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Hoesten
Is hoesten bij honden gevaarlijk?
Hoesten lijkt op zich onschuldig. Elke hond hoest wel eens. Hoest je hond vaker en meerdere keren per
dag dan kan dit wijzen op een ziekte.
Ziektes waarbij je hond vaak moet hoesten zijn:
 amandelontsteking


hondenziekte



kennelhoest

Naast deze ziektes kan je hond ook last hebben van wormen:
 spoelwormen


hartwormen

Amandelontsteking
Bij een amandelontsteking zijn de amandelen in de keel van de hond gegroeid. Deze ziekte komt vaak
voor bij pups en honden met een verzwakt immuunsysteem.
Hondenziekte
Hondenziekte, ook wel distemper genoemd, is zeer besmettelijk. Het virus dat hondenziekte
veroorzaakt tast de luchtwegen van je hond aan. Symptomen zijn: hoesten, niezen, koorts en
ontstoken ogen. Het komt vooral voor bij pups.
Kennelhoest
Een hond met kennelhoest heeft een droge, harde hoest. Deze hoest ontstaat door een infectie aan de
luchtwegen. Je hond moet vaak hoesten en kan hier zelfs van gaan kokhalzen of braken.
Spoelwormen
Spoelwormen komen vaak voor bij honden. Ze leven in de dunne darm en veroorzaken onder andere
diarree. Je hond kan hierdoor slechter gaan eten en sneller vermoeid raken. De besmetting kan op
verschillende manieren opgelopen worden: via het eten of zelfs door in het gras in de tuin te spelen.
Hartwormen
De hartworm wordt overgebracht op je hond door besmette muggen. De besmette mug zorgt ervoor
dat er eitjes in het bloed van je hond terecht komen. Uit deze eitjes komen larven die in en rond het
hart verder uitgroeien tot wormen. Dit zorgt voor een diepe hoest. Soms komt er bloed mee bij het
hoesten. Je hond zal snel moe zijn en minder eetlust hebben.
Hoe sneller je er bij bent hoe beter te behandelen. Ga daarom met een hoestende hond zeker langs bij
de dierenarts.
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