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December feestmaand
Sinterklaas en zijn Pieten zijn al weer het land uit en wij gaan ons klaarmaken
voor de Kerst en de jaarwisseling. We gaan het dan weer erg gezellig maken in
onze huizen, maar met al deze gezelligheid schuilen er ook wat gevaren voor
onze trouwe viervoeters.
Een rondje op het veld van eens van onze redactieleden leerde ons dat velen
hiervan niet op de hoogte zijn. Daarom gaan we ze nog eens doorlopen.
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Geef uw hond ook een prettige jaarwisseling
Afgelopen maand waren er op heel veel plaatsen waaronder de VVH hele
interessante lezingen over vuurwerk en (vuurwerk)angst bij honden. Elk jaar
rond de jaarwisseling weer een hot item.
Hieronder vindt u nog even de do’s (wel doen) en don’ts (niet doen) op een
rijtje aangevuld met nog enkele tips.
Niet doen !

Laat de hond niet alleen thuis

Bij angst corrigeren of straffen

Troosten of begripvol toespreken

Blijvend aanhalen of oppakken

Hond laten vluchten

Alleen maar medicatie toedienen

Afgaan op goedbedoelde adviezen
Wel doen !

Doe de gordijnen dicht en lampen aan

Zelf rustig en kalm blijven

Veiligheid bieden, laat de hond een schuilplaats opzoeken

Laat hem aangelijnd uit

Vermijd de plaatsen geknald wordt

Een goede diagnose laten stellen

Professionele hulp zoeken indien nodig
Tips voor de jaarwisseling

Afspraken maken met familieleden en bezoek

Niet troosten maar ook niet wegjagen

Zet TV of radio wat harder

Laat de buitendeur niet open staan

Vermijd vuurwerk plekken

Ga op een ‘vuurwerk vrije’ vakantie

Kalender december—januari
15 dec
19 dec

Kerstvakantie tot en met
11 januari 2020
07 jan

Namens de kaderleden van de VVH :

Laatste les van 2019 op
zondag
Laatste les van 2019 op
donderdag

09 jan
12 jan

Theorieavond nieuwe
cursisten
Start lessen op
donderdag
Start lessen op
zondag

Kijk ook regelmatig op de
kalender op de website :
WWW.VVH-INFO.NL

Zodra de kalender van 2020
bekend is, wordt deze
geplaatst op de website

De gevaren van Kerst
In deze donkere dagen verschijnen hier en daar wat kerstlampjes in en rondom het huis. Kerstmis staat weer voor de
deur. In deze periode van het jaar zijn er altijd wel een paar bijzondere gevallen bij de
dierenarts. Om huisdieren te behoeden voor nare ongelukken een aantal tips om het een en ander te
voorkomen.
De kerstster is een plant die je nu op veel plaatsen ziet. In de gehele plant zit melksap
dat giftig is wanneer er van gegeten wordt. Voor sommige (jonge)
honden en katten is het juist een uitdaging om eens te proeven hoe dat smaakt. Dit kan
voor hen nare gevolgen hebben zoals braken en diaree. Ook bij
aanraking van de slijmvliezen en ogen kan erge irritatie ontstaan. Een ander
giftig plantje is de hulst die veel gebruikt wordt in kerststukjes. Vaak is de
hoeveelheid niet zo groot, maar bij knabbelen en opeten gaan huisdieren toch erg veel
speeksel produceren en kunnen zij last krijgen van maag en darmen.
Jonge honden (en katten) zijn net kleine kinderen; ze stoppen graag alles in hun mond.
De meeste kerstballen zijn erg breekbaar en bij de minste druk spatten ze uiteen. Dit
kan erge
verwondingen in de bek veroorzaken, maar een groter gevaar schuilt bij het inslikken. Soms lukt het om
de kerstbal in zijn geheel in te slikken. Meestal zit er dan niets anders op dan een
operatie. Scherven kunnen uiteraard in het maagdarmstelsel ook een hoop schade aanrichten. Ook het
heel onschuldige engelenhaar wat men gebruikt kan verstrikt raken in de bek of als
deze wordt doorgeslikt.
Neem daarom altijd contact op met de dierenarts als jouw hond een vreemd voorwerp heeft opgegeten
of kapot geknauwd.
Dan de kerstkransjes.
Chocolade is erg giftig voor huisdieren. Het bevat theobromine, dat het
zenuwstelsel prikkelt. Vooral in pure chocolade is het gehalte hoog.
Afhankelijk van de hoeveelheid en soort chocolade kunnen huisdieren
symptomen vertonen zoals braken, diaree, hartritmestoornissen en zelfs
een hartstilstand. Bij een hondje van 10 kg kan een reep pure chocolade al dodelijk zijn.
Een behandeling bestaat enkel om de symptomen te bestrijden. Een tegengif tegen chocolade bestaat er niet! De
symptomen beginnen vaak al binnen 2 tot 4 uur na inname.
Tot slot de antivries, een groot gevaar tijdens de koude winterdagen. Vergiftiging door antivries komen
regelmatig voor omdat het een lekkere zoete geur en smaak heeft. Verschijnselen zoals braken,
dronkenmansgang, veel drinken en sloom zijn, treden vrijwel onmiddellijk na inname op. Een zeer erge nierbeschadiging lijdt vaak tot de dood.
Let daarom tijdens de feestdagen goed op uw huisdier, en heeft u vragen over wat hierboven staat, kunt u zich het
beste wenden tot uw dierenarts.

Moet ik mij nu druk maken tijdens deze feestdagen?
Met alle waarschuwingen in deze nieuwsbrief; zou je bijna gaan denken dat je de hond in een glazen bakje moet
plaatsen, zodat de hond niets overkomt. Nou, zo erg is het natuurlijk niet.
Het belangrijkste is natuurlijk om ook tijdens deze dagen lekker te gaan genieten van de vakantietijd en dan vooral
met je hond(en). Ga eens lekker lang het bos in, of rijd een dagje naar het strand.

En verder ook namens de redactie hele fijne, gezellige en vooral ontspannen feestdagen en wij zien jullie graag weer
aan de andere kant van de jaarwisseling.

