
1-01/08/10 Braken bij honden

Uw hond geeft over en er komt een grote hoop hondeneten uit, echt de droge brokken komen 
terug zonder verteerd te zijn geweest. De hond wil ze terug opeten.

Dit komt veel voor bij honden die niet alleen bij hun baasje wonen.
Ze schrokken eten naar binnen omdat het andere dier in huis hun voer niet zou kunnen opeten. 

Ze verdedigen op deze gekke manier hun eten.
Teveel is teveel en wat er teveel in zit komt er gewoon terug uit.

De hond kan en mag het terug opeten.!

Hij kan zelfs grommen als u in de buurt komt om het op te kuisen. 
Blijf er even af en zie wat er gebeurd.

Uw hond verdedigt nog steeds het eten, het is van hem en zal het terug opeten.

Laat hem gewoon doen.

Alleen bij echt braaksel met veel nattigheid bij, is het niet normaal dat de hond het opeten wil. 
Wees altijd voorzichtig bij honden die er bij blijven staan, ze zien het altijd als iets van hen.



2-01/08/10 Braken bij honden

Uw hond kan braken gaan,
Doordat hij dingen heeft opgegeten zoals haar en plastiek,

Houten stukjes, rommel en ijzeren dopjes enz.
Dan is het ook nodig dat hij alles  er laat uitkomen.

Dit kan zefs drie dagen en drie nachten duren of langer.
Hij zal veel kokhalzen en ziek eruit zien, niet willen eten of drinken.

Als dat het geval is, hou hem goed in de gaten.
Dit geld alleen als hij dingen heeft opgegeten die hij niet kan verteren.

Bij inname van vloeibare rommel moet u direct zonder wachten naar de dierenarts!

Komt er na een paar dagen de rommel uit, stukjes vanalles wat.
Dan hoeft u niet naar een dierenarts te gaan.

Pas als alles eruit is, zal hij opnieuw normaal gaan eten en drinken.

Duurt het langer dan drie dagen, ga dan ook hiermee naar de dierenarts, uw hond kan iets 
binnengewerkt hebben dat scherp is of stekelachtig enhet geraakt er niet uit.

Dan is de helpende hand van de dierenarts wel heel nuttig.

Doe dit liefst niet zelf!

Succes


