Druiven- en rozijnenvergiftiging bij honden.
Recentelijk stond er een artikel afgedrukt in het AVMA Journal (=blad van
de Amerikaanse dierenartsen organisatie) geschreven door Dr. GwaltneyBrant en anderen werkzaam bij het ASPCA (= vergiftigingencentrum voor
dieren), waarin geschreven werd over druiven- en rozijnenvergiftiging bij
honden. Klaarblijkelijk kunnen rozijnen en druiven giftig zijn voor honden
wanneer ze in grotere hoeveelheden geconsumeerd worden.
De druiven en rozijnen kwamen uit diverse plaatsen, waarbij sommigen
honden ze ook rechtstreeks van de struiken aten. De dieren toonden
verschijnselen van maagdarmproblemen zoals braken en diarree gevolgd
door symptomen van een slechte nierfunctie die de aanzet tot ernstige
nierproblemen bleken te zijn, die zo’n 24 uur na de inname van de druiven
ontstonden. Ook bleek het calciumgehalte in het bloed veel te hoog te
zijn.
De hoeveelheden geconsumeerde druiven lagen tussen de 250 gram en 1
kilo wat neerkwam op iets tussen de 10 en 30 gram per kg
lichaamsgewicht. Twee honden stierven meteen aan de vergiftiging, drie
moesten er afgemaakt worden omdat ze zeer slecht op de therapie
reageerden en vijf honden overleefden het.
Gezien de ernst van de verschijnselen en het potentiële risico van
overlijden adviseren de dierenartsen van het ASPCA om een zo snel
mogelijk een drastische behandeling in te stellen als men vermoedt dat
een hond een redelijke (of eigenlijk een onredelijke) hoeveelheid druiven
of rozijnen gegeten heeft. Deze behandeling houdt dan in: braken
opwekken, maag spoelen, het toedienen van stoffen als Norit (actieve
kool) en het intraveneus toedienen van vocht gedurende minstens 48 uur.
Dit laatste aan de hand van bloedtesten om de mate van nierbeschadiging
vast te stellen.
Nu had ik zelf ook wel een hond die druiven lustte, en in de loop van vele
jaren kreeg hij zo nu en dan eens een paar druiven, dus ik denk niet dat
er reden voor paniek is als een hond eens een druifje eet. Als daarentegen
de hele tros van de fruitschaal verdwenen is, dan is het zeker raadzaam
om eens naar de dierenarts te stappen. Zo zie je maar dat niet alleen
(bittere) chocolade zeer slecht en soms ook dodelijk is voor een hond,
maar ook andere voedingsmiddelen die voor ons zelfs gezond te noemen
zijn, voor een hond vergif zijn.
Voor de volledigheid: ook rattengif kan dergelijke symptomen veroorzaken
evenals vorstbeschermingsmiddelen en zware metalen.
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