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PREVENTIE 

 

ENTEN 

 

Waarom enten? 

 

Er zijn verschillende soorten vaccins beschikbaar voor gezelschapsdieren, het meest 

gebruikt zijn de zogenaamde klassieke vaccins waaronder de dode vaccins en levend 

(verzwakte) vaccins vallen – ook wel levend geattenueerde vaccins genoemd – en vaccins 

bestaand uit toxoïden. Daarnaast wordt er steeds meer gebruik gemaakt van moderne, 

zogenaamde subunitvaccins. 

 

 

DOOD VACCIN 

 

In een dood vaccin zit geen intact virus, het virus wordt als het ware in stukjes gehakt door 

toevoeging van formaline. Alle stukjes virus gaan in het vaccin. Omdat het virus niet meer 

intact is kan het zich niet voortplanten in het lichaam en wordt het dier er niet ziek van. Het 

nadeel van een dood vaccin is echter dat het immuunsysteem hier niet zo goed op 

reageert en daarom zijn er aan dode vaccins stoffen toegevoegd die het immuunsysteem 

aanzetten tot reactie (adjuvantia) waardoor het immuunsysteem gaat reageren zodat het 

vaccin beter gaat werken. 

Dode vaccins werken kort en moeten daarom op tijd geboosterd (herhaald) worden. De 

eerste vaccinatie werkt een week of drie, vier en moet binnen die tijd nog een keer 

herhaald worden om blijvend hoge antilichamen (IgG) te krijgen. 
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Bijwerkingen: 

De bijwerkingen van dode vaccins hebben vaak met de gebruikte adjuvantia te maken. 

Een bijwerking die je bij een dood vaccin regelmatig ziet is allergie. Door de activerende 

stoffen in het vaccin zal het lichaam eerder (over)reageren. Allergische reacties kunnen 

variëren van lichte irritatie, jeuk, opzwellen van de kop, bulten op het lichaam tot een dier 

dat dood gaat door shock. 

Een andere bijwerking is de vorming van fibrosarcomen. Dit zijn tumoren die ontstaan op 

de injectieplaats en tot nu toe voornamelijk bij katten worden gezien na gebruik van dode 

vaccins (kattenleukemie en hondsdolheid). Dit zijn allebei vaccins die in Nederland niet 

veel gebruikt worden bij katten, maar in Amerika, waar het wettelijk verplicht is om 

honden en katten te vaccineren tegen hondsdolheid, wel. Daar worden katten dus 

herhaaldelijk met het hondsdolheidvaccin gevaccineerd. 

Fibrosarcomen zijn over het algemeen agressieve tumoren die met stervormige uitlopers 

groeien. Ze moeten daarom heel ruim weggenomen worden maar dit lukt vaak niet want 

de meeste dierenartsen vaccineren of tussen de schouderbladen of op de ribwand en 

daar kan maar beperkt weefsel weggehaald worden. Dit is de reden dat de dierenartsen 

in Amerika wordt geadviseerd om de hondsdolheidvaccinatie in de staart of achterpoot te 

geven zodat men, mocht er een tumor ontstaan, eventueel kan overgaan tot amputatie. 

 

LEVEND VACCIN 

 

Een levend vaccin bevat wel het hele virus, alleen is dit virus verzwakt; dit wordt ook wel 

levend, geattenueerd of levend verzwakt vaccin genoemd. 

Een levend, geattenueerd vaccin wordt gemaakt door een virus te laten groeien in een cel 

waarin hij wel kan groeien maar waar hij het eigenlijk niet heel erg naar zijn zin heeft. Als 

voorbeeld: het parvovirus heeft een voorkeur voor darmcellen; in levercellen voelt het zich 

niet thuis en doet daar weinig kwaad. Er zijn altijd wel cellen waarin een virus zich kan 

vermeerderen maar in mindere mate. 

Het blijkt dat als dit een aantal keren wordt herhaald – het laten groeien in niet-

voorkeurscellen – het virus zwakker wordt en het virus niet in staat is om bij een gezond 

dier het organisme ziek te maken. 

Ook al is het virus verzwakt, het kan in sommige gevallen nog wel ziekmakend zijn zoals 
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nog wel eens bij de parvovaccinatie wordt gezien; bijvoorbeeld een pup die na de 

parvovaccinatie daadwerkelijk parvo krijgt. Bij gebruik van een levend, geattenueerd 

vaccin bestaat dus het risico dat het virus zich daadwerkelijk onder de voor het virus juiste 

omstandigheden gaat vermeerderen en ziekte veroorzaakt. 

Levend geattenueerde vaccins werken langer dan dode vaccins, er is geen booster nodig. 

Omdat het in het vaccin bevindende virus zich vermeerdert, wordt het immuunsysteem 

goed gestimuleerd en hoeven deze vaccins niet herhaald te worden om een goed effect 

te krijgen. 

Bijwerkingen: 

Een bijwerking die bij levend geattenueerde vaccins kan optreden is bijvoorbeeld een 

allergie voor bepaalde cellen. De virussen worden namelijk gekweekt op bepaalde 

cellijnen (zijnde de niet-voorkeurscellen). Daar worden vaak kippeneieren of 

kalverniercellen voor gebruikt en het zou kunnen dat als een dier vaak gevaccineerd 

wordt met of gevoelig is voor een vaccin dat van kalverniercellen afkomstig is (er zitten 

altijd nog restsporen -eiwitten- van die cellen in het vaccin) dat het dier op termijn een 

allergie voor kalfsvlees kan krijgen. Hetzelfde geldt voor kipcellen. Aan de steeds meer 

voorkomende kip- en runderallergie bij honden zou mogelijk vaccinatie ten grondslag 

kunnen liggen. 

 

TITEREN 

 

Titeren is het door een dierenarts laten bepalen van aanwezige antilichamen in het bloed 

van het dier. Aan de hand van de waarden kan de aanwezige bescherming voor een 

bepaalde ziekte worden afgelezen. Een titer kan worden bepaald in een laboratorium; 

hiervoor is een heel buisje bloed nodig dat vervolgens wordt opgestuurd om te laten 

onderzoeken. 

Het bepalen van titers kan echter ook sneller (en goedkoper) door middel van de 

zogenaamde Vaccicheck (honden en katten). Hiervoor is slechts 1 druppeltje bloed nodig 

en het resultaat is in minder dan een half uur bekend. 

VacciCheck meet dus antilichamen die in het bloed aanwezig zijn. Deze antilichamen 

kunnen om verschillende redenen in het bloed aanwezig zijn: het kunnen maternale 

antilichamen betreffen, antilichamen aangemaakt na een vaccinatie of antilichamen die 
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zijn gevormd na het doormaken van een ziekte. Aan de hand van de uitslag weet je of 

jouw dier al dan niet tegen bepaalde ziektes beschermd is.  
 

 

 
 
Met de VacciCheck voor honden kan de titer worden bepaald voor Hondenziekte, Parvo 

en besmettelijke leverziekte (HCC). Voor katten kan met de VacciCheck de titer voor 

Kattenziekte en Niesziekte (herpes- en calicivirus) worden bepaald. 

Voor paarden is er de Fassisi Tetacheck, eveneens een sneltest die bepaalt of een paard 

voldoende antistoffen heeft voor Tetanus. 

Voor alle ziektes blijft het altijd mogelijk om de antistoffen te laten bepalen in een 

laboratorium. 

 

Wat zijn de voordelen van een titerbepaling? 

• Met de uitslag van een titerbepaling kan “op maat” worden gevaccineerd, 

waardoor onnodig vaccineren kan worden beperkt (zoals bij dieren die eerder 

gevoelig hebben gereageerd op vaccinaties of zieke dieren met bijvoorbeeld een 

auto-immuunziekte of epilepsie.) 
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• M.b.v. een titerbepaling kan een individueel vaccinatieschema voor pups worden 

gemaakt. Immers, vaccineren wanneer de pup nog maternale bescherming geniet, 

heeft geen enkele zin. 

• M.b.v. een titerbepaling kan worden gecontroleerd of vaccinaties zijn aangeslagen. 

• Bij dieren afkomstig uit het buitenland kan een titerbepaling uitsluitsel geven over 

hun immuniteitsbescherming. 

Interpretatie titerbepaling: 

 
Het is altijd goed om met de dierenarts mee te kijken naar de uitslag. 

Let er goed op dat er altijd een referentiestip aanwezig is. Dit is de bovenste stip in het 

rijtje van 4 stippen. Indien deze stip er niet opstaat, is de test niet gelukt en moet deze 

opnieuw worden uitgevoerd. De brede kant van de strip is de bovenkant. 

Het kan soms gebeuren dat er wel een referentiestip aanwezig is maar dat de achtergrond 

van de kam sterk verkleurd is en er verder geen stippen aanwezig zijn. Ook in dit geval 

dient de test opnieuw te worden uitgevoerd. Door middel van een zogenaamde Comb 

Scale wordt de kleur van de referentiestip bepaald. De schaalverdeling loopt van S0 naar 

S6+ (0, 1, 2, 3, 4, 4+, 5, 5+, 6, 6+). 

Nog niet gevaccineerde pups of kittens worden bij voorkeur pas gevaccineerd bij een 

negatieve uitslag (S1 en lager). 

 

 

Voor gevaccineerde volwassen honden en katten geldt: 

• Bij een uitslag van S3 en hoger: drie jaar wachten alvorens opnieuw te testen. 

• Bij een uitslag van S2 (zwak positief) kan er een jaar worden gewacht alvorens 

opnieuw te testen. 

• Bij een uitslag van S1 of S0: bespreken met jou als eigenaar van het dier tegen 

welke ziektes er kan worden gevaccineerd. Let op; je bent dus niet verplicht te 

vaccineren! 
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Er is sprake van een positief testresultaat wanneer 2 rode streepjes zichtbaar worden van 

zowel C (controlelijn) als de T (testlijn). 

De uitslag is negatief wanneer alleen het streepje van de C (controlelijn) zichtbaar wordt. 

Een titerbepaling is inmiddels rechtsgeldig. De uitslagen en de datum voor een volgende 

titerbepaling worden door de dierenarts in het paspoort bijgeschreven, eventueel 

vergezeld van het stripje, zodat dit ook officieel geldig is voor pensions, shows en 

wedstrijden. 
 

PARASIETEN 

 

Een parasiet is een organisme dat profiteert van een ander organisme (gastheer) zonder 

dat deze laatste daar enige baat bij heeft, integendeel, de gastheer kan eronder lijden, 

soms met de dood tot gevolg; 

We maken onderscheid tussen:  

• Endoparasieten (inwendige parasieten): wormen 

• Ectoparasieten (uitwendige parasieten): vlooien, mijten, luizen, teken, … 

 

ENDOPARASIETEN 

 

Wormen zijn een veel voorkomend probleem bij honden. De meeste wormen worden 

overgedragen via de stoelgang van de besmette hond. In tegenstelling tot virussen 

bestaat er tot op heden nog steeds geen vaccin tegen wormen. De enige behandeling of 

preventie bestaat uit het op regelmatige tijdstippen ontwormen met een 

ontwormingsmiddel. Op zich kunnen wormen niet zo veel kwaad. Ze zorgen voor een 

slechte groei en conditie. Diarree zorgt voor een slechte opname van voedingsstoffen met 

alle gevolgen van dien. Bij erge infecties kan er zich ook verstopping voordoen, maar dit 

zijn zeldzame gevallen; 

Sommige wormen zijn overdraagbaar naar de mens. Dat zijn zeer gevaarlijke situaties, 

omdat de mens dan als tussengastheer dienst doet. De meeste wormen hebben 

verschillende gastheren voordat ze in hun eindgastheer zich gaan ontwikkelen tot ei-

producerende volwassen wormen; denken we maar aan de mensenlintworm die als 
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tussengastheer een koe kan hebben. De onvolwassen wormpjes zitten in het vlees en 

kunnen naar de mens overgedragen worden wanneer de mens een onvoldoende 

gebakken stukje vlees eet. Bij sommige wormen gaan de onvolwassen wormpjes zich in 

het oog of de hersenen vestigen. Dit levert uiteraard veel schade op en moet je als mens 

of dier vermijden. 

Het is fout om te denken dat pups geen wormen kunnen hebben, omdat ze nog nooit zijn 

buitengekomen. Wormen worden ook via de moedermelk meegegeven. De 

hondenlintworm wordt overgedragen door de vlo. Daarom is het van groot belang om 

een hond degelijk te ontvlooien, om zo wormbesmettingen zoveel mogelijk te beperken. 

Niet enkel de grote wormensoorten maken de groep van parasieten, ook kleine protozoa 

(ééncelligen) geven veel problemen. Voorbeelden hiervan zijn toxoplasma, giardia en 

neospora. 

 

Voornaamste soorten wormen in België: 

• Spoelwormen 

• Lintwormen 

• Haakwormen 

• Zweepwormen 

Belang en voorkomen van wormen bij honden: 

 

Wormsoort Pups 

– 6 weken 

Jonge  

Honden 

Teven 

(drachtig) 

Teven  

(niet 

drachtig) 

Reu 

Spoelwormen ++++ +++ +++* ± ± 

Haakwormen ++ ++ + + + 

Zweepwormen 0 ± + + + 

Lintwormen 0 ± +/++ +/++ +/++ 
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++++: zeer frequent ( meer dan 50%) en schadelijk 

+++: frequent (20-50%) 

++: minder frequent (5-20%) 

+: occasioneel (minder dan 5%) 

0: niet aanwezig 

*: ‘reserve’ wormen (zie tekst) 

Bron: Janssen Animal Health 

 

 

 

 

SPOELWORMEN 

 
 

Toxocara canis 

Dit is de bekendste 

wormsoort bij de hond: 

ook wel eens de 

‘hondenspoelworm’ 

genoemd. De worm zit 

in de dunne darm en 

voedt zich met de 

darminhoud. Vooral 

jonge dieren kunnen er 

veel last van hebben, 

oudere dieren hebben 

tegen deze worm immuniteit opgebouwd. 
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De besmettingsweg is velerlei: 

• Nog in de baarmoeder via de placenta:  

dit is de belangrijkste infectieweg. Een teef kan drager zijn van deze vorm, de 

larven zitten dan in de spieren verstopt en wachten af. Op het moment dat de 

hormonen beginnen te spelen (dracht), komen de larven weer tot leven en gaan ze 

hun schuilplaats verlaten om koers te zetten naar de baarmoeder. Via de placenta 

komen ze dan bij de pups terecht, waar ze via hun lever en hart naar de longen 

verhuizen, waar ze worden opgehoest en ingeslikt en zo naar de darmen migreren; 

dit duurt ongeveer één maand. Onderweg kapselt een deel zich in en vormt zo een 

reserve van waaruit regelmatig larven vrijkomen om hun toch naar de darm verder 

te zetten. Bij drachtige teven komen deze reservelarven massaal vrij en besmetten 

de pups vanaf de 42ste dag van de dracht reeds in de baarmoeder. De larven 

wachten in de lever van de foetus tot na de geboorte waarna ze hun reis via hart-

long naar de darm aanvatten. Pups worden ook nog eens de eerste drie weken van 

de zoogperiode besmet via de moedermelk, maar dit is van ondergeschikt belang 

in vergelijking tot de baarmoederlijke besmetting (5% versus 95%) 

 

• Het opeten van eieren geproduceerd door volwassen wormen in de darm 

(snuffelen en likken aan stoelgang/diarree van een besmet dier). 

 

• Het opeten van een tussengastheer waar de larven van de worm in de spieren 

zitten. Ook de mens kan een tussengastheer zijn voor deze parasiet. 

 

 

• Via de moedermelk: 

De teef is dus de grootste verspreidingsbron van de worm. Ze is drager en geeft 

de worm door via de placenta en de melk, maar daarnaast scheidt ze de eitjes ook 

uit via de stoelgang en bevuilt ze de omgeving van de pups. 
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De volgende symptomen zijn te zien bij heel zware infecties (pups): 

• Slechte conditie 

• Buikpijn 

• Dik buikje (wormbuikje) 

• Diarree 

• Obstipatie en soms perforatie van de darm door de massa aan wormen 

• Slechte stofwisseling door de slechte opname van voeding (diarree) met daardoor 

tekorten aan levensnoodzakelijke stoffen: calcium, fosfor, suikers, 

Hier ontstaan botontkalking en zenuwstoornissen 

• Darmzweren 

 

In geval van gewone, middelmatige infecties (oudere honden): 

• Licht gezwollen buik 

• Zo nu en dan diarree 

• Lichte groeivertraging 

• Allergische reacties op de worm, voornamelijk ter hoogte van de darm 

 

Bij oudere honden zien we zelden symptomen bij een besmetting, ze zijn er immers goed 

tegen bestand.  Een enkele keer zien we een chronische diarree en veranderde 

bloedwaarden. 

De diagnose kan gesteld worden via mestonderzoek (vinden van eitjes) en 

bloedonderzoek (niet zeer specifiek).  In enkele gevallen kan een volwassen worm in het 

braaksel of de mest teruggevonden worden.  Na ontwormen kan dit duidelijker worden. 

Voor zowel de behandeling als de preventie komen de meeste ontwormingsmiddelen in 

aanmerking.  Men dient er wel rekening mee te houden dat tegen de larven niet elk 

product nog werkzaam is.   
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Heel belangrijk is de goede ontworming van de teef:  

• 2 weken voor en na de dekking; 

• 2 weken voor de bevalling en daarna telkens samen met de pups (zolang ze niet 

gespeend zijn), meer bepaald op 2, 4, 6, 8 weken, op 3, 4, 5 en 6 maanden.   

Variatie is echter legio.  Let steeds op het gewicht van de pups, pas de dosering aan en 

kijk goed uit of het product daadwerkelijk kan gebruikt worden voor pups! 

Als laatste moet ook de omgeving goed gereinigd worden, regelmatig de stoelgang 

verwijderd en de hokken schoongemaakt met desinfectantia of een hogedrukreiniger. 

 

Gastheer Hond – vos – wolf – dingo- … 

Tussengastheer Paratenische gastheren: (muizen, mens,… 

Besmetting Oraal, baarmoederlijke en via de moedermelk 

Lokalisatie -volwassen wormen in dunne darm  

-larven in lever 

-longreservelarven in organen, spieren,… 

Risicogroep Meest algemene worm bij honden 

-pups tot >95% 

-volwassen: 0-50% 

Schade -pups: matig tot erg 

-volwassen: mild, allergie 

Afmetingen 9-17 cm 

 

 

 

Paratenische gastheren zijn tussengastheren waarbij de eitjes zich niet verder ontwikkelen 

dan het larvaire stadium. 

 

LINTWORMEN 
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Dipylidium caninum 

Typisch voor lintwormen is 

het afgeplatte lichaam dat 

opgedeeld is in stukjes 

(proglottiden).  Elk van 

deze stukjes is een 

voortplantingsfabriek die, 

éénmaal rijp, vol met 

wormeitjes zitten en in hun 

geheel afgestoten worden 

en vervolgens met de 

uitwerpselen uitgescheiden worden.  Het hoofd van de worm blijft vastzitten aan het 

darmslijmvlies, maar voedt zich enkel met darminhoud, niet met bloed of darmweefsel.  

Ze veroorzaken dan ook slechts minimale letsels.  Hun cyclus verloopt steeds via een 

tussengastheer.  Ze kunnen over het algemeen héél lang worden. 

Er bestaan verschillende soorten lintwormen (Echinococcus, Taenia, Dipylidium) bij de 

hond.  Sommige daarvan zijn enorm gevaarlijk voor de mens.  De lintworm kan opgelopen 

worden via een tussengastheer, of door het opeten van deze tussengastheer. 

Bij de hond komt vooral de Dipylidium-soort voor.  Deze wordt aan de hond doorgegeven 

door een beet van een besmette vlo of luis (tussengastheer).  Hieruit blijkt al direct het 

belang van vlooienbestrijding inzake het voorkomen van de lintworm.  De hond bouwt 

praktisch geen afweer tegen deze indringer op.  De volwassen worm zuigt zich aan de 

wand van de dunne darm en geeft daar weinig last (plaatselijke ontstekingsreactie).  Hij 

leeft van het voedsel dat in zich in de darm bevindt. 

Na enige tijd (3 weken) produceren de lintwormen eieren die verzameld worden in de 

zogenaamde proglottiden (staartstukjes).  Deze komen los van de worm en zoeken actief 

een weg naar buiten met alle jeuk van dien.  De hond gaat sleetje rijden (met 

anaalzakontsteking tot gevolg soms) en soms vindt men de proglottiden als uitgedroogde 

rijstkorrels terug in de mand (diagnose).  Enkel in geval van een massale infectie zal het 

dier vermageren. 

Tegen lintwormen zijn de mogelijke middelen qua behandeling en preventie beperkt.  Let 

er dus steeds op dat men het juiste product kiest.  Ook moet er aan vlooienbestrijding 

gedaan worden.   
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Gastheer Hond – kat – vos – mens 

Tussengastheer Vlooien, luizen (wormcysten) 

Besmetting Toevallig opeten van een geïnfecteerde vlo of luis, NIET via 

beten 

Lokalisatie Laatste deel van de dunne darm 

Risicogroep Succes van de worm hangt samen met dat van de vlo (vnl 

voorjaar – zomer) 

Schade -pups: matig indien massale besmetting 

-volwassen: weinig of geen 

Afmetingen 20-80 cm 

 

 

Taenia soorten 

Deze wormen kunnen nog langer worden, tot wel 5 meter.  Elke proglottide bevat 

tienduizenden eieren en de meeste Taenia soorten lossen per dag 1-3 proglottiden. 

 

De wormcysten van deze soorten ontplooien zich in de dunne darm tot volwassen 

wormen waar ze zich vasthechten met haken en zuignappen.  Enkel een zware infectie kan 

darmontsteking veroorzaken met krampen, diarree, wisselende eetlust en vermagering of 

groeivertraging.  Eén enkele keer obstrueren de wormen de darm.   In feite gaat de echte 

dreiging uit naar de tussengastheren waarvan het vlees gedeeltelijk kan afgekeurd 

worden voor menselijke consumptie; schapen kunnen sterven aan leverontsteking. 
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Gastheer Hond – vos en andere wilde carnivoren 

Tussengastheer T. pisformis: hazen en konijnen 

T. hydatigen: herkauwers en varken (cysten in vlees) 

Besmetting Opeten van besmet vlees 

Lokalisatie Laatste deel van de dunne darm 

Risicogroep Frequent bij jachthonden en honden die toegang hebben tot 

kadavers of ongekeurd slachtafval 

Schade Weinig 

 

Afmetingen 50 cm - 5 meter! 

 

 

HAAKWORMEN 

 

 
Haakwormen danken hun 

naam aan het terugplooien 

van het kopuiteinde, 

waardoor ze het uitzicht van 

een haak hebben.  Ze zijn 

eerder klein en hebben 

snijdende monddelen of 

tanden waarmee ze zich 

vasthaken aan de 

darmwand.  De eitjes 

ontwikkelen in de 

buitenwereld tot larven die 

oraal opgenomen worden of door de huid van hun gastheer dringen (percutane 

besmetting) en pas na een reis door het lichaam in de darm belanden. 
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Ankylostoma caninum (zuidelijke haakworm) 

Deze haakworm is een veel voorkomende maagdarmparasiet bij de hond.  De worm komt 

meestal voor in kennels met een loopweide.  De opname gebeurt vooral via de mond 

maar in sommige gevallen ook via de huid aan de poten.  Dit geeft een lichte irritatie.  

Ook via de melk is overdracht mogelijk.  Vooral jonge dieren hebben symptomen, oudere 

dieren kunnen drager zijn, onder andere de teef die voor en na de geboorte de 

wormeitjes terug kan uitscheiden en zo de pups kan besmetten. 

De worm komt niet alleen veel voor, het is ook een van de meest schadelijke.  De larven 

dringen via de huid binnen (vooral langs de onderkant van de poten) en vinden hun weg 

via hart -> long -> luchtpijp -> slokdarm naar de dunne darm waar ze zich met bloed en 

darmweefsel voeden.  Op hun reis kapselen sommige larven zich onderweg in en geven 

bij drachtige teefjes aanleiding tot besmetting van de pups. 

Symptomen: 

Larven en wormen beschadigen huid, darm en longen.  Vanaf een bepaalde leeftijd 

bouwen honden een zekere immuniteit op, maar een infectie bij pups en jonge hondjes 

eindigt niet zelden fataal. 

• Huid: penetrerende larven veroorzaken vooral ter hoogte van de voetzolen jeuk en 

roodheid, en bacteriële complicatie kan het probleem verergeren met aantasting 

van de gehele voet. 

• Long: het binnendringen van de long gaat gepaard met eerder milde letsels, zelfs 

bij zware infecties. 

• Darm: hier zijn de letsels diep en bloederig.  Zware of chronische infecties gaan 

gepaard met bloedarmoede, vermageren en verlies van eetlust.  Bij pups is een 

slijmerige, donkere diarree samen met bloedarmoede zeer kenmerkend voor een 

Ankylostoma-infectie. 

De diagnose wordt gesteld door de typische symptomen en door mestonderzoek.  

Ontwormen is de remedie alsook de preventie.  Ook hier dient nagegaan of het 

desbetreffende ontwormingsmiddel wel opgewassen is tegen deze wormsoort.  Uiteraard 

is hygiëne ten allen tijde van groot belang. 
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Gastheer Hond – vos en andere wilde carnivoren 

Tussengastheer Paratenische gastheren zoals knaagdieren 

 

Besmetting Percutaan (door de huid), moedermelk, baarmoederlijk 

Lokalisatie dunne darm 

Risicogroep Frequent in warmere streken van Europa 

Schade -pups: erg 

-volwassen: mild 

Afmetingen 1 – 2 cm 

 

 

 

ZWEEPWORMEN 

 

 
Bij deze rondwormen is het 

vooreinde vele malen 

dunner dan het 

achtereinde.  De deel met 

de kop ziet er dus uit als 

een zweep.  Bij de hond 

komt er één soort voor. 

 

Trichuris vulpis (zweep- of 

kennelworm) 

Opgelikte wormeitjes 

ontwikkelen in de dikke 

darm tot volwassen wormen in 2 tot 3 maanden tijd.  Ze boren zich met het smalle deel in 

het darmslijmvlies, waar ze zich voeden met bloed.  De wormeieren worden uitgescheiden 

met de stoelgang. 
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Symptomen: 

Vaak zijn er maar enkele wormen aanwezig wat goed verdragen wordt, met hoogstens wat 

weerkerende diarree.  Massale besmetting van honderden tot duizenden wormen 

veroorzaakt echter bloedarmoede, bloederige diarree en vermagering.  Voor jonge 

dieren kan dergelijke infectie fataal aflopen. 

 

Behandeling en preventie: 

Niet alle producten zijn actief tegenover Trichuris, en diegene die dat wel zijn, zijn dat 

dikwijls pas na een behandeling van meerdere dagen.  In kennels kan de infectie zeer 

hardnekkig zijn.  Vooral een goede hygiëne is van belang.  Eens de eieren een eerste 

ontwikkeling voltooid hebben, kunnen ze jaren in de buitenwereld overleven.  Slechts 

weinig ontsmettingsmiddelen zijn actief tegenover deze eieren.  Ze hebben echter 

warmte en vocht nodig, mest is met andere woorden ideaal.  Dit kan men verhinderen 

door  

• De uitwerpselen dagelijks uit de hokken te verwijderen;  

• Gave, makkelijk te reinigen vloeren te voorzien;  

• Te reinigen met stoom onder hogedruk;  

• Om de 2-3 maanden alle honden (geen immuniteitsopbouw) routinematig te 

ontwormen.  

 

In de volksmond ook de zweepworm genoemd. Komt voor in kennels met een 

bedenkelijk hygiëne. De worm wordt opgelopen door direct contact met eitjes.  De worm 

gedijt goed in de dikke darm. Hij maakt er kleine gangetjes onder de darmbekleding. De 

darmwand ontsteekt en vertoont niet zelden bloedingen. 

De meeste dieren besmet met deze worm krijgen geen symptomen. De mest is brijachtig 

en er is soms lichte diarree (intermitterend). 

De behandeling is moeilijk, vooral op hygiëne dient erg gelet te worden en de dieren 

moeten meerdere dagen na elkaar behandeld worden met gepaste 

ontwormingsmiddelen.   
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Gastheer Hond – vos  

Tussengastheer Geen 

 

Besmetting Oraam 

Lokalisatie Dikke darm en blindedarm, soms in het rectum en achterste 

deel van de dunne darm 

Risicogroep Relatief zeldzaam bui de huishond 

Frequent aanwezig in kennels (tot 80%) 

Alle leeftijden 

Schade -pups: matig tot erg 

-volwassen: mild, allergie (?) 

Afmetingen 4 – 8 cm 
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Dirofilaria (hartworm) 

 
 

Hartwormen komen in 

onze streken niet voor, 

maar de laatste jaren 

komt de parasiet meer 

voor door de invoer van 

dieren uit warmere 

streken en door de 

vakanties van onze 

viervoeters.  Bij hartworm 

geldt meer dan bij om 

het even welke worm dat 

voorkomen beter is dan 

genezen!  

De hartworm wordt overgedragen via muggenbeten.  De volwassen wormen zitten in de 

bloedvaten en zorgen daar voor ontsteking, klontervorming en infarcten.  In ernstige 

gevallen zit de volledige grote ader naar het hart (Vena cava) vol met wormen, met 

leverproblemen en longproblemen tot gevolg.  Het grote probleem bij de hartworm is dat 

je deze worm niet zomaar kan doden, omdat hij in de bloedvaten zit en dus niet weg kan.  

Een dode worm kan een extreem allergische reactie geven met shock en sterfte tot 

gevolg. 

De diagnose wordt gesteld door het feit dat de hond uit de streek komt waar deze worm 

voorkomt.  Anderzijds kunnen echo (met eventueel Doppler) en radiografiën 

veranderingen duidelijk maken. 

De behandeling bestaat uit het verwijderen met een chirurgische ingreep van de wormen.  

Dit is niet zonder risico.  De boodschap wanneer men naar een risico-gebied gaat, is 

preventief ontwormen, zowel voor als na de reis. 

 

 

 

 



 

 

Module Ziekteleer & Zoönosen – Jaar 2022 

Zen4AllDogs Academie BeNe – Copyright © - Alle rechten voorbehouden  

www.zen4alldogs.be  

24 

Coccidia 

  

 
De meest bekende en voor 
de mens meest gevreesde 
van deze groep parasieten is 
de  
Toxoplasma gondii.  

Daarnaast kennen we bij 

onze honden ook nog de 

Cryptosporidium en de 

Neospora.  Enkel wanneer 

de hond als tussengastheer 

dient, wordt hij er ziek van.  

Symptomen zien we meestal 

bij jonge dieren en is daar 

vaak de oorzaak of mede de 

oorzaak van diarree.  Naast 

diarree en koorts kunnen 

zich ook zenuwproblemen voordoen bij onder ander Neospora en Toxoplasma.  De 

diagnose is niet altijd eenvoudig.  Een combinatie van bloedonderzoek en mestonderzoek 

samen met de symptomen kan uitsluitsel geven.  De behandeling is erg typisch voor elke 

Coccidia-soort en moet individueel bepaald worden.  
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Giardia 

 
 

Giardia is een klein 

organisme 

voorkomend bij 

honden en ook 

gevaarlijk voor de 

mens.  De honden 

worden besmet 

door directe 

opname van de 

cysten (eitjes) uit 

mest en gedijen in 

de darmen.  Ze 

zorgen voor een ernstige verstoring van de normale darmwerking en geven aanleiding tot 

slechte vertering en opname van de voedselbestanddelen.  Diarree en braken zijn de 

gevolgen ervan.  Het probleem is dat de diarree niet constant is maar zo nu en dan 

(intermitterend).  Vooral jonge dieren krijgen symptomen, oudere dieren bieden meer 

weerstand.  De diagnose moet zorgvuldig gebeuren via mestonderzoek in een periode 

van diarree.  De behandeling is eenvoudig met het juiste product (metronidazole)  
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Borrelia burgdorferi (Borreliose of de ziekte van Lyme) 

 
Borrelia burgdorferi is een draadvormige 

parasiet (spirocheet) en kwam tot voor kort 

enkel in het Zuiden voor.  Ondertussen is 

de oorzaak van de ziekte van Lyme verder 

opgeschoven naar het Noorden en zien we 

hier bij mens en dier de ziekte steeds vaker 

optreden.  Borrelia wordt door teken 

overgebracht; ongeveer 10 % van deze 

parasieten in onze streken is besmet met 

de bacterie. 

De overdracht gebeurt zoals gezegd via 

teken.  De volwassen teek draagt de spirocheten in zich en kan deze in een warmbloedig 

dier injecteren na een beet.  De overdracht gebeurt altijd pas na 24 uur aanhechting. 

De symptomen verlopen in fasen.  

• Fase 1: huidletsels: ringvormige rode vlekken rondom de beet die na drie dagen 

tot een maand na de beet kunnen optreden 

• Fase 2: zenuwproblemen: hersenvliesontsteking, hartproblemen.  Deze problemen 

duren van enkele weken tot maanden. 

• Fase 3: de symptomen komen voor vanaf 3 maanden en kunnen jaren aanslepen. 

Er ontstaan gewrichtspijnen (veel gezien bij honden: manken), chronische 

huidletsels en zenuwproblemen.  

De diagnose wordt gemaakt aan de hand van het verhaal (tekenbeet) en het verloop van 

de symptomen.  Verder kan een bloedproef uitsluitsel geven.  Slechts een paar procent 

van de mensen of dieren die een tekenbeet oplopen, worden ziek. 

De behandeling bestaat uit antibiotica (het gaat hier om een bacterie) voor 14 dagen,  

maar herval is steeds mogelijk.  Ter preventie moet men steeds aan tekenbehandeling 

doen en wanneer men toch een teek vindt en deze wil verwijderen, mag men geen ether 

gebruiken.  Hierdoor verdoof je de teek wel, maar ze krijgt nog alle mogelijkheid om de 

parasiet nog snel in de hond te laten vloeien...  Neem ze daarom gewoon aan de basis 

vast met een tekentang en draai zonder te trekken.  De teek zal dan snel loslaten. 
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Leishmania 

 
Leishmaniose bij de hond 

wordt veroorzaakt door een 

eencellige parasiet 

(protozoön), meer bepaald 

Leishmania donovani.  De 

parasiet wordt overgebracht 

door de zandvlieg, die 

voorkomt in landen rond de 

Middellandse Zee.  De 

parasiet nestelt zich in de 

rode bloedcellen van de hond en vernietigt deze.  Deze zandvlieg die de Leishmania-

protozoa bevat, houdt zich overdag verscholen, maar rond zonsondergang komen ze 

tevoorschijn.  De zandvlieg zou al in Zuid-België voorkomen.  Leishmaniose is een 

zoönose.   

Het probleem met de ziekte is dat het ziektebeeld en het verloop van hond tot hond erg 

kan verschillen.  Sommige honden krijgen al heel snel na de infectie symptomen, bij 

andere is de parasiet hun hele leven aanwezig, zonder ooit klachten te veroorzaken.  De 

parasiet kan zich inkapselen in milt en lever, maar ook in beenmerg  en/of lymfeklieren.  

Op zo'n moment is de ziekte dan ook niet aan te tonen door een test.  Maanden tot jaren 

later kan de ziekte 'wakker' worden en gaat de hond symptomen vertonen.  Of en 

wanneer de ziekte actief wordt, hangt af van de individuele afweer van de hond. 

Alle honden in het Middellandse Zeegebied worden vroeg in hun leven door de zandvlieg 

gestoken en zullen afweerstoffen aanmaken.  De ziekte kan dan na enkele weken tot jaren 

(7 jaar of langer) tot uiting komen.  Het betreft dan vooral over honden met een zeer laag 

immuunsysteem.  Ook al is de hond getest en negatief bevonden, wil dat niet zeggen dat 

het dier niet jaren later de ziekte alsnog kan krijgen. 

Leishmaniose is één van de moeilijkste ziekten om te herkennen aan de hand van 

symptomen, omdat het zo'n divers ziektebeeld kan hebben.  Bovendien kan de hond ook 

drager zijn zonder ooit ziek te worden.  Afhankelijk van de organen die aangetast zijn door 
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de parasiet en het stadium van de ziekte, kunnen er verschillende ziekteverschijnselen 

optreden: 

Algehele toestand van de hond: 

• Geleidelijke, toenemende lusteloosheid; 

• Gewichtsverlies ondanks een goede eetlust; 

• Bewegingsproblemen, gewrichtsklachten; 

• Koorts; 

• Slaapzucht; 

• Bloedarmoede (bleke slijmvliezen); 

• Opgezette lymfeklieren, vooral in hals- en knieholte 

 

Huidklachten: 

• Droge, schilferige huid en wondjes slecht/niet genezen 

• Kale plekken aan de oren, neus en rond de ogen samen met een symmetrische 

kaalheid op het lichaam en/of het hoofd 

• Roze ooglidranden en/of rond de neus en kale plekjes achterop de oren 

• Korsten en kloven aan de neusspiegel en voetzooltjes en zweren op de huid en 

in de slijmvliezen 

• Rode geïrriteerde huid/blauwe plekken 

 

Bloed: 

• Totaal eiwitten: vrijwel altijd verhoogd 

• Albuminegehalte: vaak verlaagd 

• Hematocriet: vaak verlaagd 

• Witte bloedcellen: meestal normaal 

• Nierinsufficiëntie: grootste doodsoorzaak van Leishmaniose 

• Leverschade 
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Overige: 

• Droge neus/neusbloedingen 

• Chronische oogontstekingen 

• Diarree, soms constant en soms wisselend 

• Afwijkingen aan de nagels, snelgroeiend of erg dik/hard 

 

De diagnose is nogal lastig vanwege de verschillende mogelijke symptomen.  Daarnaast 

bestaan er meerdere tests voor Leishmaniose die op verschillende momenten of 

gecombineerd kunnen worden toegepast.  Wordt er negatief getest, maar blijven de 

klachten, dan is het aan te raden de tests te herhalen. 

In principe is de hond goed te behandelen, mits het tijdig ontdekt wordt.  Nadat positief 

getest is, kan gestart worden met Glucantime.  Dit medicijn doodt de parasiet.  De 

injecties worden dagelijks afwisselend subcutaan en intramusculair gegeven gedurende 

25 dagen.  Vervolgens wordt er gelijktijdig of na de Glucantime gestart met een kuur 

Allopurinol (tabletten tegen jicht), zodat de symptomen verminderen.  Honden die na de 

behandeling opnieuw getest worden, kunnen negatief zijn.  De tablettenkuur mag 

eventueel gedurende hun hele leven gegeven worden zonder negatieve gevolgen.  De 

dieren blijven echter wel drager van de ziekte.  Het is daarom verstandig om elke 3-

6 maanden hun bloed te laten controleren, omdat lever- en vooral nierproblemen niet 

ondenkbaar zijn. 
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Preventie van Leishmaniose is gebaseerd op het voorkomen van de beten van de 

zandvlieg: 

• Gaat men met de hond op vakantie rond de Middellandse Zee, doe hem dan 

een Scalibor-tekenband om.  Deze biedt voor 95% bescherming tegen 

zandvliegjes. 

• De vliegjes zijn rond zonsop- en -ondergang het meest actief.  Houd de hond 

dus 's avonds en 's nachts zoveel mogelijk binnen en gebruik dubbel 

muskietengaas. 

• Hoe zuidelijker men reist, hoe groter de kans op besmetting. 

• De zandvlieg is actiever in en bij waterrijke gebieden, ze hebben namelijk water 

nodig om te overleven. 

Nog wat feiten over Leishmania: 

• Leishmania is enkel overdraagbaar op mensen met een verlaagd 

immuunsysteem wanneer ze gestoken worden door een zandvlieg in de 

risicogebieden. 

• Onderzoek heeft aangetoond dat vlooien en teken de ziekte niet over kunnen 

brengen.  In diverse landen in Europa zijn honden met Leishmania met andere 

honden samenleven, waarbij geen van de andere honden de ziekte heeft 

ontwikkeld. 

• Als een hond in een stabiele, rustige omgeving verblijft en zich goed voelt, is 

een behandeling met Allopurinol doorgaans succesvol. 

• Na een gecombineerde behandeling duurt het veel langer voordat de ziekte 

terugkomt en is het zelfs mogelijk dat de ziekte niet meer terugkomt. 

• Het is vrijwel onmogelijk om de parasiet volledig weg te krijgen, na 

behandeling zullen veruit de meeste honden drager blijven. 

• Mits een juiste behandeling en tijdige onderkenning van de symptomen kan 

een hond met Leishmania gezond oud worden. 

• Leishmania hoeft niet te betekenen dat een hond hieraan overlijdt of zelfs maar 

symptomen hoeft te ontwikkelen. 
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• Er zijn honden die aan de ziekte overlijden, maar veelal gaat het om honden 

waarbij de behandeling (te) laat is ingezet of om honden die een bijkomende 

Ehrlichia-besmetting hebben opgelopen. 

• De ziekte is en blijft wel een sluipmoordenaar.  Het is een ziekte die goed in de 

gaten moet worden gehouden worden met regelmatige testen, zowel op de 

parasiet als op de functies van de organen.  Zeer belangrijk is en blijft een 

vroegtijdige diagnose. 

• Stress, cortisone en narcose verlagen de weerstand van de hond, waardoor de 

parasiet (terug) wakker kan worden. 
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ECTOPARASIETEN 

 

TEKEN 

 

 
 

Een teek is een spinachtige.  Tijdens hun ontwikkeling naar een volwassen teek nemen ze 

drie vormen aan: een larve, een nymfe en een volwassen teek.  Tijdens hun ontwikkeling 

hebben ze drie gastheren nodig waarvan ze bloed zuigen om zichzelf te voeden.  Een 

volwassen teek kan tot 1,5 jaar oud worden.  

Er bestaan verschillende soorten teken: harde en zachte.  De harde soorten beschikken 

over een klein schildje op hun rug en komen in onze contreien niet voor.  De belangrijkste 

in onze streek is de Ixodus (zachte teek).  Teken bevinden zich meestal in graslanden, 

struiken en bosjes. 

Wanneer een dier het gezelschap krijgt van deze parasieten vinden we deze meestal terug 

aan de kop, nek en oren.  In het begin is de teek maar moeilijk te zien daar hij zo klein is, 

hij is niet meer dan een speldenkop groot.  Zeker bij langharige rassen zijn ze moeilijk 

terug te vinden.  Na enkele dagen hebben de teken zich volgezogen met bloed en krijgen 

ze een witachtig glanzend aspect.  Ze zijn dan zo groot als een erwt. 

De teek steekt zijn snoet in de huid om aan bloed te geraken.  Dit zorgt voor een 

immuunreactie van de gastheer.  Er vormt zich een verhevenheid die in grootte kan 

variëren.  Er kan irriatie en jeuk optreden.  De dieren krabben of bijten soms de teek uit.  
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Dan blijft het kopje zitten en zet de ontsteking zich voort; hetzelfde geldt bij (onvolledige) 

wegname van de teek door een mensenhand.  

Naast de lokale irritatie brengt de teek ook ziektes over.  De meest gekende is de ziekte 

van Lyme (zie hoger), maar ook babesiose (tekenkoorts, vernietigt rode bloedcellen) en 

ehrlichiose (minder voorkomend bij ons, slechts importgevallen). 

De behandeling bestaat uit het manueel verwijderen van de teek (zie hoger). 

Preventie gebeurt het best met speciale (diervriendelijke) producten.  

 

Artikel:  

Wetenschappelijk onderzoek toont aan: neurotoxische effecten van teken- en 

vlooienmiddelen zijn veel ernstiger dan eerst gedacht 
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SCHURFTMIJTEN 

 

Sarcoptesmijten graven zich in de epidermis om daar eitjes te leggen.  Door de 

mechanische prikkeling en irritatie (vreemd voorwerp) zal de huid reageren. 

 

Figuur: mijten graven in de huid en veroorzaken een ontsteking 

 

Er ontstaat intense jeuk.  De incubatieperiode bedraagt ongeveer een maand, soms tot 

3 maanden.  Sarcoptes schurft kan op elke leeftijd voorkomen. 

De letsels zien we vooral aan de ooghoek, de oorranden, onder de borst, aan de 

ellebogen, hakken en de staartbasis.  Er ontstaat kaalheid, roodheid, puistjes, schilfers en 

korsten.  De dieren hebben een typische muizengeur.  

Voor de behandeling moeten we zowel het zieke dier als de contactdieren en omgeving 

onder handen nemen.  Tegenwoordig bestaan er erg efficiënte spot-on druppels tegen 

schurft.  Inspuiten met ivermectine valt niet aan te raden voor elk ras. Engelse rassen 

(Collies, Bobtails en kruisingen ervan) kunnen ervan sterven. Daarnaast kunnen ook 

huidreacties ontstaan op de plaats van injectie. 

Let op: Sarcoptes-schurft is een ZOÖNOSE!!! (Een zoönose is een infectieziekte die kan 

worden overgedragen van dieren op mensen). 
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DEMODEX 

 

 
Demodexmijten worden ook wel eens 'follikelmijten' genoemd.  Het zijn kleine 

langwerpige mijten die zich in de haarfollikel bevinden.  De meeste honden dragen deze 

mijten, maar hebben er geen symptomen van.  De overdracht gebeurt tussen honden via 

direct contact en intens 

contact (ref. teef met puppy). 

Slechts wanneer de mijt zich in 

grote mate vermenigvuldigt, 

krijgen we problemen. Dit 

doet zich voor bij verzwakte 

dieren of dieren onder stress 

(dracht, oestrus, bevalling, ...) 

Symptomen kunnen op alle 

leeftijden voorkomen, en kan 

jeuk geven of niet.  Bij de 

lokale vorm vinden we kleine 

kale plekken en rode 

ontstoken huid, vooral aan de 

kop (rond de ogen: 

demodexbrilletje) en de 

ledematen.   
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Bij de veralgemeende vorm zien we dieren met grote zones die kaal worden, jeuk, en 

dikwijls wordt het ziektebeeld gecompliceerd door bacteriële overgroei.  Bij zeer ernstige 

gevallen zien we zelfs een dermate ontsteking van de follikelwand dat deze doorscheurt.  

Dit resulteert in een diepe pyodermie.  Deze veralgemeende vorm heeft een slechtere 

prognose. Kordaat ingrijpen is hier van levensbelang, anders gaan de dieren in sepsis 

(bloedvergiftiging).  

De behandeling kent vele facetten: zowel de parasiet bestrijden met druppels als de 

bacteriële infectie.  Daarnaast moet de immuno depressieve toestand opgelost worden. 

 

 

LUIZEN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier onderscheiden we de bijtende en zuigende luis.  Ze komen vooral voor ter hoogte 

van de oorrand en kop, de hals, de ellebogen en het perineum (zone onder de anus).  Hun 

eitjes, de zogenaamde neten, kleven vast aan de haren. 

Bij honden zien we korstige letsels die jeuken.  Bij erge infecties kan zelfs bloedarmoede 

optreden.  De behandeling omvat een antiparasitaire behandeling van de hond in kwestie 

en ook de omgeving (voor tapijten en zetels: goedkoop en doeltreffend: stoomreiniger). 
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VLOOIEN 

 

 
Vlooien zijn overdraagbaar 

van hond naar kat en vice 

versa.  Een vlo kan ook 

accidenteel op een mens 

terechtkomen, maar zal 

niet van ons bloed kunnen 

leven.  Bij honden vinden 

we vlooien vooral op de 

achterhanden, de liezen en 

achter de oren.  

De honden hebben jeuk 

en krabben frequent.  Heel 

typisch is het plots omdraaien van de hond en venijnig bijten ter hoogte van de 

staartwortel.  Er ontstaan krabletsels en kleine rode puntjes waar de vlo gebeten heeft.  Bij 

allergische honden nemen de symptomen grotere vormen aan.  De honden gaan 

buitensporig hard reageren op het speeksel van een vlo.  De symptomen zijn dus niet 

afhankelijk van de hoeveelheid vlooien die er op een hond zitten, maar zijn reactie op een 

vlooienbeet. Eén beet kan dus voldoende zijn om de hond volledig gek te maken van de 

jeuk.  Dit noemt men dan VAD (Vlooien Allergie Dermatitis). 

Meestal zien we bij een kleine vlooieninfectie geen vlooien kruipen. Wat kenmerkend is, is 

het terugvinden van kleine zwarte bruine korrels aan de basis van de haren. Wanneer we 

die op een nat doekje uitvegen, zien we een roestkleur verschijnen.  Dit is een teken dat 

het om verteerd bloed gaat en dus vlooien uitwerpselen zijn. 

De honden en de contactdieren dienen behandeld te worden met een antivlooienmiddel.  

Ook de omgeving dient onder handen genomen te worden met stofzuiger of zelfs 

insecticide. 
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ZIEKTELEER 

 

ZIEKTE VAN ADDISON 

Hypoadrenocorticisme 

 

 

De bijnieren bevinden zich als mutsjes aan beide nieren. De beide organen (nieren en 

bijnieren) hebben een totaal ander fucntioneel weefsel. De bijnieren produceren de 

hormonen adrenaline en corticosteroïden.  

 

De oorzaak van de ziekte is een immuunprobleem. Het gevolg is een te lage 

cortisonspiegel in eht bloed. 

De hond kan vage klachten hebben maar ook serieuze flauwtes en collaps. 

Met een collpas ga je als spoedgeval naar de D.A.! Zonder collaps is het geen 

spoedgeval, maar moet je wel binnen de 24u à 72u naar de D.A.  

 

Zorg dat de hond zo weinig mogelijk stress ervaart en wees alert op flauwtes.  
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ZIEKTE VAN CUSHING 

Hyperadrenocorticisme 

 

 
 

De bijnieren bevinden zich als mutsjes aan beide zijden op de voorpunt van de nieren. De 

beide organen (bijnieren en nieren) hebben een compleet verschillend fucntioneel 

weefsel. De bijnieren produceren de hormonen adrenaline en corticosteroïden.  

De oorzaak van deze ziekte is een immuunprobleem. Een gevolg is een te hoge 

cortisonspiegel in het bloed, door overstimulatie vanuit de pijnappelklier (hypofyse) of 

autonome overproductie door de bijnier zelf. 

De hond heeft veel dorst en zal extreem veel drinken, ook heft hij erg veel honger en zal 

dan ook (tot echt extreem) veel eten. Het kan zijn dat dit dier obsesitas ontwikkeld en 

heeft een dikke hangbuik, dunne huid (met name op de rug) en kaalheid; vaak zie je ook 

rusteloze en ongemakkelijke momenten verschijnen. De hond zal hijgen zonder dat hij 

een inspanning gedaan heeft. Geen koorts. Een diagnose van een D.A. is noodzakelijk. 

Het dier zal op een calorie-arm dieet worden gezet. 
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EPILEPSIE 

 

 

 
 

Epilepsie heeft te maken met de hersenen, het ‘electronisch’ controlecentrum van het 

lichaam. Primaire epilepsie is een aanvalsgewijze storing van de hersenfunctie. Primair 

betekent hier ‘oorzaak ongekend’. 

Je ziet een hond die onrustig is, motorisch zwak, hij kan omvallen, tonisch (stijve) en 

clonisch (fietsend) krampachtige bewegingen makend. Vaak even (enkele minuten) buiten 

bewustzijn, vaak snel herstel tot normaal. Soms clustering (een aantal insulten direct na 

elkaar) of status epilepticus (stationair in een insult). 

Bij clustering en status epilepticus met spoed naar D.A. In overige gevallen binnen de 24u 

op consult voor onderzoeken en behandelplan. 

Jij als eigenaar moet ten allen tijde kalm uitstralen naar je hond. Rsut creëren en 

afwachten. Alle prikkels weghalen (gordijnen dicht, tv & radio uit, kinderen uit de kamer, 

felle lichten gedoofd). Als eigenaar er gewoon ‘zijn’ voor je hond is genoeg. Je kan niets 

doen tijdens een aanval. Hou je handen weg van de tanden. 
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HARTFALEN 

 

 
 

Het hart pompt het bloed via de ‘kleine’ bloedsomloop door de longen (opname zuurstof 

en afgifte van koolstofdioxide) en door de grote bloedsomloop naar alle organen in het 

lichaam om die van zuurstof en onderweg opgenomen voedingsstoffen te voorzien en de 

afvalstoffen, waaronder koolstofdioxide, af te voeren. 

Als de pompfunctie hapert met als gevolg te weinig output, heeft dat verschillende 

gevolgen zoals, zuurstof gebrek en koolstofdioxide stapeling en lokale vocht ophopingen 

in de organen door stuwing. 

Je ziet een hond die kortademig is, een slecht uithoudingsvermogen heeft, moet hoesten 

(vooral vanuit de longen), zwak is met uiteindelijk een collaps.  

De lichaamstemperatuur is lager dan normaal, de slijmvliezen zijn bleekblauw.  

In kritieke toestand is dit een spoedgeval. Indien niet kritiek alsnog binnen de 24u naar de 

D.A. voor een diagnose. 
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DIARREE 

DIKKE DARM  

Inflammatory Bowel Disease (IBD) 

 

 
Immuun gemedieerde storing in het darm- of microbioom met als gevolg chronische 

dikke darm klachten. Chronische, recidiverende diarree, periodiek optredend. 

Bijvoorbeeld enkele weken geen klachten en dan ineens 1 tot 2 dagen klachten, die 

ineens opkomen en ook gelijk weer kunnen verdwijnen. De ontlasting is bij-achtig en dun, 

met slijm en soms iets van wat bloed erbij. De eetlust blijft normaal en af en toe moet de 

hond braken. De dikkedarm IBD-patiënt maakt vrijwel nooit een zieke indruk, maar heeft 

alleen maar een spastische colon. 

In vele gevallen is de diarree binnen 1 tot 2 dagen spontaan over. Indien de klachten 

langer blijven bestaan, of standaard periodiek optreden en/of de eetlust afwezig is, moet 

de D.A. een nader onderzoek starten. 

De voeding kan verrijkt worden met vezels of vezelsupplementen in combi met een 

darmbioom supplement. 

Je kan eventueel ook bij behandelen tegen wormen en Giardia. 
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DUNNE DARM   

Inflammatory Bowel Disease (IBD) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Immuungemedieerde storing in het darm- of microbioom met als gevolg chronische 

dunnedarm klachten, in een aantal gevallen gecompliceerd met alvleesklierproblemen 

(EPI) en eiwitverlies, met als gevolg een te laag eiwitgehalte in het bloed. 

Chronische, ononderbroken diarree, vaak gepaard met braken, geen of heel weinig 

eetlust. De ontlasting is vaak dun tot waterdun, soms met verteerd (zwart) bloed erbij. De 

dunne darm IBD-patiënt maakt vaak wel een zieke indruk, is vermagerd en heeft soms een 

te volle hangbuik (vocht). 

De kans op uitdroging is groot. Je maakt best snel een afspraak met de D.A. 

Deze zal hypo-allergene en makkelijk verteerbare voeding adviseren.  
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TE TRAAG WERKENDE SCHILDKLIER  

 

 
 

 

De schildklier ligt aan de beide zijden van de luchtpijp (trachea) direct achter het 

strottenhoofd (larynx). De schildklier wordt door het hormoon (TSH) uit de pijnappelklier 

(hypofyse) gestimuleerd tot productie van schildklierhormoon (T4). De beide hormonen 

houden elkaar in balans: als T4 daalt, stijgt TSH en andersom. 

Indien de schildklier te traag werkt is de oorzak een immuunprobleem. Het gevolgd is dat 

de schildklier niet meer gevoelig is voor de stimulatie door TSH, daardoor daalt T4 en 

stijgt TSH. De doganose wordt gesteld aan de hand van een klinisch beeld, een te lage T4 

en een te hoge TSH , er is sprake van een vertraagde stofwisseling. 

Je ziet een hond die overgewicht heeft (ondanks dieet), sloop, slapering, treurig, traag 

(geen zin in wandelen en blijft achter lopen), kouwelijk. Flinke eetlust en (meestal) normale 

hoeveelheid drinken. Soms (symmetrische) kaalheid. 

Maak een afspraak bij de D.A 
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ONVOLDOENDE WERKENDE ALVLEESKLIER  

Exocriene pancreas inssufficientie (EPI) 

 

De alvleesklier bestaat uit cellen die verteringsenzymen produceren en cellen die insuline 

produceren.  Door gebrek of ernstige schade aan de kliercellen worden er onvoldoende 

verteringsenzymen aangemaakt en afgescheiden. 

De hond gaat veel eten, soms veel drinken, kan mager worden. Vaak gaat de hond 

grotere hopen ontlasting produceren met de kleur van speculoospasta en/of kan 

chronische diarree ontwikkelen. 

Zo snel mogelijk naar de D.A. gaan voor een bloed- en urine test te laten doen ter 

diagnose. 
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SUIKERZIEKTE 

Diabetes mellitus 

 

 
 

De alvleesklier bestaat uit cellen die de verteringsenzymen produceren (exocriene 

pancreas) en cellen die insuline produceren (endocriene pancreas). 

De cellen van de ‘eilandjes van Langerhals’ in de alvleesklier produceren het hormoon 

insuline, dat ervoor zorgt dat de lichaamscellen suiker (glucose) opnemen.  

Bij diabetes mellitus wordt de productie van insuline verminderd of stilgelegd. De 

aandoening wordt het meeste gezien bij teven, vaak direct in aansluiten op de loopsheid. 

Je ziet een hond die veel eet, en veel drinkt en toch vermagert. De vacht en fysieke 

conditie in het algemeen zijn minder. 

Indien er zich een ‘hyp’ voordoet, met spoed naar de D.A.  

Indien er geen spoed is, alsnog een afspraak maken bij de D.A voor diagnose. 

Diabetes patiënten worden door een D.A begeleidt. 
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NIERONTSTEKING (GLOMERULONEFRITIS) 

 

Een ontsteking van de glomeruli wordt veroorzaakt door een immuunreactie. Deze komt 

tot stand doordat antigenen (virussen, bacteriën, schimmels,…) vastlopen ter hoogte van 

de glomeruli. Hierdoor wordt het ontstekingsmechanisme in gang gezet. De nieren 

kunnen als gevolg hiervan het bloed niet meer naar behoren filteren en het lichaam blijft 

met zijn afvalstoffen zitten en raakt langzaamaan vergiftigd. 

Symptomen 

Aanvankelijk: 

• Sneller moe; 

• Polyurie: meer urineproductie, maar de urine is minder geconcentreerd (waterig); 

• Polydipsie: meer drinken omdat de dieren de urine niet kunnen concentreren, er 

gaat veel water verloren dat eigenlijk terug opgenomen zou moeten worden; 

• Minder eten (dieren voelen zich erg misselijk) tot uiteindelijk anorexie (niet meer 

eten). 

Tenslotte: 
• Braken: omdat de dieren zichzelf vergiftigen, wordt het braakcentrum in de 

hersenen geactiveerd; 

• Diarree; 

• Maagproblemen door het invreten van ammoniak ( afvalstof van eiwitten hoopt 

zich op in het bloed, geeft ook een vieze mondgeur) die maar niet uit het lichaam 

geraakt; 

• Futloosheid. 
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Diagnose: 

Bloedonderzoek kan duidelijkheid bieden. Dit laat niet alleen een duidelijke beschadiging 

zien van de nier, maar ook een ontstekingsbeeld (verhoogd aantal witten bloedcellen). 

Behandeling: afhankelijk van de oorzaak: 

• Antibiotica indien nodig 

• Infuus 

• Opletten met ontstekingsremmers, want deze kunnen de nieren verder 

beschadigen 

• Nierdieet (vooral weinig eiwitten om de nieren te ontlasten, zo minder afvalstoffen 

uit eiwitafbraak) 

• Sondevoeding indien nodig 

 

CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE 

 

Door slijtage gaan onopgemerkt elke dag nefronen verloren. Dit blijft zeer lang zonder 

symptomen tot een punt waar er nog 30% van het nierweefsel functioneel is. De nieren 

verschrompelen en worden hard. De nier is dan niet meer in staat om het bloed 

voldoende te zuiveren en de water- en zouthuishouding te controleren. Dan pas ontstaan 

er langzaamaan symptomen: 

• Minder eten > vermageren; 

• Polyurie/polydipsie; 

• Braken met soms een beetje bloed bij; 

• Kwalijke mondgeur (door de ammoniak); 

• Slechte vacht; 

• Kalmer. 
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Eens er zoveel nierweefsel is verloren gegaan is dit onomkeerbaar. Het is daarom 

belangrijk om het overblijvende deel zoveel mogelijk te ondersteunen en te sparen. Dit 

houdt in dat men vooral op de voeding moet gaan letten. Deze moet over het algemeen 

minder eiwitten bevatten. Dit dieet dient levenslang volgehouden te worden. wanneer er 

zich een acute nierinsufficiëntie voordoet, kan men de dieren er terug bovenop krijgen 

door ze een nachtje aan een infuus te hangen. Het bloed wordt op die manier gezuiverd 

en het dier kan even verder. Jammer genoeg is dit van korte duur… 

 

 

BLAASONTSTEKING (CYSTITIS) 

 

Een ontsteking van de blaaswand kan verschillende oorzaken hebben: 

• Bij vrouwelijke dieren is dit meestal een opklimmende infectie van buitenaf: ze zijn 

gevoeliger door blaasontstekingen, omdat hun plasbuis breder en korter is. 

Bacteriën kunnen daarom makkelijker opklimmen, in tegenstelling tot de 

mannelijke dieren.  

• Wanneer de blaas niet voldoende geledigd wordt, blijft er altijd een beetje urine 

achter. Dit probleem komt voor bij een slechte blaas bezenuwing, bij een 

prostaatprobleem of een obstructie van de plasbuis. 

• Bij aanwezigheid van een steen of kristallen raakt de blaaswand geïrriteerd of zelfs 

beschadigd. Na een antibioticakuur komen de problemen steeds terug, omdat de 

irritatie blijft en de steen een reservoir vormt voor de bacteriën.  

• Wanneer honden lijden aan diabetes, hebben ze meer kans op blaasontstekingen 

te ontwikkelen, omdat bij dergelijke dieren suikers in de urine zitten die een goede 

voedingsbron zijn voor bacteriën.  
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Symptomen: 

• Veelvuldig kleine plasjes; 

• Urine niet meer kunnen ophouden en daardoor binnen plassen terwijl de dieren 

dit normaal gezien niet doen (opgelet voor de psychologische factor); 

• Soms bloed bij de urine; 

• De urine heeft een slechte geur en soms een afwijkende geur; 

• Na het plassen blijft het dier verder persen zonder resultaat; 

• Soms algemeen ziek en koorts. 

Diagnose: 

Is makkelijk te maken door middel van een urineproef. De makkelijkste manier is met een 

proper (al dan niet een steriel) potje wat urine op te vangen. Het beste is het middelste 

deel van de plas op te vangen, zodat de uitgespoelde bacteriën van de plasbuis niet mee 

in het staal zitten. Deze techniek is goed voor de snelle urinesticktest, maar voldoet niet 

voor een antibiogram (de bacteriën die in de plasbuis zitten hebben niks te maken met de 

blaasontsteking).  

Een betere methode is de katheterisatie. Hierbij haalt men met een steriel buisje 

(urinekatheter) via de urethra urine uit de blaas. Ook hier is de midstream van de 

urinestraal.  

Het meest steriele en correcte beeld verkrijgen we met het aanprikken van de blaas via de 

buik. Dit wordt niet zoveel toegepast. 

 

Uitslag van de urinetest: 

• Rode en witte bloedcellen zijn in meer of mindere mate aanwezig 

• De pH is vaak te hoog (bij een zure pH kunnen bacteriën minder goed overleven). 

• Soms zijn er eiwitten in waar te nemen (door de ontstekingsreactie sijpelen deze 

vanuit de blaaswand in de urine). 

• Dikwijls is de dichtheid (concentratie) verhoogd. 

• Bij microscopisch onderzoek: soms blaaswandcellen en kristallen te zien. 

• Met antibiogram het meest geschikte antibioticum bepalen. 
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Behandeling: 

• Antibiotica 

• Speciale voeding om blaasstenen te voorkomen. Hiervoor kan men best de stenen 

of kristallen laten onderzoeken zodat met het type kent, dan pas kan men de juiste 

voeding kiezen. 

• De urine aanzuren met behulp van vitamine C (bij sommige stenen moet de urine 

juiste basisch gemaakt worden). 

Een complicatie van een blaasontsteking kan een opklimmende infectie naar de nieren 

zijn. Dit geeft een nierbekkenontsteking. 

 

BLAASSTENEN 

 

Blaasstenen hebben een bepaalde structuur, afhankelijk van de stoffen waaruit ze zijn 

opgebouwd. Bij honden zijn dit veelal struvieten en calciumoxalaten. Meestal beginnen ze 

als kristallen die samenklitten tot stenen (soms kunnen ze zelfs het blaasvolume innemen). 

Chronische blaasontstekingen zijn het gevolg. Chirurgisch verwijderen en aanpassen van 

het dieet achteraf zijn nodig.  
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URINEBUISOBSTRUCTIE 

 

Wanneer kristallen tot propjes worden geperst, kan het soms gebeuren dat een propje 

meegaat bij de urinelozing. Dit propje of klein blaassteentje kan dan blijven steken in de 

plasbuis. Bij reuen komt dit veel voor. Meestal is de obstructie gelokaliseerd net voor het 

os penis (penisbotje). De plasbuis loopt namelijk onder dit penis botje door. Tijdens de 

passage zal de plasbuis zelf wel wat kunnen uitrekken, maar de penis is nogal strak en 

staat een grote uitrekking niet toe. Ter hoogte van het botje versmalt de plasbuis dus en 

blijft de steen steken. Er is geen passage meer en de urine stapelt op en de blaas; 

 

Uiteindelijk raakt de blaas overvol en de nieren kunnen hierdoor blokkeren, omdat ze hun 

urine niet meer kwijtraken. Het is niet alleen erg oncomfortabel om niet te kunnen plassen, 

maar het dier wordt ook ziek. De honden doen veelvuldige pogingen om te plassen, maar 

zonder resultaat. Het is dus tijd voor snelle reactie. De dierenarts zal eerst proberen de 

prop onder verdoving terug te duwen met een sonde. Dit is niet altijd een succes. Om de 

hond wat te verlichten, kan er urine uit de blaas worden gehaald door een punctie uit te 

voeren. In erge gevallen voert men een urethrostomie uit, waarbij men tussen de billen 

een kunstmatige opening maakt, maar dit wordt niet zo vaak gedaan. 

 



 

 

Module Ziekteleer & Zoönosen – Jaar 2022 

Zen4AllDogs Academie BeNe – Copyright © - Alle rechten voorbehouden  

www.zen4alldogs.be  

53 

 

URINE-INCONTINENTIE BIJ GESTERILISEERDE TEVEN 

 

Na sterilisatie daalt het oestrogeengehalte in het bloed. Dit heeft als gevolg dat de 

sluitspier van de blaas en de plasbuis verslapt en de dieren niet meer in staat zijn om hun 

urine op te houden. Dit begint meestal als een occasioneel druppeltje, maar kan verder 

gaan tot hele plassen.  

Een kuur vervangende hormonen is wenselijk. Tegenwoordig zijn er veilige 

oestrogeenpreparaten voorhanden. In vroegere tijden waren deze medicaties gevaarlijk,  

omdat de oestrogenen het beenmerg onomkeerbaar aantasten (zie bloed). Daarnaast zijn 

er ook niet-hormonale producten die hun efficiëntie bewezen hebben. 

 

 

BAARMOEDERONTSTEKING (PYOMETRA) 

 

Dit is een etterige baarmoederontsteking en een ernstige aandoening die vooral 

voorkomt bij oudere honden of bij jongere honden die de prikpil hebben gekregen. De 

oorzaak van het probleem is de (te) lange blootstelling van de baarmoeder aan het 

progesteron. Door de 

opeenvolgende lange periodes 

van hoge 

progesteronconcentraties 

worden de klieren in de 

baarmoederwand steeds 

groter, talrijker en produceren 

ze veel slijm. De 

baarmoederwand wordt dikker 

en de baarmoeder raakt steeds 

meer gevuld met slijm.  
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In dit stadium spreken we van een mucometra (een baarmoeder vol met slijm). Wanneer 

er zich een infectie in deze baarmoeder nestelt (bacterie die via de baarmoederhals is 

binnengedrongen), dan zal die infectie snel gaan woekeren in dit optimale milieu (vocht, 

warmte, voedingstoffen, …) en binnen de kortste keren zit de baarmoeder vol etter. 

Wanneer we spreken van een mucometra, zijn er weinig symptomen. Enkel bij een 

etterige baarmoederontsteking komen de symptomen op.  

Dit begint met niet goed eten, vermageren, meer drinken, meer plassen, tot zeer acute 

situaties waarbij de hond veel braakt, een nierblokkade krijgt en zelfs kan sterven. Er is 

niet altijd uitvloei waar te nemen. Men maakt een verschil tussen een open en een 

gesloten baarmoederontsteking; in het beste geval hebben we te maken met een open 

baarmoederontsteking. De baarmoederhals is open en de etter kan eruit lopen. Dit is een 

duidelijk alarmsignaal voor de eigenaar. De etter heeft een roodgrijze, romige kleur, maar 

er zit veel variatie in. Soms lijkt het gestold bloed, soms ziet het helemaal geel. De geur is 

onaangenaam en heel typisch. Naast de duidelijk diagnose zorgt de open 

baarmoederhals er ook voor dat de druk in de baarmoeder niet kan oplopen. Door de 

etter wordt de baarmoeder zwak en kan na verloop van tijd makkelijk scheuren. 

Bij een gesloten baarmoederontsteking kan dus de baarmoeder springen onder de druk 

van de etter; daarenboven wordt er in de etter ook giftige stoffen geproduceerd. Deze 

worden opgenomen in het bloed. Dit gebeurt 

meer bij een gesloten baarmoederontsteking 

dan bij een open. Deze giftige stoffen lopen 

vast op de nierfilter en op die manier kan de 

nier ontsteken. Daarom gaat de teef meer 

dringen en meer plassen. De gifstoffen raken 

niet uit het systeem en de dieren eten niet 

meer en braken. De situatie gaat van kwaad 

naar erger. 
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Een baarmoederontsteking bij een teef kan op twee manieren ontstaan: 

• Direct aansluitend op een bevalling. Hier zal de teef koorts maken (39,5 – 40°C) en veel 

dorst hebben. 

Let op bij zogende teven, hier is het bezoek aan een D.A.top prio! Een tijdige en 

effectieve aanpak van een baarmoederontsteking direct na de partus is van groot 

belang voor de vruchtbaarheid in de toekomst. 

• 4 tot 8 weken na de loopsheid. Hier is het soms lastig om een diagnose te stellen, de 

klachten zijn soms vaag: minder actief en minder eetlust. Deze symptomen zie je ook al 

wel een keer bij een schijnzwangerschap. Let op als de hond meer drinkt dan normaal. 

 

Via een bloedonderzoek RX en echo (die accurater is) kan de diagnose makkelijk gesteld 

worden. Bij zeer waardevolle fokdieren kan men trachten om de baarmoederontsteking 

met behulp van medicatie (antibiotica en prostaglandines – deze laten de baarmoeder 

samentrekken zodat de etter eruit kan) proberen op te lossen. De kans op succes (met 

terug drachtig te krijgen) is echter maar 20%. 

Beter is een castratie (ovariohysterectomie) uit te voeren. Hierbij worden operatief de 

baarmoeder en de eierstokken weggenomen. Het herstel is spectaculair. De operatie is 

evenwel niet zonder risico. Een oudere hond is op zich al gecompliceerder. De hond is 

veelal in slechte conditie, is ziek heeft veel vocht verloren,… . De baarmoeder kan erg 

broos geworden zijn door de inwerking van de etter en kan dus bij wegname scheuren. In 

dat geval is er geen hoop meer. We hebben daarnaast ook te maken met een erg actieve 

ontsteking (=goede bloedvoorziening) en bloedingen zijn dus niet uitgesloten. De nodige 

voorzorgen indachtig kunnen de risico’s tot een minimum herleid worden. Het voorkomen 

van een baarmoederontsteking kan door het weghalen van de eierstokken (ovariëctomie). 

Zo neem je de bron van de progesteron weg. Als de prikpil dan toch wordt gebruikt, 

controleer dan altijd of dit op het juiste tijdstip gebeurt. 
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PROSTAATVERGROTING 

 

 
 

De meest voorkomende prostaataandoening bij een reu is de goedaardige zwelling van 

de prostaat. De zwelling kan leiden tot een gedeeltelijke blokkade van het bovenliggende 

deel van de dikke darm, wat als resultaat kan geven dat het dier geconstipeerd geraakt; 

vooral bij honden die botten eten, de ontlasting wordt vermengd met gemalen botdelen. 

In geval van een prostaatzwelling is het raadzaam de D.A te bezoeken binnen de 24u. de 

prostaat van de hond is iets anders rond de blaashals gesitueerd als bij de mens, vandaar 

dat er geen afsluiting plaatsvindt van de plasbuis.  
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OORONTSTEKING 

 

Een hond die ineens pijn aan zijn 

oor heeft, of steeds het hoofd 

schuin houdt, aan zijn oor krabt 

maar telkens hij er aan komt, pjn 

heeft, kan een ‘grasaar’ in het oor 

hebben. Dit is een spoedgeval! 

Het grasaar kan het trommelvlies 

beschadigen. 

 

 
 

 

 

Bij een oorontsteking met waterig-etterige en 

stinkende uitvloeiing, waar jeuk domineert 

maar er ook pijn is, is er sprake van een 

bacteriële ontsteking. Ga naar de D.A 
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Als er sprake is van een chronische onsteking van 

de binnenkant van de oorschelp, waarbij de huid 

verdikt is, antracietkeleurig en er een muffe lucht 

vrijkomt, hebben we hier te maken met een 

gistinfectie (malassezia pachydermatis) en dan vaak 

ook gelijk met een chronische huidklacht met een 

vergelijkbaar huidbeeld. Maak een afspraak met de 

D.A 

 

 

Een hond met jeuk aan de oren, maar geen pijnreactie en ‘koolgruis’ in de oren, kan 

oormijt hebben. De D.A kan dit makkelijk diagnosticeren door een schraapsel onder de 

microscoop te bekijken. 
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Een bloedoor of  ‘othaematoom’ is een oorschelp die ‘spontaan’ met bloed volloopt 

waardoor die bol gaat staan. Als de zwelling niet te groot is, en het de gehoorgang niet 

afsluit, kan je een afspraak maken bij de D.A 

 

Indien het bloedoor groot is, is spoed geboden. De bloedprop kan openbarsten. De D.A 

zal de oorhuid losmaken, het bloed verwijderen en bijeen nieten om te genezen. 
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MAAGTORSIE 

Maagdilatatie 

 
In de maag wordt het voedsel voorbereid voor het verteringsproves in de darm. Een 

maagdilatatie (vergroting)  ontstaat doordat er een gasophoping plaatsvindt in de maag. 

Mogelijk als gevolg van een gisting. De afsluiting van de sluitspiren door kramp en door 

rotatie van de maag (90°-360°) . Afsluiting van lokale bloedvaten (door torsie) en grote 

bloedvaten (door dilatatie). Het weefsel van de maagwand en de milt  sterft snel af. 

Benauwdheid door druk op de grote bloedvaten en circulatieproblemen (shock).  

De hond gaat proberen te braken en dat lukt niet, soms komt er wat slijm vrij. Voedsel 

opbraken kan niet (meer). De hond gaat kwijlen, slikken. Er is een progressieve zwelling 

van de buik naar opzij en naar boven. De hond gaat zwaar ademen, je ziet een opgebolde 

rug, hoofd laag en het dier heeft duidelijk hevige buikpijn. Hij is rusteloos, in zichzelf 

gekeerd, depressief, zwak en gaat naar een collaps. 

Dit is een spoedgeval! Je belt eerst de D.A om aan te geven dat je op komst bent!  

Een klein percentage van patiënten overleeft deze maagtorsie. De D.A zal nu preventief 

de maagwand vastzetten. 

 

Preventie: Geef aandacht aan de voeding, maagdarm problematiek ,  beweging na 

voeding en water, stress, luchthappen 
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HUIDKLACHTEN 

 

 
 

Ondraagelijke jeuk 

Zwellingen 

Jeuk  

Zwelling 

Peracute ondraagelijke jeuk of 

(levensbedreigende) zwellignen (allergie, urticaria, 

wespensteek, allergie) 

Direct D.A 

Andere afwijkingen  

naast huidklachten 

Jeuk Afwijkende eet- en/of drinkgedrag. In korte tijd te 

grote gewichtsafname of toename, braken, 

diarree, hoesten, afwijkend gedrag, zieke indruk of 

andere afwijkingen 

Direct D.A. 

Stank 

Oksels 

Liezen 

Jeuk Oksels, liezen, hals, tussen de tenen, oren, soms 

rond de bek en ogen, perineum, preputium, vulva 

Stank !  

Gist (malassezia pachydermatis) 

Behandeling D.A. 

Roodheid 

Collarettes 

Jeuk Ronde kringen met schilfers, roodheid, schilfers, 

verdikking huid, over het hele lichaam: pyodermie 

Behandeling D.A. 
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Staart-nek 

Geen vlooien 

Jeuk Bovenkant van het lichaam, van staartinplant tot 

schoft, hevige jeuk, warmte maakt het erger, 

vlooienallergie vaak combinatie met pyodermie 

(zie mijtallergie) 

Behandeling D.A. 

Lichaamsopeningen Jeuk Gelokaliseerd rond de lichaamsopeningen (ogen, 

mond, anus, vulva, voorhuid) ontsteking, korsten, 

soms makkelijk bloedend onder andere 

immuunprobleem. 

Behandeling D.A. 

Bloedpunten buik Jeuk Bloedpuntjes op de (buik)huid, jeuk 

Schurft (sarcoptes) 

Behandeling D.A 

Luizen oorranden Jeuk Aan de oorranden, vaak pups,: luizen (anders dan 

oormij!) 

Behandeling D.A 

Psychogeen Jeuk Zonder huid-en/of vachtlaesies, reageert niet op 

prednisolon (tenzij sloom), Apoquel of Atopica 

Kaalheid 

Overgewicht  

Geen 

jeuk 

Kaalheid (niet altijd symmetrisch), veel eten, veel 

drinken, overgewicht, rusteloos 

Ziekte van Cushing 

Behandeling D.A. 

Kaalheid 

Overgewicht  

Geen 

jeuk 

Kaalheid (niet altijd symmetrisch), veel eten, 

normaal drinken, overgewicht, apathie 

Hypothyreoïdie (te traag werkende schildklier) 

Behandeling D.A 

Kaalheid  

Winter 

Geen 

jeuk 

Kaalheid (niet altijd symmetrisch). Ziekte van 

Cushing en traag werkende schildklier uitgesloten: 

Seasonal alopecia 

Behandeling D.A 
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Kaalheid 

Scheren 

Onbekend 

Geen 

jeuk 

Kaalheid (niet altijd symmetrisch), Ziekte van 

Cushing, te traag werkende schildklier en seasonal 

alopecia uitgesloten: onbegrepen hormonale 

kaalheid of post clipping alopecia 

Behandeling D.A 

Collarettes zonder jeuk Geen 

jeuk 

Pyodermie, ronde kringen met schilfers, 

schilfering: immuun gemedieerde bacteriële 

folliculitis 

Behandeling D.A 

Kale plekken zonder 

jeuk 

Geen 

jeuk 

Gelokaliseerde kale plekjes zonder jeuk:  

Demodicose 

Behandeling D.A 

Schilfers schoft Geen 

jeuk 

Overmatige schilfering vooral op de schoft, de 

eigenaar heeft zelf wel jeuk: 

Cheyletiella  

Behandeling D.A 

Exofoliatie Lymfeklieren 

mager 

Geen 

jeuk 

Zwakte, gewichtsverlies, droge schilferige huid, 

kaalheid (soms wel jeuk), korstjes, schilfers in de 

lichaamsopeningen (vb oogleden): 

Leishmaniase (buitenland historie) 

Behandeling D.A 

Lokale haaruitval 

‘Schimmel’ 

Geen 

jeuk 

Gelokaliseerde schilferige haarloze plekken die 

geleidelijk aan groter worden, weinig of geen jeuk: 

Schimmel (trichofytie of mycosporium) 

Behandeling D.A 

Staart-schoft 

Vlooien 

Jeuk Geen vlooien, bovenkant van het lichaam, van 

staartinplant tot schoft, hevige jeuk, warmte maakt 

het erger, vlooienallergie vaak een combinatie met 

pyodermie (zie mijt allergie. 

Behandeling D.A 

Schijndracht 

Rui 

Jeuk Algemeen bij vemindering van de vacht en huid 

conditie. Bijvoorbeeld tijdens en na de 
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zoogperiode of tijdens de schijnzwangerschap van 

een teef of tijdens de ruiperiodes.  

Advies; Voeding aanpassen en 

voedingssupplementen adviseren 
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ARTHROSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gewricht bestaat, van binnen naar buiten, uit gewrihtssmeer (synovia), een 

‘binneviering’ die de gewrichtssmeer produceert (synoviaal membraan), de 

schikdempende kraakbeenbekleding en de versteviging door gewrichtkapsel en 

gewrichtsbanden.. Bij verkeerde belasting, trauma of infectie ontstaat er een 

gewrichtsontsteking, met (indien chronisch), kraakbeenschade en botwoekeringen 

(arthrose). 
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Je ziet en voelt pijnlijke, verdikte en minder soepele gewrichten. Soms observeer je ook 

kreupelheid. 

Gewrichten met arthrose zijn meer vatbaar voor blessuesn, die minder snel herstellen. In 

acute gevallen (met koorts en pijn) moet je binnen de 24u naar een dierenarts. Deze zorgt 

voor de juiste diagnose en aangepaste medicatie. Dit kunnen ontstekingsremmers zijn en 

ook voedingssupplementen. Na een maand stop je (onder advies van een dierenarts) met 

de ontstekingsremmers (schadelijk voor de maag), misschien kan de hond nu verder met 

alleen de voedingssupplementen of eventueel met homeopathie. 
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CAUDA EQUINA SYNDROOM 

 

 
 

Het Cauda Equina Syndroom, afgekort CES is gelokaliseerd tussen de laatste lenden- of 

lumbaalwervel (L7) en de eerste heiligbeen- of sacraalwervel (S1). L7-S1 noemen we het 

lumbo-sacraaal of lusac wervel gewricht. Boven de wervellichamen en door de 

wervelbogen heen loopt het ruggenmerg. 

Bij CES spreken we vaan een (aangeboren) instabiliteit, die op den duur kan leiden tot 

tussenwervelschijfproblemen (discus hernia), verzakking van S1 ten opzichte van L7., 

vernauwing (stenose) van het wervelkanaal ter plaatse en ontwikkeling van 

botwoekeringen en botbrug (arthrose). De hond heeft soms (en soms continu) hevige 

pijnscheuten bij verkeerde bewegingen. 

Bij pijn (af en toe of continu) is een bezoek aan de D.A. een noodzaak.  

De dierenarts zal ontstekingsremmers voorschrijven die normaal niet langer wordt 

gegeven dan 4 weken (belastend voor de maag). Een bezoek aan de Osteopaat / 

Fysiotherapeut is aangewezen. 
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DISCUS HERNIA 

 

 
 

De wervelkolom bestaat uit wervellichamen met daartussen tussenwervelshijven (discus), 

die bestaan uit een bindweefselring en een ‘stootkussen’ (nucleus pulposus) in het 

midden. Door de wervelbogen aan de bovenkant van de wervellichamen loopt het 

ruggenmerg. 

Door een verminderde kwaliteit van de discus scheurt het bindweefsel en drukt defect 

weefsel, bloed, vocht en inhoud langs de nucleus puplosus op het ruggenmerg met als 

gevolg pijn en/of verlamming. De discus hernia geeft klinisch de meeste klachten in het 

nek- en lendenwervelgebied. 

 

 

Bij acute ‘gillende’ pijn en verlamming direct naar de D.A. Deze zal ontstekingsremmers 

en pijnstilling voorschrijven voor 4 tot 6 weken (maag belastend) In alle gevallen is een 

absolute ‘opsluiting’ in een beperkte ruimte (bench) aan te raden. Raadpleeg een 

Osteopaat/Fysiotherapeut voor behandeling. 
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DEGENERATIEVE MYELOPATHIE 

Ruggenmergverlamming 

 

Het ruggenmerg loopt van de hersenen naar de 

staartpunt, door het wervelkanaal, dat gevormd 

wordt door de wervelbogen op de ‘rug van de 

wervellichamen. Door geleidelijke degeneratie 

en fucntieverlies van het ruggemergweefsel vindt 

er een progressieve verlamming plaats van de 

achterhand, meestal in de loop van maanden. 

In principe is alleen de progressieve verlamming 

zichtbaar en is er geen sprake van pijn. Door 

storing van de coördinatie van de achterpoten 

kunnen secundair wel pijnlijke blessures ontstaan 

van de gewrichten in de achterpoot. 

Je ziet vertraagde reflexen van de achterpoten, 

dubbeltred, slingerend gangwerk, hellend kruis.  

In het algemeen is een acute verlamming een spoedgeval. Bij een geleidelijke 

progressieve verlamming over een langere periode van maanden, zoals gewoonlijk bij 

een ruggenmergverlamming het geval is, wordt een bezoek aan de D.A. sterk 

aanbevolen. 
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ELLEBOOGDYSPLASIE 

ED 

 
 

Het ellebooggewricht wordt gevormd door het onderste deel van het boven(voor)been 

(humerus), het bovenste deel van het spaakbeen (radius) en de boven voorkant van de 

ellepijp (ulna). 

Elleboogdysplasie is arthrose in het ellebooggewriht, meestal veroorzaakt door een 

tijdelijk verschil in lengte (groei) van spaakbeen en ellepijp, de leeftijd van 6 – 12 

maanden, waardoor het gewricht onvoldoende goed functioneert en een stukje 

bot/kraakbeen kan afbreken: los processus coronoideus of los processus anoneus. 

De hond heeft pijn en loopt kreupel, heeft een gevoelige, pijnlijke elleboog bij het 

(over)strekken en (over)buigen. In de voorhand zien we een stijve; ingehouden, soms 

maaiend gangwerk. 

Afhankelijk van de klachten is het aan te raden naar de D.A. te gaan voor een diagnose. 

Zeker op de leeftijd tussen de 6-12 maanden is het aan te raden niet te lang te wachten. 

De D.A. zal de hond ontstekingsremmers en pijnstilling voorschrijven voor 4 weken (maag 

belastend). Ook kan hij voedingssupplementen adviseren. Deze mogen door gegeven 

worden na het stopzetten van de medicatie. 
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HEUPDYSPLASIE 

HD 

 

 
 

Het heupgewricht bestaat uit een ronde heupkop (caput femoris) die goed aansluit in de 

ronde heupkom (acetabulum).  

Door onvoldoende aansluitiing is er speling in het heupgewricht, waardoor arthrose 

ontstaat en tijdens de groei vanaf pup tot volwassen leeftijd de heupkop en de heupkom 

zich onvoldoende ontwikkelen, met als resultaat afplatting van de heupkop en 

onvoldoende holling van de heupkom. 

Je ziet een hond met stijfheid, pijn, in het begin vooral startproblemen, later (bij veel 

arthrose) continu pijn en kreupelheid. De hond zijn gangwerk zullen passieve bewegingen 

zijn ( in- en endoroteren), telgang en startproblemen. 

Maak een afspraak bij de D.A. voor een diagnose. Deze zal ontstekingsremmers en 

pijnstilling voorschrijven voor 4 weken (maag belastend). Voedingssupplementen worden 

ook geadviseerd, deze mogen blijven gegeven worden na stopzetting van de medicatie. 

Het is van belang op tijdig in te grijpen, vooral op jonge leeftijd, tussen de 6 – 12 

maanden. Bewegingsadvies en voedingsadvies is aan te raden. Vooral ondersteuning van 

gewrichtsgezondheid en optimaliseren van het gezond lichaamsgewicht. 
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KRUISBANDRUPTUUR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

In het kniegewricht bevinden zich twee kruisbanden, het voorste en het achterste 

ligamentum cruciatum. 

Beide kruisbanden zorgen voor extra stabiliteit in het kniegewricht. Kruisbanden kunnen 

scheuren door trauma of degeneratie. Meestal is het de voorste kruisband die scheurt. Het 

gevolg is speling in het kniegewricht en beschadiging van de meniscus. Als de 

aandoening niet voldoende snel geneog wordt ‘hersteld’ zal op den duur arthrose 

ontstaan. 

Je ziet een hond die kreupe loopt om de poot te ontlasten, hij kan op zijn tenen lopen (tip-

toe). 

Je gaat snel naar de D.A. In vrijwel alle gevallen zal de hond een chirurgische ingreep 

moeten ondergaan. 
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SPONDYLOSE 

 

 
 

 

Arthrose en botbrugvorming op de wervelovergangen, vooral van klinische betekenis in 

het ledenwervelgebied, maar kan ook in het halswervelgebied problemen veroorzaken. 

Je ziet stijfheid en milde pijn bij het opstaan en gaan liggen. Lichte neurologishe uitval en 

atrofei van de achterhand bespiering. Lichte neurologische uitval in de voorpoten bij 

halswervelspondylose. 

Diagnose door een D.A is noodzaak. Deze zal ontstekingsremmers en pijnstilling 

voorschrijven voor 4 weken (maag belastend). Het zou kunnen dat er 

voedingssuplementen worden geadviseerd, deze mogen na stopzetting van de medicatie 

worden doorgegeven. 
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EXTRA INFO MEDICIJNEN 

 

PIJNSTILLERS 

 

 

Paracetamol, aspirine en ibuprofen zijn geen geschikte pijnstillers voor honen. Het risico 

op ernstige tot zelfs dodelijk intoxicatie verschijnselen is groot. De vraag is ook of de 

middelen wel werkzaam zijn voor honden. Als pijnstiller wordt aangeraden om 

aansluitend de officieel voor honden geregistreerde dierengeneesmiddelen (NSAID), 

zoals meloxicam en carprofen toe te passen en daarom altijd een kleine verpakking voor 

noodgevallen in huis te hebben. 

 

Paracetamol of aspirine alleen voor uitzonderlijke gevallen gebruiken wanneer echt 

pijnstilling vereist is en een NSAID voor honden niet op korte termijn beschikbaar is. In die 

gevallen moet een eigenaar wel precies de dosering weten, omdat de veiligheidsmarge 

tussen therapeutische effectiviteit en intoxicatie erg smal is.  

 

De doseringen voor honden zijn (volgens Sauders Handbook of Veterinary Drugs): 

 

PARACETAMOL 

 

(=acetaminophen) 

Dosis hond: 15 mg/kg oraal ingeven, indien nodig elke 8 uur. Niet meer en niet vaker! 

Het middel is dodelijk voor katten 

 

ASPIRINE 

 

(=acethylsalicylzuur) 

Dosis hond: 10 mg/kg oraal ingeven, indien nodig elke 12 uur. Niet meer en niet vaker. 
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IBUPROFEN 

 

(=isobutylfenylpropionzuur) 

Niet aan honden geven, omdat de werkzaamheid en een veilige dosis niet bekend zijn 

 

 

Literatuur:  

http://www.eduvet.nl/paracetamol-waarom-niet/  

https://www.mcvoordieren.nl/ibuprofen  

https://www.mcvoordieren.nl/paracetamol https://www.mcvoordieren.nl/aspirine  

 

ANTIBIOTICA 

 

Antibiotica kunnen het beste voorgeschreven worden op basis van een bacteriologisch 

onderzoek en een gevoeligheidstest, waarmee we hebben aangetoond, dat de 

betreffende bacterie daadwerkelijk gevoelig is voor het betreffende antibioticum. Het is 

dan van belang dat bij de toediening de eigenaar zich strak houdt aan het voorschrift: 

dosis en frequentie van geven en dan ook de kuur volledig afmaakt. 

 

Literatuur:  

http://www.eduvet.nl/antibioticumbeleid- gezelschapsdieren/  
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