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Maïskolven en honden: geen goede combinatie! 

 

Wuivende maïsvelden – een prachtig beeld- ze zijn weer overal te zien. 

Voor onze honden een echte uitdaging want wat is er nu leuker dan al 

snuffelend door zo’n maïsveld lopen?  

Echter ……………buiten het feit dat een hond in een maïsveld zijn hele 

oriëntatiegevoel kwijt kan raken en dus niet hoort uit welke richting de 

stem of het fluitje van de baas komt (en dus hopeloos kan verdwalen), ligt 

er nog een veel groter gevaar op de loer dat zelfs een dodelijk afloop kan 

hebben. 

Maïskolven worden door veel honden gezien als een ware delicatesse en 

sommige honden eten een groot deel van de kolf op hetgeen kan zorgen 

voor ernstige verstoppingen die ook nog eens een fatale afloop kunnen 

hebben als je er niet op tijd bij bent. 

Veel honden vinden zo’n maïskolf heerlijk (taai, fris en zoet) om op te 

kauwen en als de baas dan vraagt om de kolf los te laten wordt deze 

traktatie nog begeerlijker en snel naar binnen gewerkt.  

Als je hond er dus al een te pakken heeft, verzin een creatieve manier om 

de hond naar je toe te lokken waarbij je alles uit de kast haalt van het 

leukste speeltje tot aan de meest fantastische traktatie. 
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Tekenen dat er een obstructie is die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld 

een maiskolf: 

 Overgeven; 

 Diarree; 

 Geen honger en als je hond toch eet, komt alles er meteen weer uit; 

 Buikpijn; 

 Lusteloze en weinig actieve houding. 

Als je er vroeg bij bent en je ziet dat je hond een maïskolf naar binnen 

heeft gewerkt dan is snel handelen een must. Voordat de maiskolf van de 

maag naar de darmen is, kun je er vaak nog voor zorgen dat je hond 

overgeeft waardoor de maiskolf niet in de darmen terechtkomt.  

Lukt dit niet meer omdat het al een tijdje geleden is, neem dan contact op 

met je dierenarts en vraag advies over de te nemen acties. 

 

Een maiskolf die vastzit in de darmen 

 

Het verhaal van Lia Strating en haar hond Abby 

 

Lia Strating heeft met een van haar Berner Sennenhonden – Abbygail 

Cezanne van ’t Erve Dirksberg- meegemaakt wat een snel opgegeten 

maïskolf met je hond kan doen. 
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Tijdens de ochtendwandeling was Abby aan het rondstruinen in het 

maisveld en stond op behoorlijke afstand van haar baas die wel zag dat ze 

iets aan het opeten was maar niet goed zag wat dat dan precies was. 

Abby roepen zorgde ervoor dat de lekkernij snel naar binnen werd 

gewerkt waarna ze vrolijk naar haar baas liep. 

Natuurlijk na afloop niet meer stilgestaan bij wat er nu eigenlijk was 

gebeurd. Honden eten zo snel iets op en je hebt helaas tijdens de 

wandeling niet altijd een verrekijker bij je of ogen in je achterhoofd. 

’s Nachts werd Lia wakker gemaakt door Abby die bij de voordeur had 

gepoept. De ontlasting zat vol maïskorrels dus begon Lia al wat angstige 

vermoedens te krijgen want een zindelijke hond poept alleen in huis als er 

echt iets aan de hand is en maïskorrels poepen als je hond granenvrij 

wordt gevoerd? 

’s Ochtends at Abby nog gewoon maar een uur nadat ze had gegeten 

begon ze een aantal keren flink over te geven.  

Lia nam een monster van het laatste braaksel dat enorm stonk naar 

ontlasting en belde de dierenarts of ze meteen kon komen. 

De dierenarts betastte de buik maar kon niet echt wat voelen. Met de 

minuut werd Abby echter beroerder en dus werd besloten om een echo en 

later een röntgenfoto te maken van de maag en darmen waaruit duidelijk 

bleek dat er iets niet in orde was in de dunne darm.  

 

De boosdoeners die uit Abby’s dunne darm werden gehaald 
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Abby werd meteen naar de operatiekamer gebracht waar in de eerste 

kronkel van de dikke darm twee stukken maïskolf vastzaten. De stukjes in 

de dikke darm kon de dierenarts naar beneden masseren.  

Abby moest ‘s nacht in de dierenkliniek blijven omdat dit natuurlijk een 

zware operatie was en er gekeken moest worden of de darm niet ging 

lekken en zij goed herstelde van de operatie.  

De eerste drie dagen na de operatie kan een lekkende darm nog zorgen 

voor buikvliesontsteking en andere complicaties. Abby is inmiddels weer 

thuis. Ze moet het de komende twee weken rustig aan doen en wordt nu 

vertroeteld door haar baasjes met licht verteerbaar eten, gezonde hapjes 

en heel veel knuffels. Het gaat gelukkig goed met haar.  

En……………………… 

Lia, inmiddels enigszins bekomen van de schrik en zorgt ervoor dat haar 

honden voortaan niet meer langs een maïsveld lopen als de maïs rijp is.  

 

Weetjes over mais. Wist je dat? 

 John Harvey Kellogg Cornflakes maakte van mais omdat hij een lust 

remmend ontbijt wilde produceren (helaas is gebleken dat maïs door 

veel mensen en honden als een enorme lekkernij wordt gezien); 

 Van maïs heerlijk bier wordt gemaakt; 

 Een maïskolf bestaat uit 16 rijen met maar liefst 800 korrels; 

 Maïs geen vrucht of groente is maar graan; 

 Maïs in veel hondenvoeders zit omdat het een goedkope 

voedingsstof is; 

 Maïs onverwerkt (ongeraffineerd) en ongekookt NIET door de hond 

kan worden verteerd; 

 Er veel koolhydraten in mais zitten; 

 Maïskolven bij honden kunnen zorgen voor verstoppingen; 

 Sommige honden allergisch op maïs kunnen reageren. 

 

©Carine Stuurman-Jansen 

Met dank aan Lia Strating-Joosten voor de informatie 

 

 


