoorlijke
problemen optreden.
De stok overdwars in de bek
Het komt wel eens voor dat een hond kiest voor een stok die precies even lang is als de breedte van zijn bek. De stok komt dan
overdwars vast te zitten. Ook gebeurt het wel eens dat een hond in een tak bijt en de tak aan weerszijde afbreekt, ook dan komt
er een stuk stok overdwars tussen de tanden vast te zitten. Gelukkig is dat met de hand makkelijk te verwijderen, soms zitten er
wat splinters tussen de tanden vast maar ook die komen wel los.
De stok in de lengterichting in de bek
Een stok in de lengterichting in de bek kan wel eens het zachte
gehemelte doorboren of in de tonsillen (lymfknopen in een zakje
achterin de keel) schuiven. Regelmatig breekt dan een dwarstak af of
bijt de hond de tak door waardoor een stuk hout of enkele splinters
achterblijven. Pas op met het terugtrekken van de stok. Het kan zijn
dat er dwarstakken aan de stok zitten, die na het puncteren, achter het zachte gehemelte zitten.Terugtrekken kan dan veel schade
met zich meebrengen. Beter is om onder narcose te voelen hoe de
tak loopt en hem voorzichtig te verwijderen. Splinters in dit gebied
moeten ook onder narcose verwijderd worden.
De stok in de keel, luchtpijp of slokdarm
Soms schiet een stok verder door of wordt er een stuk van de stok
afgebeten en ingeslikt.Vaak komen we hier pas achter als er in het
gebied van de keel ontstekingen ontstaan.We moeten dan chirurgisch op zoek naar de splinter of het achtergebleven stuk hout.Want
zolang de splinter er nog zit zal de ontsteking nooit verdwijnen.
In de stok springen
Sommige vrolijke honden springen op als er een stok gegooid
wordt en springen in de stok. Of ze landen op een stok in de
bosjes of een stok die uit de grond steekt. Daar zien we vaak
ernstige bloedingen, spier-, pees- en zenuwbeschadigingen van en
soms zelfs een geperforeerde borstholte. Niet alle beschadigingen
zijn even goed te verhelpen helaas.
Een zwervende stok of splinter in het lijf
Soms komt er via de mond, de keelholte, de slokdarm of de huid
een splinter of klein stukje stok in het lijf. Soms merkt u daar niets
van maar gaat het stukje hout zwerven in het lichaam. Op een gegeven moment gaat het een keer een ontsteking of fistel vormen.
Het komt weleens voor dat we maanden later op de rug of bij de
schouder een splinter moeten verwijderen die een hele trektocht
door het lichaam heeft gemaakt.
Gelukkig gaat het meestal wel goed. Maar voorkomen is beter dan
genezen en daarom is ons advies: Pas op met stokken!
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