
 

 

 

Vreemde voorwerpen 
Wat moet je doen als je huisdier een vreemd voorwerp inslikt? 

 
Het kan zijn dat je huisdier vreemde voorwerpen inslikt. De dierenarts vertelt wat je huisdier zoal kan 

inslikken en waar je op moet letten. 
 

Het kan natuurlijk zomaar zijn dat als je met je hond of kat aan het spelen bent dat hij het speeltje opeet. Zoals 

deze hond. Raad maar eens wat deze hond heeft gegeten. Een horloge. En daar wordt hij hartstikke ziek van. 

Wat je meestal ziet is dat hij geen honger meer heeft, dat hij gaat braken en dat hij niet meer kan poepen. En 

dat is helemaal niet zo gek als je een horloge in je buik hebt zitten. 

Werkelijk alles heb ik al uit een hondenmaag gehaald. Zoals daar zijn, een vishaak, melkcupjes, en dit zijn er 

maar een paar maar in deze hond zaten er 60. Een stuiterbal, pantykousjes eten ze vaak op, sokken uit de 

sokkenmand, behaatjes die eten ze op. En als je in het bos bent let dan op. Tennisballen daar kan je heel goed 

mee gooien maar als ze ze kapot bijten dan eten ze die stukken op en die verteren heel moeilijk. Dennenappels 

zijn ook heel gevaarlijk. Als je hier mee gooit, ze pakken ze op en ze slikken ze door en deze dingen blijven in 

de maag steken. Met stokken moet je ook heel goed oppassen. Een stok is heel mooi om te werpen maar als ze 

hem oppakken, die stok kan kapot gebeten worden, splinters kunnen in hun bek terecht komen of in hun 

slokdarm. En stukken hout kunnen in hun maag terechtkomen en dan kan ik het er allemaal weer uit gaan 

halen. 
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