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Chocola
Het is de tijd van het jaar weer dat er ongetwijfeld ergens een schaaltje met chocolade eitjes in je huis
staat. Erg lekker voor ons mensen maar het kan levensgevaarlijk zijn voor onze honden. Let dus op
dat je de eitjes, of andere chocolade, goed wegzet en dat de hond er
niet bij kan op een onbewaakt ogenblik.
In chocolade zit het stofje theobromine, wat giftig is voor onze
honden. Inname in grote hoeveelheden kan zelfs de dood van een
hond tot gevolg hebben. Hoe puurder de chocola, hoe meer
theobromine in de chocola. Theobromine werkt in op het centraal
zenuwstelsel en op de hartspier. Gevaarlijk is een dosis tussen de
100-150 mg per kilo lichaamsgewicht.




In pure chocolade zit ± 15 mg theobromine per gram
Melkchocolade bevat 1,5 – 3,3 mg per gram
Cacaopoeder 5 – 21 mg per gram

De gevaarlijke grens is dus voor kleine honden eerder bereikt, dan grote honden. Een rekenvoorbeeld:
Een reep pure chocolade van 200 gram, kan dodelijk zijn voor een hond van 30 kilo. Bij oude en zieke
honden zal deze eerder bereikt worden.
Wat zijn de symptomen en hoe te handelen?
Na het eten van chocola kan de hond na enkele uren het volgende gedrag vertonen:
Braken, diarree, buikpijn, hijgen en de hond kan onrustig en nerveus zijn. Ook erge dorst, trillen en
toevallen kunnen een symptoom zijn. Meestal is dit in combinatie met een onregelmatig of versnelde
hartslag. Er bestaat de mogelijkheid dat de hond door een acute hartstilstand plotseling overlijdt.
Wanneer je ontdekt dat de hond chocola gegeten heeft, bijvoorbeeld als je bij thuiskomst restanten
van verpakkingen aantreft, twijfel dan niet en raadpleeg de dierenarts. Hoe eerder hoe beter!
De beste therapie is om de hond een braakmiddel toe te dienen om de maaginhoud te legen.
Theobromine wordt pas door het lichaam opgenomen in de richting van de darmen. Dit proces duurt ±
3 uur.
Mocht het onverhoopt toch langer geduurd hebben, dan zal de dierenarts een infuus aanleggen bij de
hond en actieve kool toedienen, in de hoop nog zoveel mogelijk van de giftige stof te binden voordat
het opgenomen wordt. Soms moet een maag dan ook nog gespoeld worden. Dit gebeurd onder een
roesje waarbij het noodzakelijk is dat de hond tijdelijk opgenomen moet worden. Indien de hond
toevallen heeft, zullen kalmerende middelen gegeven worden. In veel gevallen wordt bij bovenstaande
aanpak het leven van de hond gered.
Bovenstaand verhaal is bedoeld als informatie. Het is niet nodig om in paniek te raken als de hond een
paar kruimels hagelslag vindt, of een enkel eitje op eet.

Nb: het is de makers van dit document niet duidelijk wie de maker of eigenaar is van de gebruikte afbeelding(en).
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