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Stokken en honden niet zo’n gezonde combi!
Spelen met je hond is een van de leukste dingen die
er is, een stok is eigenlijk altijd wel voor handen en
het is nog gratis ook! Als je hond zo enthousiast
kwispelend voor je staat, kan je eigenlijk geen nee
zeggen. En wie heeft er nooit in een deuk gelegen om
bijvoorbeeld een jonge pup, die een veel te grote stok
mee probeert te slepen? Ik weet precies hoe dat gaat,
want ik heb me er ook ooit schuldig aan gemaakt. En
ach, af en toe een stok gooien kan toch ook geen
kwaad?
Niets is minder waar. Spelen met een stok lijkt
onschuldig, maar het is gevaarlijker dan de meeste
mensen denken! Wist je dat er elk jaar weer honden
overlijden aan verwondingen, die ze hebben
opgelopen door het spelen met een stok? Nu is
overlijden natuurlijk het ergste scenario, maar het
volgende is ook niet mis:
 Stokken die in de keel schieten tijdens het
apporteren en spelen
 Stokken die delen van het lichaam doorboren
en dan voornamelijk in bek en keel, maar er
zijn ook verhalen bekend van honden met
waarbij
andere
lichaamsdelen
doorboord
werden
 Splinters in bek, keel en slokdarm, waardoor
er nare ontstekingen ontstaan
 Honden die klem komen te zitten met hun stok
tijdens het apporteren
Veel honden (en baasjes) vinden het leuk om met
stokken te spelen. Jij gooit de stok weg, je hond rent
er achteraan en brengt hem bij je terug. Of hij gaat er
lekker op liggen kauwen.
Het is niet altijd gelijk zichtbaar of een hond schade
oploopt bij het spelen met een stok. In sommige
gevallen
kunnen
er
bijvoorbeeld
splinters
achterblijven die tot maanden na het spelen met de
stok nog voor problemen kunnen zorgen, denk hierbij
bijvoorbeeld aan ontstekingen of abcessen.
Met regelmaat worden er honden bij de dierenarts
binnen gebracht die door het spelen met stokken een
verwonding hebben opgelopen. Verwondingen door
stokken kunnen over het hele lichaam plaatsvinden,
maar vaak raakt de hond in en rond de bek gewond.
Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer honden de stok
verkeerd vangen of met de stok in hun bek ergens
tegenaan lopen.
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Bij verwondingen door stokken is het belangrijk om
altijd gelijk contact op te nemen met uw dierenarts.
Stokken
kunnen
namelijk
ernstige
schade
veroorzaken. Deze schade treed vaak op onder de
tong, achter in de keel, in het gehemelte, of zelfs in
het voorste deel van de slokdarm of luchtpijp. Ook
kunnen
stokken
klachten
geven
aan
het
spijsverteringsstelsel.

Stukjes stok die in de maag en/of darmen terecht komen kunnen ontstekingen of irritaties veroorzaken
of in sommige gevallen zelfs door de darmwand heen komen. Klachten die hierbij veel voorkomen zijn
braken, diarree, niet willen eten of drinken en sloomheid.
Nu zijn Tatrahonden niet echt “in” voor apporteerspelletjes, maar uitzonderingen bevestigen nu
eenmaal de regel. Zelf hebben we twee honden die graag ergens achteraan hollen, dol zijn op spelen
met een bal en ook met stokken slepen als ze de kans krijgen. Gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg
alternatieven op de markt die ze ook leuk vinden en die bovendien ook nog sloopbestendig zijn.
Speelgoed van het merk Bionic is daarvoor zeer geschikt. Bovendien kun je het ook nog wassen in de
vaatwasser.
Dora

Bionic bal
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