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1. ANGST BIJ HONDEN 

Net als mensen ervaren ook honden angst. Hoewel angst 

onaangenaam is, is het toch een normale en zelfs gezonde 

emotie. Angst komt voor bij alle rassen maar kan individueel 

sterk verschillen. Hoewel angst wel eens door alle honden 

wordt ervaren, kan een hond soms een angststoornis 

ontwikkelen als het niveau van de angst abnormale proporties 

aanneemt. Indien onbehandeld, kan hondenangst leiden tot 

allerlei (gedrags-) problemen.  

Hoe weet je echter of je hond overdreven angstig is? Wat kan 

je doen om hondenangst te behandelen? Lees hier alles wat je 

moet weten over hondenangst - veelvoorkomende oorzaken, 

symptomen en behandelingen. Daarnaast bespreken we de 

beste tips voor het voorkomen van angst. Op deze manier 

beschik je over alle kennis die je nodig hebt mocht je hond ooit 

last hebben van overdreven angst.  

OORZAKEN VAN ANGST 

De meest voorkomende oorzaken van angst zijn: 

• Bang zijn voor iets 

• Verlatingsangst 

• Ouderdom 

Bang zijn voor iets: deze vorm van angst kan worden 

veroorzaakt door harde geluiden, vreemde mensen of dieren, 
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visuele prikkels zoals hoeden of paraplu's, nieuwe of vreemde 

omgevingen, specifieke situaties - zoals het kantoor van de 

dierenarts of autoritten - of oppervlakken zoals gras of houten 

vloeren. Hoewel de meeste honden slechts tijdelijk 

schrikreacties vertonen op dit soort stimuli, kan dit bij angstige 

honden een overdreven reactie uitlokken. 

Verlatingsangst: dit komt voor bij ongeveer 14% van de 

honden. Honden met verlatingsangst zijn ontroostbaar als ze 

alleen worden gelaten of worden gescheiden van hun 

gezinsleden. Deze angst manifesteert zich vaak in ongewenst 

gedrag, zoals plassen en poepen in huis, meubels vernielen en 

blaffen. 

Angst door ouderdom: ouderdomsgerelateerde angst treft 

oudere honden en kan in verband worden gebracht met 

cognitief disfunctiesyndroom (CDS). Bij honden met CDS 

beginnen geheugen, leren, waarneming en bewustzijn af te 

nemen, vergelijkbaar met de vroege stadia van de ziekte van 

Alzheimer bij mensen. Dit leidt begrijpelijkerwijs tot verwarring 

en angst bij oudere honden. 

SYMPTOMEN VAN ANGST 

Hoe weet je nu of je hond angst heeft? Verschillende 

symptomen kunnen zich voordoen: 

• Agressie  

• Urineren of poepen in huis  
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• Kwijlen  

• Hijgen  

• Destructief gedrag  

• Depressie  

• Overmatig blaffen  

• Rusteloosheid  

• Repetitief of dwangmatig gedrag 

Sommige van deze symptomen kunnen veroorzaakt worden 

door plotse eenmalige gebeurtenissen. Soms kunnen bepaalde 

symptomen echter een terugkerend karakter gaan ontwikkelen 

en zo tot ernstigere problemen leiden.   

In dit verband is agressie verreweg het gevaarlijkste symptoom 

van hondenangst. Deze agressie kan direct of indirect worden 

gekanaliseerd, afhankelijk van de situatie.  

Directe agressie treedt op wanneer een hond agressief 

handelt tegenover mensen of andere dieren.  

Indirecte agressie kan even gevaarlijk zijn en komt vaak voor 

wanneer een persoon zich tussen de hond en de bron van de 

agressie zet. (zoals een andere hond bijvoorbeeld). Zelfs als 

kan worden voorkomen dat je hond anderen schade berokkent, 

kan dit agressief gedrag (zoals grommen en blaffen) toch 

zorgen voor vervelende situaties.  
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Urineren en poepen in huis is een veel voorkomend 

symptoom van verlatingsangst. Angstige honden brengen 

zichzelf hierbij tot zo’n emotionele toestand dat ze in huis 

plassen of poepen, 

zelfs als ze 

zindelijk zijn. Dit is 

frustrerend voor 

baasjes en kan 

een gans interieur 

beschadigen, om 

nog maar te 

zwijgen van de 

ellende die dit meebrengt voor de opkuis.  

Destructief gedrag komt ook vaak voor bij verlatingsangst. 

De schade wordt vaak berokkent rond in- en uitgangen, zoals 

deuropeningen en ramen. Honden in dergelijke staat van 

verhoogde angst lopen ook het risico zichzelf te verwonden. 

Pogingen om uit hondenkratten, ramen en zelfs deuren te 

ontsnappen, kunnen leiden tot pijnlijke verwondingen en hoge 

dierenartskosten.  

ANGST BIJ HONDEN: BEHANDELING 

De beste manier om angst te behandelen, is door eerst met je 

dierenarts te praten. Je dierenarts kan je helpen bij het 

identificeren van het soort angst waaraan je hond lijdt en de 

mogelijke oorzaken en triggers.  
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Je dierenarts zal je ook kunnen helpen bepalen of de angst 

eenvoudigweg situatie-specifiek is, of dat het een algemeen 

probleem is voor je hond. Bovendien kan de dierenarts ook 

andere medische aandoeningen uitsluiten die de symptomen 

van je hond kunnen veroorzaken.  

Je dierenarts kan je hierbij helpen met het opstellen van een 

behandelplan. Omdat overmatige angst vaak wordt veroorzaakt 

door een combinatie van factoren, is de beste manier om het te 

behandelen meestal door een combinatie van training, 

preventieve strategieën en in sommige gevallen medicatie. 

Training en contraconditionering 

Als je hond een ernstige angststoornis ontwikkelt, kan je 

dierenarts medicijnen of natuurlijke therapieën aanbevelen. 

Antidepressiva worden af en toe voorgeschreven voor honden 

met angst. Voor voorspelbare angstwekkende gebeurtenissen 

zoals onweersbuien, vuurwerk of autoritten, kan je dierenarts 

een medicijn zoals benzodiazepine voorschrijven in combinatie 

met een antidepressivum om je hond te helpen omgaan met de 

stress.  

Oudere honden met het cognitieve disfunctiesyndroom kunnen 

baat hebben bij het medicijn selegiline, dat enkele symptomen 

van CDS kan helpen verminderen. Selegiline wordt ook gebruikt 

voor de behandeling van chronische angst in Europa. Ook 

natuurlijke therapieën en producten kunnen honden met angst 

helpen. Sommige producten werken het beste in combinatie 
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met andere medicijnen, terwijl andere alleen kunnen worden 

gebruikt. Natuurlijke producten gebruiken feromonen en 

aromatherapie om angst te verminderen. Praat met je 

dierenarts over de natuurlijke producten die het meest geschikt 

zijn voor jouw hond. 

Cannabisolie tegen angst 

Er werden reeds verschillende succesverhalen gerapporteerd 

door menig hondenbaasje over het gebruik van Cannabisolie 

(CB-olie) bij hondenangst. CB-olie is een verbinding die 

voorkomt in cannabis en hennep en die niet alleen nuttig blijkt 

voor hondenbezitters, maar ook voor mensen.  

Sommige mensen zijn echt gebaat bij deze olie voor de 

behandeling van verschillende gezondheidsproblemen.Het is 

echter belangrijk op te merken dat, hoewel veel mensen CB-
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olie gebruiken voor de behandeling van angst, er momenteel 

geen wetenschappelijke gegevens zijn over hoe het gebruik van 

CB-olie invloed heeft op honden. Bovendien zijn CB-producten 

nog niet overal gereguleerd.  

Als je  toch zou overwegen om deze olie te gebruiken voor je 

hond kan je daarom best eerst je dierenarts raadplegen. Hij 

kan je helpen bepalen of CB-olie een goede behandeling is voor 

de angst van jouw hond. Hij kan hierbij ook de verschillende 

producten, mogelijke bijwerkingen en risico's bespreken. 

ANGST BIJ HONDEN: PREVENTIE 

Het is soms moeilijk om precies te voorspellen wat je hond 

angstig zal maken. Nog moeilijker is om te bepalen of de angst 

van je hond zich zal ontwikkelen tot een ernstigere aandoening. 

Er zijn echter manieren om een hond of puppy te helpen 

angstgerelateerde problemen te voorkomen. 

Lichaamstaal 

Een van de beste dingen die je kan doen, is de lichaamstaal 

van honden leren lezen. Weten wanneer je hond zich 

ongemakkelijk of bang voelt, kan je helpen om negatieve 

ervaringen te vermijden of deze als een positief 

trainingsmoment te gebruiken. Lichaamstaal kan je ook 

vertellen wanneer een hond angstig wordt. Dit is vooral handig 

als je hond in het verleden aan agressie gerelateerde angst 

heeft gehad. 
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Gehoorzaamheidstraining 

Gehoorzaamheidstraining is een essentieel hulpmiddel om 

hondenangst te voorkomen en te beheersen. Het legt de basis 

voor een gezonde relatie met je hond en schept vertrouwen. 

Een goedgetrainde hond is gemakkelijker te socialiseren dan 

een hond zonder training. Gehoorzaamheidscursussen zijn 

tevens een geweldige plek voor honden om andere honden in 

een gecontroleerde omgeving te ontmoeten. 

Lichaamsbeweging en de juiste voeding 

Regelmatige lichaamsbeweging en stimulatie zijn cruciaal voor 

de ontwikkeling en het fysieke en mentale welzijn van een 

hond. Een gestimuleerde hond zal immers minder snel 

destructief gedrag vertonen. Ook goede voeding is zeer  

belangrijk voor de gezondheid van je hond. Door dus goed te 

voorzien in de fysieke en mentale behoeften van je hond kan je 

al veel gedragsproblemen voorkomen.  

Vermijden van beangstigende situaties 

Als je hond angststoornissen vertoont, kan je ook proberen om 

die situaties te vermijden die de angst van je hond opwekken. 

Als je bijvoorbeeld weet dat je hond angstig wordt in de buurt 

van meerdere andere honden kan je best uitlaatparken voor 

honden vermijden . 

Als de bron van de angst niet kan worden vermeden, kunnen 

preventieve maatregelen zoals riemen lichaamsharnassen, en 
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eventueel muilkorven in sommige gevallen,  gevaarlijke 

situaties voorkomen. Zodra je weet wat je hond triggert, kun je 

je al van tevoren op deze situaties voorbereiden. 

ANGST BIJ HONDEN: EINDCONCLUSIE 

Net als mensen zullen veel honden op een bepaald moment in 

hun leven angst ervaren. Hoewel de meeste honden geen echte 

angststoornis zullen ontwikkelen, is het toch belangrijk om de 

oorzaken, symptomen en behandelingsopties van angst bij 

honden te kennen. Als je inzicht hebt in al deze facetten, kun je 

als baasje steeds je hond optimaal bijstaan in eventueel 

angstwekkende situaties.  

Als je denkt dat je hond een angstprobleem heeft, kun je het 

beste je dierenarts raadplegen. Hij kan de exacte diagnose 

stellen en eventueel andere gezondheidsproblemen uitsluiten. 

Hij kan je helpen een behandelplan te ontwikkelen dat het 

beste bij jouw hond en levensstijl past. 
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2. HORMOONAFWIJKINGEN 

Hormonen zijn chemische boodschappers met veel 

verschillende functies. De effecten van hormonen in het 

lichaam zijn zeer uiteenlopend en gevarieerd. Enkele bekende 

voorbeelden van hormonen zijn insuline, dat belangrijk is bij de 

ontwikkeling van diabetes, en oestrogeen en progesteron, die 

betrokken zijn bij de vrouwelijke voortplantingscyclus. 

Het endocriene systeem bestaat uit een groep weefsels die 

hormonen afgeven aan de bloedbaan om naar andere delen van 

het lichaam te reizen. De meeste endocriene weefsels zijn 

klieren (zoals de schildklier) die hormonen rechtstreeks afgeven 

aan kleine bloedvaten in en rond het weefsel.  

Verschillende belangrijke hormonen komen vrij uit andere 

weefsels dan klieren, zoals het hart, de nieren, de lever en de 

vetcellen. Sommige hormonen werken alleen in op één 

specifiek weefsel, terwijl andere effecten hebben op vrijwel elke 

cel in het lichaam. Hormonen zijn in zeer kleine hoeveelheden 

in het bloed aanwezig. Dit impliceert dat laboratoriumtests die 

worden uitgevoerd om hormoonspiegels te meten erg gevoelig 

moeten zijn. 

HYPOFYSEAFWIJKINGEN  

De hypofyse is de centrale klier aan de hersenbasis die veel van 

het hormoonsysteem controleert. De bekendste klinische 
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hypofyseafwijking is diabetes insipidus (niet hetzelfde als 

diabetis melitus of gewone suikerziekte).  

Deze aandoening is het gevolg van een gebrek aan productie 

van het antidiuretisch hormoon (ADH) - een hormoon dat de 

nieren opdraagt de urine sterker te concentreren en dus het 

plassen gaat stimuleren. Een hond met deze ziekte drinkt en 

plast overvloedig. De behandeling bestaat uit een kunstmatig 

ADH-hormoon onder de vorm van pillen of oogdruppels. 

SCHILDKLIERAFWIJKINGEN 

Het schildklierhormoon regelt de stofwisseling van het lichaam. 

De werking ervan is ingewikkeld waardoor de klinische 

symptomen van schildklieraandoeningen sterk uiteen kunnen 

lopen.  

Hypothyroïdisme 

Te geringe activiteit van de schilklieren, of hypothyroïdisme 

wordt vaak niet opgemerkt. In 80 % van de  gevallen ligt een 

infectie aan de basis, met een overreactie van het 

immuunsysteem tot gevolg. Hierdoor ontstaan antistoffen die 

de schildkliercellen vernietigen. 

algemene symptomen van deze aandoening zijn:  

• gewichtstoename 

• slechtere fysieke conditie 

• slechte conditie van de vacht 
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• rusteloosheid 

• huidinfecties 

Behandeling met het schildkliermiddel L-thyroxine is hierbij 

zeer effectief. De behandelde hond wordt snel weer alert en 

actief. Gewichtsverlies treedt op en is binnen enkele weken 

duidelijk zichtbaar. Het vachtherstel duurt echter veel langer en 

kan zelfs totl twaalf weken in beslag nemen. 

Hyperthyroïdisme 

Als de schilklieren overactief zijn, ontstaat het zeldzame 

hyperthyroïdisme. Honden met deze afwijking hebben een 

reusachtige eetlust maar verliezen desondanks gewicht en 

drinken en plassen meer. Hyperthyroïdisme wordt meestal 

veroorzaakt door een hormoonproducerende schildkliertumor. 

ADRENALINEAFWIJKINGEN 

De adrenalineklieren - in de buurt van de nieren gelegen 

(bijnieren) - maken het hormoon cortisol aan. Cortisol is van 

levensbelang voor de stofwisseling.  

Overactiviteit van adrenalineklieren 

Overactiviteit van de adrenalineklieren veroorzaakt de ziekte 

van Cushing (hyper - adrenocorticisme). Kleine terriërs, 

Poedels, Cavalier King Charles Spaniels en Boxers zijn er zeer 

vatbaar voor.  



20 

© Stiff Ebooks 

Een dergelijke hond drinkt en plast overvloedig en heeft 

voortdurend honger. Hij kan een opgezette buik krijgen en haar 

verliezen van zijn lichaam maar niet van zijn hoofd en benen. 

De hond hijgt meer en wordt zwakker en lustelozer 

Huidinfecties (pyoderma) komen hierbij ook veel voor.  

De behandeling van de ziekte van Cushing hangt af van de 

oorzaak van de aandoening. Vaak worden dergelijke honden 

behandeld met trilostene of ketoconazol om de overproductie 

van hormonen te verminderen. Chirurgisch wegnemen van de 

tumor is echter vaak de beste oplossing. 

Onderactiviteit van adrenalineklieren 

Als de adrenalineklier te gering werkt, veroorzaakt dat 

hypoadrenocorticisme, of de ziekte van Addison. Deze 

aandoening ontstaat vaak als het eigen immuunsysteem 

adrenalineklierweefsel vernietigt. 

Algemene symptomen zijn: 

• gebrek aan eetlust 

• gebrek aan eetlust 

•  lusteloosheid 

•  Depressie 

•  gewichtsverlies en zwakte  

Het ziektebeeld is echter wisselend en omdat het komt en gaat 

ook moeilijk te diagnosticeren. De Leonberger heeft als ras de 
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meeste aanleg voor de ziekte van Addison. De behandeling 

houdt meestal een aanvulling van de hormoontekorten in. 
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3. HERSENAFWIJKINGEN BIJ HONDEN 

Door verbindingen via ruggenmerg en perifere zenuwcellen, 

coördineren de hersenen alle bezigheden, gedachtes, 

gewaarwordingen, gevoelens, emoties, bewegingen en 

lichaamsfuncties. Als de hersenen beschadigd raken, leidt dat 

tot gedragsveranderingen, toevallen, controleverlies, 

verlammingen of coma. 

HERSENBESCHADIGINGEN 

Oorzaken 

Hersenbeschadigingen worden vaak veroorzaakt door 

verwondingen, vooral ten gevolge van verkeersongelukken. 

Beschadigingen kunnen ook het gevolg zijn van meningitis - 

ontsteking van het hersenvlies - en encefalitis - ontsteking 

van de hersenen zelf. Oorzaken van encefalitis zijn onder 

andere hondenziekte en rabiës, ziektes die door inenting 

kunnen worden voorkomen. 

Tenslotte kunnen ook vergiftigingen zorgen voor hersenschade. 

Symptomen 

Honden met hersenbeschadigingen gedragen en bewegen zich 

anders: toevallen, stuipen, coma en verlammingen zijn 

mogelijke symptomen. 
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Behandeling 

Behandeling variëert en is afhankelijk van de oorzaak. 

Raadpleeg na verkeersongelukken onmiddellijk je dierenarts 

nog voor eventuele symptomen van hersenbeschadiging 

duidelijk worden. Zo kan de grootste permanente schade vaak 

vermeden worden.  

COMA BIJ HONDEN 

Een coma kan veroorzaakt worden door een trauma zoals een 

hersenschudding bijvoorbeeld. Ook hartfalen, warmtestuwing of 

zeer hoge koorts, nier- of leverfalen, een zeer hoog 

bloedsuikerniveau, zuurstofgebrek en allerlei infecties en 

vergiftingen kunnen een coma veroorzaken. In het begin lijkt 

de hond gewoon verward, maar evolueert dit naar een toestand 

van algemene verstijving. Uiteindelijk verliest de hond het 

bewustzijn. 

De hond kan in deze toestand niet worden gewekt en is 

ongevoelig voor pijn. Als je hond in coma geraakt, ga dan zo 

snel mogelijk naar de dierenarts. 

TOEVALLEN BIJ HONDEN 

Een toeval kan er ofwel enorm spectaculair uitzien, ofwel zo 

subtiel verlopen dat het wordt afgedaan als een tijdelijk 

concentratieverlies.  

Meestal treedt er bij toevallen echter bewusteloosheid op.  
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Bovendien gaan dit gepaard met onwillekeurige 

spiercontracties, het verwijden van de pupillen, het spartelen 

met de ledematen en het trekken met het gezicht. 

Tijdens een toeval kwijlen honden ook vaak en ontlasten zich.  

Toevallen kunnen mild zijn, in groepjes optreden of zeer lang 

duren (meer dan vijf minuten). 

Bij sommige honden is er een erfelijke aanleg aanwezig. Andere 

oorzaken kunnen zijn: 

• Epilepsie  

• Hersenbeschadigingen  

• Littekenweefsel op de hersenen  

• Hersentumoren 

• Laag calciumniveau 

• Laag bloedsuikerniveau  

• Hartaanval 

• Migrerende larves van darmwormen  

• Hydrocefalus - teveel vocht in de hersenen  

• Encefalitis   

• Vergiftiging. 
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HERSENTUMOREN BIJ HONDEN 

Hersentumoren zijn zeldzaam, ze komen in slechts l op de 6500 

honden voor. 

Klinische symptomen ervan zijn onder andere veranderingen 

van gedrag en temperament, toevallen, rondjes lopen, 

veranderingen in de beweging en het gangwerk, blindheid en 

veranderingen in mentale vaardigheden, zintuigen en 

gezichtsmimiek.  

Doordat er steeds meer hersenscans worden genomen worden 

hersentumoren ook steeds vaker vastgesteld. 

Net als bij andere kankers is behandeling op de eerste plaats 

gericht op de controle van klinische symptomen en het 

verbeteren van de levenskwaliteit. Dit houdt in dat vaak 

gebruik wordt gemaakt van anti-epileptische medicijnen en 

corticosteroïdes in.  

Ook chirurgisch ingrijpen of bestraling behoort hierbij tot de 

mogelijkheden. 

 

 

 



26 

© Stiff Ebooks 

4. HARTAFWIJKINGEN  

Hartafwijkingen komen bij honden vaker voor dan bij welk 

huisdier dan ook. Het meest algemeen is schade aan de 

hartkleppen: dat komt vaak voor bij kleine honden van 

middelbare leeftijd en ouder. Aangeboren hartafwijkingen en 

hartaanvallen zijn zeldzamer. Allerlei medicijnen die voor 

hartproblemen van de mens zijn ontwikkeld, kunnen ook bij 

honden met succes de toenemende gevolgen van hartfalen 

uitstellen. 

HARTKLEPPROBLEMEN 

Veel honden ontwikkelen langzaam een degeneratieve 

verdikking en progressieve misvorming van één of meer 

hartkleppen naarmate ze ouder worden. Door deze 

veranderingen gaat de klep na verloop van tijd lekken. De 

mitralisklep wordt het meest aangetast. Deze klep bevindt zich 
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tussen de linker voorkamer (linker atrium) en de kamer (linker 

ventrikel), van waaruit via de aortaklep het bloed naar het 

lichaam wordt pompt.  

Sommige honden ontwikkelen deze verdikking ook in de 

tricuspidalisklep. Dit is de klep tussen voorkamer (rechter 

atrium) en kamer (rechter ventrikel), van waaruit het 

zuurstofarme bloed naar de longen wordt gepompt.  

Bepaalde rassen hebben een erfelijke aanleg voor deze ziekte. 

En degeneratieve hartklepaandoening ontstaat langzaam 

progressief over de jaren heen en is onomkeerbaar. Het 

bloedvolume dat bij elke hartslag teruglekt in het atrium, 

neemt in de loop van de tijd langzaam toe.  

Veel honden met deze ziekte ontwikkelen echter nooit tekenen 

van congestief hartfalen, ook al hebben ze mogelijk een luid 

hartgeruis. Vroeg in het ziekteproces kan je dierenarts een 

zacht geruis horen wanneer de aangetaste klep begint te 

lekken.  

Meestal is er gedurende een lange periode geen merkbare 

verandering in het activiteitsniveau of het gedrag van de hond. 

Geleidelijk wordt het kleplek echter erger en wordt het hart 

langzaam groter. Als het lek ernstig wordt, kan het bloed zich 

achter het hart opstapelen - meestal in de longen. Dit 

veroorzaakt longcongestie en vochtophoping (oedeem). 

Wanneer longcongestie en oedeem optreden, is congestief 

hartfalen aanwezig. 
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Een verminderde fysieke conditie kan het eerste teken zijn van 

hartfalen. De meeste honden met hartfalen door degeneratieve 

klepziekte vertonen symptomen van "linkszijdig" congestief 

falen. Deze symptomen zijn onder meer: snel vermoeid raken, 

versnelde ademhaling bij matige inspanning, overmatig hijgen 

en hoesten (vooral bij activiteit). Als je één van deze 

symptomen opmerkt bij je hond moet je zeker een bezoek aan 

je dierenarts brengen. Hij kan dan onderzoeken of er sprake is 

van een hartfalen (of een andere ziekte.)  

Verder gevorderde tekenen van hartfalen kunnen zijn: 

moeizame ademhaling, onwil om te gaan liggen, onvermogen 

om comfortabel te rusten, verergerde hoest, verminderde 

activiteit en verlies van eetlust. Je dierenarts moet  onmiddellijk 

worden geraadpleegd als deze symptomen optreden.  

Sommige honden die symptomatisch worden door hun 

hartaandoening ontwikkelen vocht in de buik (ascites); anderen 

hebben periodes van plotselinge zwakte of flauwvallen die het 

gevolg kunnen zijn van een onregelmatige hartslag of andere 

complicaties.  

Zolang er geen symptomen van hartfalen optreden, is 

behandeling niet nodig. Toch wordt vaak geadviseerd om de 

inname van zout in de voeding te verminderen.  

Nogmaals, er zijn veel honden met degeneratieve 

hartklepaandoeningen die echter nooit evolueren tot hartfalen.  
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Als zich echter toch hartfalen ontwikkelt, worden verschillende 

medicijnen en andere strategieën gebruikt om de symptomen 

onder controle te houden. Aangezien de ziekte niet omkeerbaar 

is en hartfalen, wanneer het optreedt, de neiging heeft 

progressief te zijn, moet de intensiteit van de therapie (inclusief 

het aantal gebruikte medicijnen en doseringen) gewoonlijk na 

verloop van tijd worden verhoogd. 

HARTSPIERVERWIJDING 

Wat is het? 

Hartspierverwijding is een ziekte van de hartspier die resulteert 

in verzwakte contracties en een slecht pompvermogen. 

Naarmate de ziekte voortschrijdt, worden de hartkamers 

groter, kunnen één of meer kleppen gaan lekken en ontstaan 

symptomen van congestief hartfalen. De oorzaak van 

hartspierwerwijding is in de meeste gevallen onduidelijk, maar 

bepaalde rassen lijken een erfelijke aanleg te hebben. Grote 

hondenrassen worden het vaakst getroffen, hoewel deze 

aandoening ook voorkomt bij sommige kleinere rassen zoals 

cocker-spaniëls.  

Af en toe ontwikkelen hartverwijdings-achtige 

hartspierstoornissen zich als gevolg van een duidelijke primaire 

oorzaak, zoals een toxine of een infectie. In tegenstelling tot bij 

mensen is een disfunctie van de hartspier bij honden bijna 
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nooit het gevolg van chronische coronaire hartziekte 

("hartaanvallen"). 

Symptomen van hartverwijding 

Hartspierziektes treffen vaak honden onder zeven jaar oud en    

hebben te maken met een verwijding of vergroting van de 

hartboezem en verdunning van de hartspier, iets dat leidt tot 

congestief hartfalen.  

Het komt vaak voor bij middelgrote en grote honden, vooral 

Dobermanns, en treft vaker reuen dan teven. Aangetaste 

honden worden mager, zijn lusteloos en snel moe bij normale 

inspanning.  

Bij voortschrijden van de aandoening hoopt zich vocht op in 

longen en buik. Ze worden dan behandeld voor congestief 

hartfalen. 

Hoe wordt de diagnose gesteld? 

Hartonderzoek door een dierenarts kan abnormale hartgeluiden 

(indien aanwezig) en andere tekenen van hartfalen aan het 

licht brengen.  

Gewoonlijk worden thoraxfoto's (röntgenfoto's), een 

elektrocardiogram (ECG) en echo gemaakt om een 

vermoedelijke diagnose te bevestigen en de ernst te bepalen.  
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Echo kan ook worden gebruikt om te screenen op vroege 

hartverwijding bij rassen met een hogere incidentie van de 

ziekte. 

Wat kan er worden gedaan? 

Asymptomatische gevallen van hartverwijding kunnen worden 

behandeld met medicatie om de progressie van de 

veranderingen die leiden tot hartfalen te vertragen.  

Meestal zal de hoeveelheid medicatie hierbij wel moeten 

verhoogd worden naarmate de tijd vordert. 

HARTWORMEN 

Hartwormen, Dirofilaria immitis, verspreiden zich via 

muggenbeten en groeien in de hartkamers. Dit leidt tot 

energiegebrek, een vochtige hoest en hartfalen. 

Deze parasiet is vooral een probleem in Amerika, aan de 

Golfkust en Oostkust van Noord-Amerika tot Quebec en 

Ontario. In Europa komt hij vooral voor rond de Middellandse 

Zee. 

Je dierenarts kan je zeker advies geven over een werkzame 

hartwormpreventie en -behandeling tijdens het muggenseizoen 

in die delen van de wereld waar hartwormen voorkomen. 
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5. KANKER BIJ HONDEN 

Honden zijn vatbaar voor dezelfde soorten kanker als mensen. 

Kanker wordt veroorzaakt door de ongecontroleerde groei van 

cellen in het lichaam. Deze cellen kunnen afkomstig zijn uit elk 

lichaamsweefsel.  

Als een woekerende kanker ergens in een bepaald deel van het 

lichaam niet op tijd wordt opgemerkt en gestopt, kan deze zich 

via de bloedsomloop of lymfesystemen gaan verspreiden naar 

andere weefsels in het lichaam. Dit noemen we metastasering 

of uitzaaiing van de kanker.  

Hondenkanker is de belangrijkste doodsoorzaak voor honden 

van 10 jaar en ouder. De helft van alle kankers bij honden is 

echter te behandelen als ze in een vroeg stadium kunnen 

worden behandeld, d.w.z. vooraleer de kanker is uitgezaaid. 

MEEST VOORKOMENDE KANKERS 

Hemangiosarcoom 

Deze vorm van hondenkanker is een ongeneeslijke kanker van 

cellen die de binnenkant van de bloedvaten bekleden, 

endotheelcellen genoemd. Hoewel honden van elke leeftijd en 

elk ras vatbaar zijn voor hemangiosarcoom, komt het vaker 

voor bij honden van middelbare of oudere leeftijd.  

Ook hebben bepaalde rassen een veel hogere incidentie, 

waaronder Golden Retrievers en Duitse herders. Om deze reden 
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is aanvullende screening van deze rassen aanbevolen na de 

leeftijd van 5 jaar.  

Deze vorm van hondenkanker ontwikkelt zich langzaam en is in 

wezen pijnloos. Klinische symptomen worden dan ook pas 

duidelijk in een reeds ver gevorderd stadium wanneer de 

tumoren resistent zijn tegen de meeste behandelingen. Minder 

dan 50 % van de honden is na de start van de behandeling nog 

in leven en vele sterven zelfs aan inwendige bloedingen nog 

voor men de kans had om een behandeling op te starten. 

Mastceltumoren 

Mastcellen zijn immuuncellen die verantwoordelijk zijn voor 

allergieën. Mastcellen zijn te vinden in alle 

weefsels van het lichaam, maar vormen 

meestal tumoren op de huid bij bijna 20 

procent van de hondenpopulatie. Ze 

variëren van relatief goedaardig tot 

extreem agressief. Bepaalde hondenrassen 

lopen een verhoogd risico op de 

ontwikkeling van deze tumor, wat erop 

wijst dat erfelijkheid een oorzaak kan zijn. Vooral Boxers zijn 

vatbaar voor dit type kanker. 

Lymphoom 

Deze vorm van hondenkanker kan elke hond van elk ras op 

elke leeftijd treffen. Meestal uit dit zich als gezwollen klieren 
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(lymfeklieren) die onder de nek, voor de schouders of achter de 

knie kunnen worden waargenomen. Af en toe kan lymfoom 

lymfeklieren aantasten die niet zichtbaar zijn van buitenaf,  

zoals die in de borstkas of in de buik. Dit kan 

ademhalingsproblemen en spijsverteringsproblemen 

veroorzaken. Over het algemeen is deze vorm van 

hondenkanker goed behandelbaar als hij in een vroeg stadium 

wordt gediagnosticeerd. Poedels, Golden Retrievers en 

Australian Shepherds zijn enkele van de rassen met een hogere 

incidentie van lymfoom. 

Osteosarcoom 

Deze vorm van hondenkanker is de meest voorkomende vorm 

van primaire botkanker bij honden, goed voor tot 85% van de 

tumoren die hun oorsprong vinden in het skelet. Hoewel het 

vooral oudere honden van grote of grote rassen treft, kan het 

honden van elke grootte of leeftijd treffen.  

Osteosarcoom komt voor in alle botten, maar meestal treft het 

de botten die grenzen aan de schouder, pols en knie. Een 

belangrijk symptoom is verlamming van het aangetaste 

lidmaat, of een zwelling t.h.v. de aangetaste regio. 

Hersentumoren 

Epilepsie-achtige aanvallen of andere extreme 

gedragsveranderingen zijn meestal de enige klinische 
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symptomen. CAT-scanning en MRI worden gebruikt om locatie, 

grootte en ernst van de tumor te bepalen. 

Sommige niet-operabele tumoren kunnen onder controle 

gehouden worden door orale chemotherapie en radiotherapie. 

Een chirurgische ingreep kan wel worden aanbevolen als de 

tumor operabel is. 

Blaastumoren 

Sommige rassen lopen meer risico op deze vorm van 

hondenkanker dan andere. Dit is een zich langzaam 

ontwikkelende hondenkanker en de symptomen kunnen pas na 

3 tot 6 maanden optreden. Urinewegobstructie en bloeding zijn 

veel voorkomende symptomen. 

Borsttumoren bij teven 

Niet-gesteriliseerde teven lopen een hoog risico om 

kwaadaardige borsttumoren te ontwikkelen. Maar ook bij niet-

gesteriliseerde teven blijft het risico van borstkanker bestaan. 

Ongeveer 50% van deze tumoren is kwaadaardig en volledige 

chirurgische verwijdering wordt aanbevolen als de kanker niet 

is uitgezaaid. 

Maligne Histiocytose 

Deze hondkanker treft het vaakst grotere sportrassen. Het 

komt voor als gelokaliseerde tumoren in de milt, lymfeklieren, 

longen, beenmerg, huid en onderhuid, hersenen en weefsels 

rond grote gewrichten. 
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Histiocytische sarcomen kunnen ook voorkomend onder de 

vorm meerdere tumoren in enkele organen (vooral milt) en die 

snel gaan uitzaaien naar andere organen. Helaas bestaat er 

geen effectieve therapie voor deze vorm van hondenkanker. 

Plaveiselcelcarcinoom 

Deze vorm van kanker wordt meestal aangetroffen in de mond 

en op het nagelbed van de tenen. Vroegtijdige opsporing en 

volledige chirurgische verwijdering is de meest gangbare 

behandeling. Bij minder dan 20% van de gevallen gaat de 

kanker uitzaaien naar andere delen van het lichaam.  

Paveiselceltumoren van de amandelen en tong zijn behoorlijk 

agressief en minder dan 10% van de honden overleeft 1 jaar of 

langer ondanks behandeling. 

Mond- en neuskanker 

Dit is een veel voorkomende vorm van hondenkanker, meer 

nog in de mond dan in de neus. Symptomen zijn onder meer 

een massa op het tandvlees, bloeding, slechte geur of moeite 

met eten. Omdat de meeste van deze tumoren kwaadaardig 

zijn, is een vroege, agressieve behandeling essentieel.  

Kanker kan zich ook in de neus van honden ontwikkelen. 

Neusbloeding, ademhalingsmoeilijkheden of zwelling van het 

gezicht zijn symptomen die kunnen wijzen op neuskanker. 



38 

© Stiff Ebooks 

Huidkanker 

Deze vorm van hondenkanker komt het meest voor bij honden 

met een donkere huid. Melanomen ontstaan uit 

pigmentproducerende cellen, melanocyten genaamd, die 

verantwoordelijk zijn voor het kleuren van de huid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melanomen kunnen voorkomen t.h.v. de behaarde huid, waar 

ze meestal kleine, donkere (bruine tot zwarte) knobbeltjes 

vormen. Ze kunnen zich eveneens manifesteren als grote, 

platte, gerimpelde massa's.  

Kwaadaardig melanoom, dat zich ontwikkelt in de mond of in 

de distale ledematen (meestal de teennagels), is een 

ongeneeslijke ziekte. Deze tumoren zijn vaak uitgezaaid naar 
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verre delen van het lichaam tegen de tijd dat ze voor het eerst 

worden opgemerkt, waardoor volledige chirurgische 

verwijdering onmogelijk is. 

Teelbalkanker 

Deze vorm van hondenkanker komt veel voor bij niet-

gecastreerde honden. Deze kanker is grotendeels te voorkomen 

met castratie. Indien in een vroeg stadium ontdekt, kan een 

operatie zorgen voor volledig genezing. 

SYMPTOMEN VAN KANKER BIJ HONDEN 

Sommige symptomen van kanker zijn gemakkelijk te 

herkennen en andere niet. De symptomen kunnen ook sterk 

variëren en zijn afhankelijk van een aantal factoren.  

Deze zijn echter enkele van de meest voorkomende 

symptomen van kanker bij honden: 

•  Abnormale zwellingen die blijven of steeds verder groeien 

•  Zere plekken die niet genezen  

•  Gewichtsverlies 

•  Verlies van eetlust 

•  Bloedingen of uitvloeiingen uit lichaamsopeningen 

•  Vieze geur  

•  Moeilijk eten of slikken  
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•  Terughoudend bij bewegen of gebrek aan   

uithoudingsvermogen  

•  Aanhoudende kreupelheid of stijfheid  

•  Moeilijk ademen, plassen of ontlasten 

Indien je één van deze symptomen waarneemt bij je hond is 

het uiterst raadzaam om je dierenarts te raadplegen. 

WAT JE ZEKER MOET WETEN 

Tumoren bij honden manifesteren zich meestal als vlezige maar 

stevige klonters weefsel onder de huid en vacht. Niet alle 

tumoren zullen echter uiterlijk zichtbaar zijn. Soms zitten ze 

immers diep in het lichaam van de hond. 

Vroegtijdige opsporing en behandeling zijn echter essentieel om 

de gezondheid en kwaliteit van leven van je hond te behouden. 

Daarom is het belangrijk om je metgezel zelf regelmatig te 

controleren op abnormale knobbels en halfjaarlijks een 

afspraak te maken bij de dierenarts. 

Hondenbaasjes ontdekken meestal een tumor bij hun hond 

tijdens het aaien of baden. Als je met je hand over een deel 

van het lichaam van je hond gaat en een bult voelt, maak dan 

onmiddellijk een afspraak met je dierenarts. 

Hoogstwaarschijnlijk zal de dierenarts dan een biopsie nemen 

van de tumorcellen om een juiste diagnose te kunnen stellen 

van het type tumor. 
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Deze diagnose is van belang om te bepalen welke behandelng 

al dan niet nodig is. Sommige tumoren zijn niet zichtbaar, maar 

kunnen tijdens het onderzoek wel door je dierenarts worden 

gepalpeerd (gevoeld). Een vergrote milt kan bijvoorbeeld 

voelbaar zijn voor de dierenarts, maar niet zichtbaar voor het 

baasje. Bovenstaande lijst met symptomen kan je helpen om te 

weten waarop je moet letten. 

DIAGNOSE VAN KANKER BIJ HONDEN 

Alleen een dierenarts kan hondenkanker nauwkeurig 

diagnosticeren. Daarom is het uitermate belangrijk om 

regelmatig een routineonderzoek in te plannen voor je hond. 

Tijdens deze preventieve onderzoeken kan je dierenarts je 

hond controleren op symptomen van kanker. Vroegetijdige 

opsporing en behandeling is essentiëel voor een volledige 

genezing. 
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6. MOND EN GEBIT 

Honden gebruiken hun mond en gebit niet alleen om te eten, 

maar ook om zich te verdedigen, te verzorgen, genegenheid te 

tonen of gewoon om dingen te onderzoek, proeven, te spelen 

en zich te vermaken.  

Als gevolg daarvan kunnen allerlei problemen ontstaan zoals 

mondinfecties, parodontose, halitose of tumoren. 

Mondinfecties bij honden 

Infectie of ontsteking in de mond (stomatitis) kan veroorzaakt 

worden door snedes, brandwonden, vreemde voorwerpen of 

ziektes van het tandvlees (parodontose). 

Stofwisselingsproblemen zoals nierfalen kunnen ook pijnlijke 

stomatitis veroorzaken. De behandeling van stomatitis richt 

zichop de oorzaak: verwondingen worden behandeld, vreemde 

voorwerpen worden verwijderd, tandproblemen worden 

aangepakt en onderliggende stofwisselingsproblemen worden 

behandeld om herhaling te voorkomen.  

Vaak gaat dit gepaard met een secundaire infectie en dus 

worden vaak de juiste antibiotica toegediend. 

Vreemde voorwerpen in de mond 

Knagen op stokken, stenen, botten en andere harde 

voorwerpen is leuk voor je hond, maar het is ook gevaarlijk. 
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Stokken kunnen de mond beschadigen en tanden breken, 

vooral de molaren. Infectie is dan ook meestal het gevolg.  

Als je hond een vreemd voorwerp in zijn mond heeft, probeer 

dat dan voorzichtig te verwijderen met de steel van een lepel. 

Vreemde voorwerpen in de keel 

Stokken kunnen ook achter in de keel schieten, te ver weg voor 

de steel van een lepel. Een hond met iets in zijn keel kokhalst, 

wrijft zijn poten over zijn snuit, kwijlt en braakt. Dit is een 

levensgevaarlijke situatie!  

Een vreemd voorwerp kan in de keel ook een zwelling 

veroorzaken die het ademen belet. Als het voorwerp het 

strottenhoofd blokkeert, stikt de hond en valt flauw. Grijp 

onmiddellijk in! 

Parodontose 

Bijna elke hond ontwikkelt tijdens zijn leven peridontale 

ziektes. Slechte mondhygiëne is de hoofdoorzaak en honden 

met parodontose hebben gewoonlijk ook een slechte adem 

(halitose). 

Periodontose is te voorkomen door regelmatig de tanden van je 

hond te poetsen. Knagen op droogvoer, zelfs droogvoer dat 

speciaal is gemaakt om de tanden te reinigen, zal niet volstaan 

om paridontose voorkomen. 
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Controleer regelmatig de tanden van je hond op een rode lijn 

onderlangs de tanden. Dat is namelijk het eerste symptoom 

van tandvleesontsteking (gingivitis). Behandeling op dat 

moment voorkomt dat gingivitis zich gaat ontwikkelen tot 

paridontose. 

Mondtumoren  

Mondtumoren zijn eerder zeldzaam maar als ze zich voordoen 

is dit meestal t.h.v. het tandvlees, de tong, het gehemelte of de 

speekselklieren. Indien mogelijk worden ze chirurgisch 

verwijderd, gevolgd door chemotherapie of bestraling. 
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7. OOGAANDOENINGEN 

Oogaandoeningen zijn één van de belangrijkste redenen voor 

een bezoek aan de dierenarts. Ze worden meestal direct 

opgemerkt maar moeten ook steeds ernstig genomen worden 

en goed worden verzorgd.  

BINDVLIESONTSTEKING (CONJUNCTIVITIS)  

Conjunctivitis is een 

aandoening van het 

oog die honden, 

katten, mensen en 

andere dieren kan 

treffen. Het kan op zichzelf voorkomen of in combinatie met 

een andere oogaandoening. Zoals alle oogproblemen, moet 

conjunctivitis worden behandeld door een dierenarts. 

Wat is het ? 

De term conjunctivitis wordt gebruikt om ontsteking van het 

bindvlies te beschrijven, een dunne laag weefsel die het ooglid 

bekleedt en de sclera (het witte deel) van het oog bedekt. Het 

bindvlies beschermt en helpt het oog te smeren. Wanneer iets 

ervoor zorgt dat het bindvlies ontstoken raakt, kan het oog 

rood en gezwollen lijken. Conjunctivitis wordt vaak "roze ogen" 

genoemd. Het kan één of beide ogen aantasten. In sommige 
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gevallen kan het in het ene oog beginnen en zich naar het 

andere verspreiden. 

Symptomen 

• Roodheid  

• Oogafscheiding  

• Zwelling of wallen onder de ogen  

• Turen  

• Overmatig knipperen  

• Wrijven of krabben aan de ogen. 

Oorzaken 

Conjunctivitis treedt op wanneer iets ervoor zorgt dat het 

bindvlies ontstoken raakt. Hoewel het op zichzelf kan 

voorkomen, is het soms een symptoom van een andere 

oogziekte. Mogelijke oorzaken van conjunctivitis bij honden zijn 

onder meer: 

• Allergieën  

• Trauma aan het oog  

• Infectieziekten, vooral die welke invloed hebben op de 

bovenste luchtwegen  

• Oog- of ooglidtumoren  

• Problemen met traanproductie 
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• Problemen met traankanalen, zoals een obstructie  

• Kersenoog  

• Entropion of ectropion (ooglidafwijkingen)  

• Distichiasis en andere abnormale wimpergroei  

• Glaucoom  

• Anterieure uveïtis  

• Keratitis ulcerosa 

Conjunctivitis kan ervoor zorgen dat honden in hun ogen 

klauwen of met hun gezicht over dingen wrijven om jeuk of pijn 

te verlichten. Hierdoor kan de situatie nog verergeren en zelfs 

complicaties veroorzaken zoals hoornvlieszweren. Neem direct 

contact op met je dierenarts als je dit merkt. 

Behandeling 

De behandeling van conjunctivitis hangt meestal af van de 

oorzaak. Je dierenarts zal een grondig oogonderzoek en 

lichamelijk onderzoek uitvoeren om te zoeken naar 

onderliggende ziekten en andere fysieke problemen. 

Hij zal mogelijk speciale oogtesten moeten uitvoeren om een 

diagnose te stellen. Dit kan een test zijn om de traanproductie 

te meten, een vlek om hoornvlieszweren of laesies op te sporen 

en het meten van de intraoculaire druk. 

Als de conjunctivitis verband lijkt te houden met een oogziekte 

of een ander fysiek probleem, zal de dierenarts aanbevelen die 
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aandoening samen met conjunctivitis te behandelen. De 

behandeling kan het gebruik van oogdruppels of zalven in 

combinatie met orale medicatie omvatten. 

Primaire conjunctivitis (zonder onderliggende oorzaak) wordt 

vaak behandeld met oogdruppels of zalf die steroïden bevat om 

ontstekingen te verminderen. Antibiotische oogmedicijnen 

kunnen ook worden gebruikt om een mogelijke bacteriële 

infectie in het oog te behandelen of te voorkomen. 

Oogmedicatie moet meestal twee tot vier keer per dag worden 

aangebracht. 

Het is belangrijk om de aanbevelingen van je dierenarts goed 

op te volgen als het gaat om behandeling. Probeer geen 

behandelingen over te slaan. Neem onmiddellijk contact op met 

je dierenarts als het oog niet verbetert of als het slechter 

wordt. 

Preventie 

Misschien kan je het niet helemaal voorkomen dat je hond 

conjunctivitis krijgt, maar je kunt het wel vroeg opmerken en 

de dierenarts bezoeken voordat het ernstig wordt. Denk eraan 

om steeds contact op te nemen met je dierenarts als je hond 

een oogprobleem heeft. 

Als je hond vatbaar is voor omgevingsallergieën, vraag dan je 

dierenarts om een antihistaminicum zoals difenhydramine te 

gebruiken om de allergische reactie te minimaliseren. 
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Als je hond een bestaande oogaandoening heeft, is het 

belangrijk om deze onder controle te houden. Geef alle 

medicijnen zoals voorgeschreven en neem contact op met je 

dierenarts als er een verandering merkbaar is aan zijn ogen. 

HOORNVLIESONTSTEKING (KERATITIS) 

Beschadigingen aan het oog 

door vechten of een ongeluk 

is één van de belangrijkste 

oorzaken van blindheid, 

vooral van rassen met een 

plat gezicht zoals de 

Pekingees, die enigszins bolle 

ogen heeft.  

Beschadigingen van het hoornvlies (de buitenste laag van het 

oog) veroorzaakt zwellingen en een troebel aanzien. 

Hoornvliesbeschadigingen kunnen leiden tot het zweren  van 

het oog. abscessen zweren overgaan.  

Je dierenarts zal het oog reinigen en met geschikte antibiotica 

behandelen. In extreme gevallen is chirurgisch ingrijpen 

noodzakelijk. 
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KERSENOOG 

Een kersenoog kan elke 

hond treffen, maar de 

kans  is bij sommige 

groter dan bij andere dat 

ze het ontwikkelen. Deze 

aandoening kan in slechts 

één of beide ogen van een 

hond voorkomen. Het is 

nuttig voor een hondenbaasje om te weten welke rassen er 

vatbaar voor zijn en hoe je het kan herkennen. 

Wat is het? 

"Kersenoog" is de bijnaam voor een medische aandoening die 

bekend staat als een verzakt nictiterend membraan, verzakt 

derde ooglid of verzakking van de derde ooglidklier.  

Het derde ooglid, of het nictiterende membraan, is dit vlezige, 

roze deel naast het oog in de oogkas. Dit membraan is eigenlijk 

een flapje weefsel dat een klier bevat die tranen afscheidt en 

meestal niet gemakkelijk te zien is. Het moet vlak zijn en tegen 

de hoek van de oogkas liggen, maar bij een hond met een 

kersenoog wordt het vergroot, kantelt het om en steekt uit of 

verzakt waardoor het abnormaal zichtbaar wordt. 
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Symptomen 

• Roze bult in de ooghoek  

• Wrijven in het oog  

• Onmogelijkheid om het oog te sluiten. 

Een hond met een kersenoog heeft een roze of rode bobbel die 

uit de binnenste ooghoek lijkt te komen. Deze bult zal niet 

bloeden en is niet pijnlijk, maar is meestal vrij duidelijk 

zichtbaar. Soms zal de bult komen en gaan, maar soms puilt 

het kersenoog permanent uit, totdat een behandeling is 

ingesteld. 

Los van deze overduidelijke roze uitstulping in het oog, kunnen 

er zich nog andere oogproblemen manifesteren. Deze kunnen 

zijn: droge ogen, hoornvlieszweren, irritatie en ontsteking van 

het hoornvlies. Deze aandoeningen zorgen er vervolgens voor 

dat een hond in zijn ogen wrijft en e problemen ontstaan. 

Oorzaken 

Kersenoog kan aangeboren zijn maar vaker ontwikkelt het zich 

in de loop van de tijd. De aandoening komt het meest voor bij 

honden van 2 jaar of jonger, maar bij sommige rassen is de 

kans groter dat ze kersenoog ontwikkelen dan bij andere. 

Deze rassen zijn onder meer Amerikaanse Cocker Spaniels, 

Shih Tzus, Beagles, Lhasa Apsos, Pekingees, Maltees, Bassett 

Hounds, Rottweilers, Napolitaanse Mastiffs, Shar-Peis, Boston 

Terriers, St. Bernards en Engelse Bulldogs. 
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Behandeling 

In de loop der jaren zijn er verschillende chirurgische methoden 

bedacht om kersenoog bij honden te behandelen. Chirurgische 

vervanging van het kersenoog is de ideale behandelingskeuze 

om de traanproductie in de klier te behouden, maar af en toe 

moet de klier worden verwijderd.  

Als chirurgische vervanging niet lukt en het verwijderen van de 

klier noodzakelijk is, bestaat het risico dat een hond chronisch 

droge ogen ontwikkelt. 

Het simpelweg terug op zijn plaats duwen met een natte doek 

kan werken als de klier er net is uit gesprongen. Het succes 

hiervan hangt af van de ernst van het kersenoog en hoe lang 

het er uit is geweest. Meestal is dit echter slechts een tijdelijke 

oplossing, als het überhaupt al werkt. 

Preventie 

Niemand weet wat de precieze oorzaak is van dit probleem. Wel 

is het zo dat sommige honden gewoon een genetische aanleg 

hebben om het te ontwikkelen. Er bestaat geen manier om te 

voorkomen dat het bij jouw hond voorkomt, maar gelukkig is 

het geen levensbedreigende aandoening en kan het worden 

behandeld met operaties en medicijnen. 
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CATARACT 

Cataract ofwel staar is een verlies 

van doorzichtigheid van de lens en 

is de bekendste oorzaak van 

blindheid. Cataract in een oog kan 

het gevolg zijn van een verwonding. 

Als het bij beide ogen voorkomt is 

de oorzaak waarschijnlijk suikerziekte (diabetes) of een 

erfelijke aanleg (vooral bij Labradors en Cocker Spaniels).  

Cataract kan chirurgisch worden verwijderd maar alleen bij 

volledige blindheid en waarbij de retina nog volledig intact is.  

Zorgvuldig fokken is de enige manier om de kans op erfelijk te 

verminderen. Het verschijnsel doet zich pas op zesjarige leeftijd 

voor. Dus als je je een hond wilt fokken, ga dan na of ouders, 

grootouders en overgrootouders vrij van cataract zijn. 

Bij een jonge hond zijn de lenzen buigzaam en helder, maar op 

leeftijd worden ze harder en krijgen ze een blauwe schijn en 

begint dit op cataract te lijken. Deze natuurlijke veroudering, 

‘ouderdomsstaar’, komt voor bij honden ouder dan negen jaar 

en vereist geen behandeling. 
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8. OORAANDOENINGEN 

Het oor is een kwetsbaar deel van het lichaam. De uitwendige 

oorflap beschadigt gemakkelijk en in de gehoorgang verzamelt 

zich gemakkelijk oorsmeer, vuil en water. 

Het is een verzamelpunt voor allerlei infecties waardoor een 

ontsteking van zowel het uitwendig oor als het binnenoor kan 

ontstaan. Ook ontsteking van het middenoor is mogelijk. 

SYMPTOMEN VAN OORONTSTEKING 

Honden met een oorprobleem vertoont één of meerdere van 

volgende symptomen: 

• Schudden met hoofd en oren 

• Krabben aan één of beide oren  

• Onprettige geur uit oren  

• Gele of bruine uitvloeiing  

• Ontsteking van de oorflap of opening van de gehoorgang  

• Piepen of andere indicatie van pijn bij aanraking van oren 

• Hoofd schuin houden  

• Klaarblijkelijk verlies van gehoor. 
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UITWENDIGE OORONTSTEKINGEN 

Veel gevallen van oorontsteking (ofwel otitis) worden 

veroorzaakt door kleine witte mijten. Ze kunnen worden 

gedood door drie weken lang de juiste bestrijdingsmiddelen te 

gebruiken.  

 

Alle huisdieren die in contact zijn geweest met de besmette 

hond moeten eveneens behandeld worden omdat dit enorm 

besmettelijk is. 

Onbehandelde uitwendige oorontstekingen kunnen leiden tot 

een geperforeerd trommelvlies en middenoor- of inwendige 

oorontsteking. Dit leidt dikwijls tot het schuin houden van het 
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hoofd en evenwichtsverlies. Je dierenarts zal in dit geval schrijft 

de juiste medicijnen voorschrijven. 

Als het trommelvlies is doorboord mogen echter bepaalde 

antibiotica, zoals gentamycine en neomycine, niet worden 

gegeven vanwege mogelijke zenuwschade. 

Bepaalde rassen zoals Labrador en Golden Retrievers lijken 

aanleg voor hematomen te hebben (zachte, wisselende 

zwellingen in de oorflap). Ze ontstaan als er bloedvaatjes 

knappen en zich bloed opstapelt tussen het kraakbeen en de 

huid van het oor. De dierenarts zal het hematoom draineren en 

hechten om herhaling te voorkomen. Ook worden 

corticosteroïden toegediend.  

De oorpunten kunnen bevriezen, vooral als er weinig haar op 

zit. Als je hond lange tijd in de kou heeft gelopen, dep dan zijn 

oren met lauw water. Wrijf er niet op want dat veroorzaakt 

alleen maar meer jeuk.  

Bij warm weer kan zonnebrand optreden, vooral bij honden met 

een witte vacht. Smeer daarom de oren in met 

zonnebrandcrème met beschermingsfactor dertig of meer als je 

je hond langere tijd in de zon laat. 

EVENWICHTSPROBLEMEN EN DOOFHEID 

Middenoor- en inwendige oorproblemen kunnen leiden tot 

verlies van evenwicht, vooral bij oudere honden. Symptomen 
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zijn onder andere een schuin hoofd, wegdraaiendede ogen, 

verlies van coördinatie en eetlust en braken.  

Deze verzameling symptomen - die bekend staan als het 

evenwichtsverliessyndroom - kan soms worden verward met 

een toeval. De directe oorzaak is onbekend en de 

verschijnselen verminderen vaak al binnen een week en 

verdwijnen volledig binnen een maand. 

Symptomen worden behandeld met medicijnen om de 

misselijkheid te onderdrukken en ongelukken te voorkomen. 

Tijdelijk doofheid kan veroorzaakt worden door een 

overvloedige oorsmeerproductie of schurft, iets wat ook de huid 

aantast. Deze problemen zijn gemakkelijk te behandelen met 

de juiste medicijnen.  

Verminderd gehoor en eventuele doofheid kunnen geleidelijk 

aan ontstaan bij oudere honden en kan erfelijk zijn binnen 

bepaalde rassen. Een gespecialiseerd dierenarts kan eventueel 

een meting van de gehoorsrespons in de hersenstam  

verrichten om zo een exacte diagnose te stellen. 

Omgang met een dove hond kan veeleisend zijn. Maar met 

geduld, de juiste training en eenvoudige maar overduidelijke 

handsignalen kan je zo’n hond perfect leren gehoorzamen. Hou 

een dove hond wel steeds aan de lijn. 

 

 



59 

© Stiff Ebooks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

© Stiff Ebooks 

9. RUGGENGRAATAFWIJKINGEN 

Beschadiging van het ruggenmerg kan spontaan ontstaan of 

door een ongeluk. Hierdoor kan er een motorische uitval 

ontstaan (verlamming), verlies van tastzin of controleverlies 

van sluitspieren.  

 

VERLAMMINGEN BIJ HONDEN 

Verlamming is vaak het gevolg van een ruggengraatblessure 

door een verkeersongeluk, een val of van een discusletsel. Een 

gedeeltelijke verlamming van de achterhand komt vaker voor 

dan volledige verlamming.  
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Dergelijke verlammingen worden eerst intraveneus behandeld 

met methylprednisolon, maar in de meeste gevallen is 

chirurgisch ingrijpen noodzakelijk.  

HERNIA 

Een Hernia is bij honden, net zoals bij mensen een pijnlijke 

aandoening en ook een van de meest voorkomende 

rugproblemen. Een hernia is het uitstulpen van een  

tussenwervelschijf tussen de wervels. Hierdoor ontstaat er een 

druk op  de zenuwwortels, hetgeen enorme pijn kan 

veroorzaken.  

In ernstige gevallen kan dit ook gepaard gaan met een 

verlamming en/of incontinentie. Een hernia kan ontstaan door 

een trauma, maar bij de meeste honden heeft het met aanleg 

te maken. Bij bepaalde rassen, zoals o.a. de Beagle, Teckel, 

Cocker Spaniel, Welsh Corgie, Pekinees en de Rottweiler, komt 

een hernia vaak voor. 

De behandeling kan variëren van pijnstilling met fysiotherapie 

tot euthanasie. Tegenwoordig kan in sommige gevallen de 

hernia ook chirurgisch verholpen worden. De beste 

behandelmethode hangt af van de locatie van de hernia, de 

ernst, de leeftijd van de hond, enz.   



62 

© Stiff Ebooks 

WOBBLER SYNDROOM 

Het Wobbler syndroom is een instabiliteit van de lage 

halswervels. Deze aandoening is meestal erfelijk, zoals bij de 

Dobermann Pinscher. Ook honden die  erg snel groeien (zoals 

de Duitse Dog) zijn er gevoelig aan.  

De betreffende wervels vertonen een abnormale groei waardoor 

er vormveranderingen ontstaan. Deze vormveranderingen 

zorgen voor de instabiliteit en vernauwingen in het 

wervelkanaal, waardoor het ruggenmerg in de verdrukking 

raakt. De hond vertoont een gestoord looppatroon, struikelt en 

glijdt regelmatig uit. De nek kan pijnlijk zijn en in ernstige 

gevallen ontstaan er zelfs verlammingen. Chirurgisch ingrijpen 

is mogelijk, maar de resultaten zijn op langere termijn niet erg 

hoopgevend. 

SPONDYLOSE 

Spondylose is een vorm van arthrose in de (vooral lage) 

wervelkolom. Door de arthrose ontstaat er botvorming rondom 

de wervels, waardoor zenuwen gekneld kunnen raken en met 

pijn en zelfs verlamming tot gevolg.  

Ook deze ziekte is erfelijk bepaald en komt met name voor bij 

de Boxer en de Rottweiler. De keuze van behandeling wordt  

bepaald op basis van röntgenologisch onderzoek. 
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10. VERGIFTIGINGEN 

Een hond kan vergiftigd geraken op verschillende manieren: 

vergif kan binnendringen door contact met de huid, door het 

inademen ervan of door het opeten ervan.  

Honden zjn echte aaseters en zullen al snel iets opeten wat ze 

toevallig op de grond vinden. Hierdoor lopen ze natuurijk veel 

gevaar om vergif binnen te krijgen. Gelukkig worden de meeste 

chemische stoffen echter direct weer uitgebraakt.  

Toch krijgen dierenartsen nog teveel te maken met vergiftigde 

honden. Dikwijls ligt dit aan het baasje doordat gevaarlijke 

stoffen niet nachter slot en grendel zijn opgeborgen.  

CONTACTVERGIFTIGING 

Breng nooit zomaar chemische stoffen aan op de huid van je 

hond. Zelfs als ze ongevaarlijk zijn voor mensen moet je 

hiermee zeer voorzichtig zijn! Je moet al 100% zeker zijn dat 

een stof ongevaarlijk is voor honden vooraleer je het bij hen 

gaat gebruiken 

Voorbeeld:als er verf of teer op de vacht van je hond is terecht 

is gekomen, gebruik dan nooit een verfoplosmiddel zoals  white 

spiritus of iets dergelijke om hem schoon te maken. Deze 

stoffen zijn zeer giftig voor honden. De beste oplossing is het 

haar wegknippen in dit geval. Lukt dat niet ga dan als volgt te 

werk: 
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• Maak gebruik van een paar stoffen handschoenen en 

wrijf ze overvloedig in met plantaardige olie. Was 

vervolgens de vacht  met je handschoenen aan met 

zeepwater (honden- of babyshampoo is veilig). Spoel 

nadien overvloedig met water. 

• Als de vervuiling een groot oppervlak beslaat, wrijf er 

dan samen met de plantaardige olie maïzena of meel in 

om de giftige stof te absorberen. Verwijder nadien het 

mengsel met een grove kam.  

VERGIFTIGING DOOR INADEMING 

Als een hond giftige dampen heeft ingeademd die in een ruimte 

aanwezig zijn, krijgt hij vaak ademhalingsproblemen. Maar ook 

neurologische problemen kunnen het gevolg zijn. De hond kan 

beginnen stuipen of kwijlen.  

Loop zelf geen risico door de ruimte met de giftige dampen 

zomaar te betreden.  

Zorg ervoor dat je zijn luchtwegen tracht vrij te houden. Als hij 

toevallen krijgt, wikkel je hem in een deken. Spoed je 

vervolgens naar de dierenkliniek! 
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VERGIF INSLIKKEN 

Honden eten alles en daardoor lopen 

ze een groot gevaar te worden 

vergiftigd door allerhande chemische 

stoffen in je huis of de tuin. Stop 

gevaarlijke stoffen zoals goed weg 

buiten het bereik van je hond.  

Als je gezien hebt dat je hond toch 

vergif heeft gegeten, spoed je naar de 

dierenkliniek!  
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11. WONDEN EN BLESSURES 

Verkeersongelukken, vechtende honden, en toevallige 

kwetsuren zijn de belangrijkste oorzaken van bloederige 

wonden bij honden. 

Een hond die gewond is, kan veel pijn hebben en moet met 

zorg benaderd en behandeld worden om nog meer pijn te 

vermijden. Ook moet je steeds opletten dat hij je niet bijt uit 

een reflex doordat je hem verkeerd manipuleert.  

GESLOTEN WONDEN 

Onderschat nooit wonden die niet bloeden. Omdat de huid nog 

intact is, lijkt er op het eerste zicht weinig interne schade te 

zijn. Toch kunnen ernstige inwendige verwondingen en breuken 

aanwezig zijn. De uiteindelijke ernst van de inwendige 

blessures kan pas dagen later aan het licht komen. Dus zelfs 

als de wonden beperkt lijken, vraag steeds je dierenarts om 

advies. 

Gesloten wonden gaan typisch gepaard met enkele of alle van 

de volgendevsymptomen: zwellingen, pijn, verkleuringen door 

bloeduitstortingen in de huid, verhoogde temperatuur op 

bepaalde plekken en oppervlakkige schade, zoals ontstoken 

pekken.  

Breng op de eerste plaats koude kompressen aan op een 

gesloten wonde. Vraag vervolgens je dierenarts om advies. 
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OPEN WONDEN 

Ernstige open wonden vereisen dringende aandacht van de 

dierenarts, maar zelfs het bloeden van een kleine wonde moet 

onmiddellijk worden gestelpt.  

Open wonden gaan gepaard met enkele of alle van de volgende 

symptomen: doorboorde huid, soms alleen een steekwond, 

pijn, bloeden, en veelvuldig likken of aandacht voor een 

bepaalde plek. 

Om een wond te behandelen moet deze eerst worden 

uitgespoeld met 3% waterstofperoxide, lauw zout water en 

schoon water. 

Gebruik een pincet of je vingers om duidelijk vuil, steentjes, 

splinters en andere zaken uit de wonde te verwijderen.  

Trek binnengedrongen voorwerpen, zoals pijlen, stukken hout 

of metaal niet zomaar uit de wonde!  Dit kan immers niet te 

stelpen bloedingen veroorzaken.  

Als er haren in de wonde zitten, smeer dan wat in 

wateroplosbare gelei op een schaar en knip het haar weg.  De 

haren blijven zo aan de schaar kleven. Gebruik geen vaseline. 

SPALKEN EN VERBANDEN 

Als je hond bloedt, leg dan een verband aan om de wonde 

droog te houden en af te schermen. Je hond kan immers de 

wonde groter maken door eraan te likken of erin te bijten.  
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Een verband zorgt ook voor een constante zachte druk, die de 

pijn en bloedingen onderdrukt en zo voorkomt dat zich een 

onderhuidse zwelling gaat vormen. 

Als je een botbreuk vermoedt, breng dan een spalk aan om de 

pijn te verminderen en verdere verwondingen tijdens transport 

te voorkomen. Probeer nooit om zelf beenbreuken recht te 

trekken! Pak pak de poot ruim in watten in en wikkel er 

verband rond. Het meewikkelen van een opgerolde krant of 

tijdschrift kan voor stevigheid zorgen. 

EEN WONDE AFBINDEN  

Een tourniquet mag alleen gebruikt worden bij een zware en 

levensbedreigende bloeding. Onjuist of te lang gebruik ervan 

snijdt de bloedsomloop volledig af waardoor de hele poot kan 

afsterven. 

Om een tourniquet aan te brengen, wikkel je eventueel een das 

of een reep van een laken rond de poot, net boven de wonde 

met behulp van een gemakkelijkelos te maken knoop. Steek 

vervolgens een pen, potlood of stok in de knoop en draai deze 

aan tot het bloeden stopt.  

Hou deze knoop niet langer dan tien minuten op zijn plaats. 

Draai hem elke paar minuten los en laat het een beetje 

bloeden, terwijl je je hond naar de dierenarts vervoert.  
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12. HEUPDYSPLASIE 

Heupdysplasie (vaak kortweg HD) genoemd, is een erfelijke 

afwijking. Over het algemeen komt HD vaker voor bij grote, 

zwaargebouwde rassen. Ook komt het bij bepaalde rassen 

meer voor dan bij andere.  

Bij heupdysplasie zijn de gewrichtskommen aan het bekken 

ernstig vervormd. Hierdoor past de heupkop niet meer optimaal 

in de kom.  

 

Honden met deze afwijking zullen op een gegeven moment dan 

ook last krijgen met het bewegen van de achterpoten. Dit kan 

variëren van moeilijk lopen ( eventueel gepaard gaande met 

pijn), tot zelfs volkomen verlamd zijn.  

Afhankelijk van de ernst van de afwijking, kan HD ook bij nog 

jonge honden leiden tot problemen. 
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Fokkers die zijn aangesloten bij een erkende rasvereniging 

houden zich aan de voorschriften van het fokreglement. Deze 

voorschriften staan niet toe dat er wordt gefokt met honden die 

zelf HD hebben. 

Helaas vererft deze afwijking zich via meerdere factoren 

(polygenen), waardoor gezonde ouders toch pups kunnen 

genereren die wel HD+( HD-positief) zijn.  

Aan een jonge hond is meestal ook niet te zien of er al dan niet 

sprake is van heupdysplasie. 

Zodra je hond 12 tot 15 maanden oud is, kun je eventueel  een 

röntgenfoto laten maken die hierovervuitsluitsel geeft. 

HD is helaas niet te genezen. In sommige gevallen kan 

operatief ingrijpen wel verlichting geven van de pijn. De 

eigenaar van een hond met HD moet er goed op toezien dat de 

viervoeter niet te zwaar wordt en dat hij voldoende rechtlijnige 

beweging krijgt. Zo zal voldoende spierontwikkeling ontstaan 

rond de gewrichten zodat de de gewrichten zelf minder belast 

worden.  

Ook is een optimale voeding tijdens de groei van levensbelang 

voor de hond. Er moet nauwlettend op worden toegezien dat 

het voedsel voldoende kalk en fosfor in de juiste verhoudingen 

bevat.  
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13. VLOOIEN EN TEKEN 

Vroeg of laat zal je als hondenbaasje geconfronteerd worden 

met vlooien of teken bij je hond. Voor de gezondheid van je 

hond, maar ook voor je eigen gezondheid en die van je gezin is 

het belangrijk om snel van deze plaag af te zijn.  

Vlooien zijn niet alleen lastig zijn voor je hond, maar kunnen 

ook vervelende ziektes overbrengen. Je hebt dus maar best een 

doeltreffende behandeling achter de hand. Eéntje die niet 

schadelijk is voor je hond of zijn omgeving.  

Teken die zich vastbijten in de huid is niet alleen onaangenaam 

voor je hond. Een tekenbeet kan ook heel gevaarlijk zijn, zowel 

voor jou als voor je hond. Teken kunnen namelijk verschillende 

ziektes overbrengen.  

Naast het belang om de teek snel met een tekentang te 

verwijderen, is het ook erg belangrijk om je hond regelmatig 

preventief met een tekenwerend middel te behandelen. 

Gelukkig zijn er momenteel ook combinatiemiddelen 

verkrijgbaar die zowel vlooien effectief doden als ook een 

preventieve werking hebben tegen tekenbeten.  
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Vlooien 

Als je ooit een 

vlooienplaag hebt gehad, 

wil je dat niet nog een 

keer meemaken. Als je 

een nieuwe plaag wil 

voorkomen, moet je de 

levenscyclus van de vlo 

voor eens en voor altijd 

doorbreken. Slechts 5% van de aanwezige vlooien zijn 

volwassen vlooien. Eitjes, larven en poppen in de omgeving van 

je hond nemen de overige 95% voor hun rekening. 

Volwassen vlooien leggen tot wel  50 eitjes per dag. De larven 

die hier uit komen gaan overal in zitten: in het tapijt, tussen 

vloerplanken, stoffen bekleding en op de slaapplaats van je 

hond. Larven voeden zich o.a. met de voedselrijke uitwerpselen 

van de volwassen vlooien, die natuurlijk in de buurt van de 

eitjes zijn beland.  

Na enkele vervellingen en een verpopping komt uit de larve 

weer een volwassen vlo. Die springt op je hond, kruipt naar de 

huid en… bijt! Na het nuttigen van een bloedmaaltijd kan de vlo 

weer eitjes leggen. De cirkel is rond. Onder gunstige 

omstandigheden is dit het geval in ongeveer 21 dagen. Onder 

minder gunstige omstandigheden kan het een jaar duren 

voordat uit een pop weer een vlo komt.  
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Als je alleen de volwassen vlooien aanpakt, kan er zich binnen 

één tot enkele weken na de behandeling weer een nieuwe 

generatie volwassen vlooien opduiken die zich ondertussen in 

de omgeving ontwikkeld hebben.  

Een nieuwe plaag kan ook worden veroorzaakt door een 

verandering in temperatuur. Bijvoorbeeld als je in het najaar de 

verwarming aanzet. 

Teken 

Iedereen die regelmatig in velden en bossen wandelt weet dat 

teken ziektes op je hond en jezelf kunnen overbrengen. Zo is 

de grijze teek (Ixodes ricinus ) berucht als overbrenger van de 

Borrelia bacterie, die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Vooral 

mensen kunnen hier ernstig ziek van worden, maar ook honden 

raken regelmatig besmet met de Borrelia-bacterie. De grijze 

teek komt 

voor in gans 

Europa en is 

de meest 

voorkomende 

teek in ons 

land.  

Daarnaast komt ook de bruine hondenteek in België voor, die 

net als de Dermacentor teek, overbrenger is van o.a. de 

Babesia parasiet die de bloedziekte Babesiose veroorzaakt. De 

Dermacentor teek is inmiddels ook aangetroffen in België. 
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Teken zijn efficiënte jagers. Ze kunnen zelfs de ademhaling van 

een naderende gastheer detecteren en happen toe bij de 

geringste aanraking wanneer een dier of mens passeert! 

Eenmaal vastgehecht blijven ze – meestal onopgemerkt – een 

paar dagen zitten en zo kunnen ziektes gemakkelijk worden 

overgebracht. Na het voeden, vallen de vrouwelijke teken van 

de hond af en starten met het leggen van zo’n 3000 – 6000 

eieren!  

Teken komen niet alleen in bos- of duinrijke gebieden voor. 

Kleine zoogdieren, zoals bijvoorbeeld muizen, konijnen maar 

ook vogels zorgen ervoor dat volwassen teken maar ook larven 

en nimfen in onze leefomgeving terechtkomen. Zo worden dan 

nieuwe tekenpopulaties gecreëerd die in onze tuin of buurt 

geduldig wachten op een nieuwe maaltijd. 

Wat te doen als je hond teken heeft? 

Het is raadzaam om je hond 

na elke wandeling te 

controleren op teken. 

Wanneer je een teek 

gevonden hebt, verwijder je 

deze met een speciale 

tekentang. Ook wanneer de teek zich al heeft volgezogen, hoeft 

hij daarom niet direct een ziekte te hebben overgedragen. Het 

kan enkele dagen duren voordat de ziekteverwekkers vanuit de 



78 

© Stiff Ebooks 

teek in de bloedsomloop van je hond terecht komen. Hoe 

sneller je de teek kunt verwijderen, hoe beter. 

Je hond het hele jaar door behandelen? 

Teken en vlooien vormen het hele jaar door een risico. Doordat 

het elk jaar warmer wordt, kunnen teken uit zuidelijke landen 

ook hier makkelijker overleven en bestaat er een groter risico 

op besmetting van je hond.  

Voor vlooien geldt hetzelfde. Vlooien houden geen winterslaap 

en kunnen heerlijk overwinteren in onze goed verwarmde 

huizen. Teken en vlooien komen dus het hele jaar voor, zowel 

in de zomer als de winter. Zorg dus dat je hond vlo- en 

tekenvrij is en blijft.  Dat namelijk is de enige garantie om 

ervoor te zorgen dat je hond vrij blijft van deze gevaarlijke 

parasieten. 
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14. OUDERDOMSKWALEN 

Net zoals mensen krijgen oude honden last van 

ouderdomskwalen zoals: slechter zicht en gehoor, 

gedragsveranderingen, slechte adem, pijnlijke gewrichten,....  

Nochtans kunnen leeftijdsgebonden veranderingen bij de hond 

worden vertraagd door een juiste verzorging. 

WANNEER IS EEN HOND OUD? 

Ziektebestrijding, goede voeding en succesvol 

diergeneeskundig handelen betekent vandaag dat honden 

ouder worden dan ooit. Een derde van alle honden bij de 

dierenarts zijn ‘grijsaards’ te noemen.  

De levensverwachting verschilt echter aanzienlijk van ras tot 

ras. Wat als oud aanzien wordt bij het ene ras is dat niet 

noodzakelijk bij het andere. Bepaalde rassen hebben een 

kortere levensverwachting omdat ze vatbaar zijn voor erfelijke 

afwijkingen. Een Dobbermann heeft bijvoorbeeld een veel 

kortere gemiddelde leeftijd dan een Dwergpoedel omdat 

nierfalen en hartaandoeningen veel voorkomen bij de 

Dobberman.  

Raskruisingen en kleinere honden leven gemiddeld langer dan 

veel rashonden. 
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PREVENTIEVE GEZONDHEIDSCONTROLE 

Voor elk leeftijdsgebonden probleem geldt dat hoe eerder het 

wordt ontdekt, hoe beter en goedkoper het is te genezen. 

Daarom is een jaarlijks of zelfs halfjaarlijks 

onderzoekvbelangrijk voor een oudere hond. Ergens tussen zes 

en tien jaar, afhankelijk van het ras, kun je je hond dus best 

onderwerpen aan een preventieve gezondheidscontrole voor 

oudere honden. 

BEKENDE OUDERDOMSKWAALTJES 

De oude dag gaat gepaard met een aantal 

gezondheidsproblemen, waarvan de meeste hierboven werden 

vernoemd. 

Veel ervan worden veroorzaakt door een verminderde 

efficiëntie waarmee cellen en weefsels zichzelf repareren. 

Slechter zicht en gehoor 

Iedere hond ouder dan negen 

jaar ontwikkelt 

‘ouderdomsstaar’. De hond ziet 

vooral nog beweging op een 

afstand, maar dingen die zich 

vlak voor hem bevinden kan hij 

slecht zien. 
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Een verminderd gehoor komt ook veel voor bij oudere honden. 

Ook volledige doofheid kan zich al tamelijk snel voordoen. 

Gedragsveranderingen 

Seniliteit en andere, minder dramatische, 

gedragsveranderingen zijn typisch voor oude honden. Ze slapen 

meer en als ze wakker worden duurt het meestal langer eer ze 

goed beseffen waar ze zijn en wie er rond hen aanwezig is. Ze 

haten ook verandering van gewoontes. 

Leeftijdsgebonden verval van zintuigen en gedrag van de 

oudere hond kan vertraagd worden door hem met nieuwe 

prikkels en activiteiten te stimuleren.  

Slechte geur 

Oudere honden wassen zichzelf minder dan jonge honden. Dat 

komt omdat ze minder lenig zijn en poetsen moeilijker vinden 

en misschien ook wel omdat het ze niets kan schelen. 

Verzorging vergt dus meer aandacht van jou als baasje. 

Slechte adem 

Iedere hond krijgt ooit last van tandvleesontsteking en 

daarmee samenhangende slechte adem. Vooral kleinere rassen 

zijn hier gevoelig aan. Bij ernstigere ontstekingen bestaat ook 

steeds het gevaar dat bacteriën in de bloedbaan terecht komen. 
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Je kan dit voorkomen door regelmatig gebitshygiëne: poets de 

tanden van je hond en geef hem bikkelharde brokken en 

ongevaarlijke knaagspeeltjes van runderhuid. 

Verstoppingen en winderigheid 

Oudere honden hebben meer last van verstoppingen en 

winderigheid. Een aanpassing van hun menu kan hierbij helpen. 

Een evenwichtig vezelmenu dat de groei bevordert van 

goedaardige, weinig gas vormende bacteriën kan al heel wat 

problemen voorkomrn. Zorg er ook voor dat je hond veel 

beweegt en drinkt. 

Pijnlijke gewrichten 

Pijnlijke gewrichten komen met stijgende leeftijd vaker voor. 

Medicijnen helpen, maar het gewicht onder controle houden 

dagelijks bewegen zijn levensbelangrijk. 

Krachtverlies 

Allerlei natuurlijke veranderingen op oudere leeftijd betekenen 

dat minder voedingsstoffen de spieren bereiken. Hierdoor zijn 

oudere honden vaak lustelozer zijn en worden ze sneller moe. 

Dat moet dan best worden gecompenseerd door goed 

verteerbaar voer te geven. Tegenwoordig is er voer te koop dat 

speciaal ontwikkeld is voor de noden van de oudere hond.  
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Incontinentie 

Verminderde blaascontrole komt bij oudere reuen maar nog 

vaker bij oudere teven voor. Je dierenarts kan medicijnen 

voorschrijven die de sluitspier versterken of hormoonproblemen 

tegengaan. 
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Referenties 

- Canine Field Medicine: First Aid for Your Active Dog – mei  
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