Dit mogen honden NIET eten:
Groenten
•

•

•

•
•

Ui / Prei / Knoflook (Ui, Knoflook en alle groenten uit de `Ui familie´ zijn niet goed voor
honden. De ui is slecht voor de rode bloedlichaampjes en kan leiden tot bloedarmoede.
Knoflook wordt vaak gebruikt met het oog op gezondheid, als smaakversterker en vooral in
het voorjaar en de zomer als natuurlijk afweermiddel tegen teken. Kleine hoeveelheden zijn
ook niet gevaarlijk. Ongeveer 5 gr. per kilo lichaamsgewicht is toxisch)
Rauwe aardappel (Rauwe aardappelen, aardappelschillen en spruiten zijn erg giftig voor de
hond. Gekookte of gepureerde aardappelen zijn wel goed voor de hond en zelfs zeer
voedzaam.)
Champignons en paddenstoelen (De effecten van champignons kunnen verschillen
afhankelijk van de ingenomen type. Wilde paddenstoelen veroorzaken vaak buikpijn, kwijlen,
lever- en/of nierschade, buikloop, braken, stuiptrekkingen of coma.)
Groenten uit de nachtschadefamilie (tomaat, paprika, aubergine), kunnen soms zorgen voor
jeuk of diarree. Daarnaast wordt nachtschade niet door elke hond goed verdragen
Geef niet te veel koolsoorten. Dit is niet goed voor de schildklier en geeft darmgassen

Fruit
•
•

•
•

Druiven / Krenten / Rozijnen (Na het eten van druiven en rozijnen kunnen er ernstige
nierproblemen optreden. 30 gram per 1 kg lichaamsgewicht kan al dodelijk zijn.)
Avocado (Het fruit, maar vooral de pit én de plant zijn giftig voor honden. Mogelijke
gevolgen kunnen zijn: ademnood, vochtophoping in de longen, buikholte of het hart en/of een
ontsteking van de alvleesklier)
Klokhuis van een appel, hierdoor kan blauwzuur ontstaan
Pitten van steenvruchten (onder andere abrikoos, perziken)

Zaden en noten
•

•
•
•
•

Macadamianoten / Pinda’s / Walnoten (Amandelen, pinda's, walnoten en macadamia noten
zijn giftig voor honden. Vele noten zijn niet goed voor honden in het algemeen, hun hoog
fosfor gehalte word veronderstelt van nier- en blaasstenen te veroorzaken)
Pinda's zijn moeilijk te verteren
Geef alle noten rauw, bak ze niet, frituur ze niet en rook ze niet
Geef alleen noten zonder zout
Mosterd (Vooral de zaden zijn erg slecht voor honden, kan leiden tot een ontsteking van het
maag darmkanaal, lever, nieren en huid.)

Overige voeding
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Zout, dit is uiterst giftig en mag nooit gegeven worden om te braken! (Honden kunnen
vergiftigd worden door zout. In totaal gaat het over 1,9 gram zout per kg lichaamsgewicht.
Honden kunnen dan gaan braken, diarree krijgen, oedeem krijgen of zelfs een epileptische
aanval. Wanneer je hond zout heeft gegeten kun je de hond het beste kleine beetjes water
laten drinken. Hierdoor zorg je er voor dat het natrium-chloorgehalte weer wordt verlaagd.)
Kattenbrokjes, omdat dit te zout is voor honden
Melk, kaas, yoghurt en andere voeding waar lactose in zit (Melkproducten zijn in principe
een bron van goed verteerbare eiwitten, vitaminen en mineralen. Er zijn echter honden die
niet in staat zijn lactose af te breken en als gevolg diarree krijgen.)
Varkensvlees, honden kunnen de ziekte van Aujeszky krijgen ((Pseudo Hondsdolheid). Geef
daarom nooit rauw varkensvlees!)
Bifiworstjes, runderrookvlees, leverworst vanwege varkensvlees en zout
Granen en brood, veel honden hebben een granen allergie (Wist je dat rauw brooddeeg met
gist kan gaan rijzen en daardoor hoopt het gas zich op in het spijsverteringskanaal van de
hond. Dit zou kunnen zorgen voor pijn en voor een breuk in de maag en darmen. Dit risico is
weer verdwenen wanneer het deeg volledig is gerezen. Honden mogen daarom best een stukje
brood hebben, maar let op welk brood en let ook op de hoeveelheid. Zorg er wel voor dat de
dagelijkse hoeveelheid brood niet meer is dan 5-10 % van de dagelijkse calorie-inname.)
Koffie en cafeïne ( Cafeïne komt voor in koffie, thee, cola en chocolade en is erg schadelijk
voor de gezondheid van de hond. Wanneer de hond te veel binnenkrijgt zijn de symptomen
onder andere rusteloosheid, snelle ademhaling, braken, diarree, koorts, hartfalen en coma.)
Chocolade en ander snoep (Chocolade bevat caffeine en ombromine, twee bestanddelen die
door de hond niet worden verteerd. Beide stoffen zetten aan tot extra productie van urine, en
werkt verlammend op de hart spier, met als gevolg de dood. Uiteraard hangt het er van af hoe
groot de hond is en hoe veel chocolade er gegeten is. Veel honden vinden chocolade zelfs erg
lekker, pas daarom op dat je geen chocolade producten op tafel laat liggen.
(In witte chocolade is heel weinig theobromine aanwezig.
(Een dodelijke dosis melkchocolade voor honden is 30 gram melkchocolade per 500 gram
lichaamsgewicht.)
(Een dodelijke dosis pure chocolade voor honden is 15 gram pure chocolade per 500 gram
lichaamsgewicht.)
(Een dodelijke dosis zoete cacao voor honden is 8 gram zoete cacao per 500 gram
lichaamsgewicht.)
(Een dodelijke dosis culinaire (ongezoete, pure) cacao is 3 gram culinaire cacao per 500 gram
lichaamsgewicht.)
Alcohol (Alcohol is vergif, en de lever van de hond kan hier nog slechter tegen dan de mens.
Tevens is de hop die in bier zit slecht voor honden, deze kan zorgen voor een steeds hogere
lichaamstemperatuur.)
De meeste planten zijn giftig
Slakken zijn giftig wanneer honden ze opeten
Paracetamol en andere menselijke medicijnen
Paardenpoep is giftig wanneer het paard ontwormd is
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