
 

 

SUIKERZIEKTE 

Overmatig drinken en plassen is een vaak voorkomend symptoom bij de 

hond. Het kan veroorzaakt worden door verschillende ziekten in het 

lichaam. U kunt hierbij denken aan slecht functionerende nieren, een 

baarmoederontsteking of suikerziekte... 

 

oor de dierenarts is het zaak om door middel van een uitgebreid onderzoek de diagnose te stellen en 

de juiste behandeling in te zetten. In dit artikel behandel ik één van de oorzaken van PolyUrie en 

PolyDipsie PU/PD), namelijk suikerziekte. Iedereen heeft wel eens gehoord van suikerziekte, maar wat 

houdt het nu precies in, hoe komt een hond aan suikerziekte en wat zijn de gevolgen ervan voor de  

hond?
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WAT IS SUIKERZIEKTE? 

Bij de vertering in de darmen wordt het voedsel afgebroken tot bruikbare bouwstenen voor het 

lichaam. De koolhydraten in het voedsel worden afgebroken tot een suiker dat glucose wordt 

genoemd. Glucose wordt vanuit de darm in het bloed opgenomen. Na een maaltijd stijgt dus het 

aanbod van glucose in het bloed. Glucose is een onmisbare bouwsteen en een zeer belangrijke 

brandstof voor het lichaam. 

Nadat de glucose in het bloed komt, is er een bepaald hormoon nodig om er voor te zorgen dat de 



lichaamscellen deze glucose kunnen opnemen. Dit hormoon heet insuline en wordt door de pancreas 

(alvleesklier) geproduceerd. 

Insuline zorgt er dus voor dat de lichaamscellen voldoende glucose kunnen opnemen. Bovendien 

zorgt insuline er voor dat het glucose gehalte in het bloed binnen nauwe grenzen blijft. Insuline is 

overigens niet alleen van belang voor de opname van glucose, maar ook voor de afbraakproducten 

van de vetten en eiwitten. 

Bij een hond met suikerziekte is er een tekort aan insuline (absoluut tekort) of zijn er bepaalde 

omstandigheden waardoor de werking van insuline wordt tegengegaan (relatief tekort). Dit heeft tot 

gevolg dat het glucosegehalte in het bloed verhoogd is. De lichaamscellen daarentegen hebben juist 

een gebrek aan de brandstof glucose. 

EERSTE VERSCHIJNSELEN 

Als er teveel glucose in het bloed aanwezig is, zullen de nieren glucose gaan uitscheiden met de urine. De 

glucose in de urine trekt extra vocht met zich mee, waardoor de hond meer gaat plassen. Om niet uit te 

drogen, zal de hond ook meer gaan drinken. Bij suikerziekte plast de hond dus overmatig veel en als gevolg 

daarvan drinkt de hond beduidend meer. Aangezien glucose een belangrijke brandstof is die nu (via de 

urine) verloren gaat, zal de hond meer willen eten, maar desondanks gewicht gaan verliezen. 

 

 

ONTSTAAN 

Het is niet altijd even duidelijk wat de oorzaak is van suikerziekte. Er zijn echter enkele ziekten en bepaalde 

medicijnen die de oorzaak kunnen zijn van het ontstaan van suikerziekte bij de hond. 

 

• Na de loopsheid van een teef wordt door de eierstokken gedurende een aantal weken het hormoon proges- 

teron geproduceerd. Dit progesteron kan leiden tot een verhoogde productie van het groeihormoon. 

Het groeihormoon, op zijn beurt, remt de werking van insuline. Er is dus wel voldoende insuline 

aanwezig, maar het kan zijn werk niet doen. Als gevolg hiervan zal de hoeveelheid glucose in het bloed 

steeds verder toenemen en zal de alvleesklier steeds meer insuline gaan produceren. Op den duur raken 

de insuline producerende cellen uitgeput en zal er nauwelijks meer insuline worden aangemaakt. 
 Antiloopsheid-injecties voor de teef zijn niets anders dan progesteron-injecties. Het herhaaldelijk geven van 

deze injecties kan dus leiden tot het ontstaan van suikerziekte bij de hond (zie het punt hiervoor). 

• Corticosteroïden, zoals prednison en dexamethason, remmen de werking van insuline. Dit medicijn 

wordt onder andere gebruikt om jeuk tegen te gaan. Door de remmende werking van insuline, zal de 

hoeveelheid glucose in het bloed toenemen en zal de alvleesklier steeds meer insuline gaan produceren. 

Net als hiervoor genoemd raken de insuline producerende cellen uitgeput. 

• Bij de ziekte van Cushing (een snelwerkende bijnierschors die een overmatige hoeveelheid 

corticosteroïden produceert) raken de insuline producerende cellen uitgeput. 

• Verder speelt, net als bij de mens,overgewicht en een gebrek aan lichaamsbeweging een rol bij het ont- 

staan van suikerziekte. 

 

 

 

GEVOLGEN 

Bij suikerziekte gaat er een aantal zaken fout in het lichaam. Het glucosegehalte in het bloed wordt op den 



duur zo hoog, dat de nieren de glucose gaan uitscheiden via de nieren. Dit gebeurt als de 'nierdrempel' 

wordt overschreden. Dit punt bevindt zich op een waarde boven de 15 mmol/1, terwijl de normale 

glucose waarde ligt russen de 4 en de 8 mmol/1. Glucose in de urine trekt veel vocht aan. Er wordt dus veel 

meer urine geproduceerd: de hond gaat meer plassen. Om het vochtverlies aan te vullen (dorst) gaat de 

hond meer drinken. Omdat er een verlies is van glucose (urine) en de cellen in het lichaam 

te weinig glucose hebben om te verbranden (tekort aan insuline), krijgt de hond meer honger. 

Ondanks het feit dat een hond met suikerziekte goed of zelfs meer eet, zal de hond toch afvallen. Dit 

komt omdat er een onvermogen is om glucose, vetten en eiwitten op een normale manier te 

verbranden door de lichaamscellen. Als het energietekort in de cellen ernstig wordt, dan gaat het 

lichaam als gevolg daarvan het eigen vet afbreken. De vetzuren die hierbij vrij komen, worden 

opgeslagen in de lever, waardoor de lever (ernstig) vervet raakt. Hierdoor kan de lever zijn ontgif-

tingsfunctie niet meer goed uitvoeren. Hierdoor gaat de hond zich ziek voelen en misselijk. Soms krijgt 

de adem van de hond een acetonlucht. Dit is een afbraakproduct van de vetverbranding. De lenzen van 

de ogen kunnen troebel worden door de hoge concentratie bloedglucose. Dit wordt staar of cataract 

genoemd. 

 

 

DIAGNOSE 

De diagnose suikerziekte wordt gesteld door het meten van het glucose gehalte in het bloed. Alleen de 

urine nakijken is niet voldoende voor de diagnose, aangezien glucose pas in de urine voorkomt als 

het bloedglucose gehalte boven de 15 mmol/is gestegen. Verder is het natuurlijk belangrijk om te 

achterhalen wat de achterliggende oorzaak is voor de suikerziekte. 

BEHANDELING 

Het tekort aan insuline moet dagelijks, op vaste tijdstippen, worden aangevuld met een insuline 

injectie. In het begin is het belangrijk om de dosering insuline te achterhalen. Regelmaat in de 

voeding is belangrijk, omdat de hoeveelheid insuline is afgestemd op de hoeveelheid glucose die een 

hond op een dag nodig heeft. Regelmaat in de dagelijkse activiteit is ook van belang. Bij een 

plotselinge toename in activiteit verbrandt de hond namelijk veel meer glucose. Dit kan tot gevolg 

hebben dat het glucose gehalte in het bloed zo sterk daalt, dat een hypoglycemie ontstaat. 

Suikerziekte bij de hond wordt relatief vaak veroorzaakt door andere ziekten, bepaalde medicijnen 

of door hormonale veranderingen na de loopsheid. Deze achterliggende oorzaken bemoeilijken 

de behandeling van suikerziekte. Het is dus belangrijk om deze achterliggende oorzaken op te 

sporen en te behandelen. Zo moet er gecontroleerd worden of de hond niet lijdt aan het 

syndroom van Cushing. Verder is het belangrijk om een hond met suikerziekte niet te 

behandelen met corticosteroïden, zoals prednison of dexamethason. Als de eierstokken van de 

teef nog niet verwijderd zijn, is het verstandig om dat alsnog te doen. Een eventueel overgewicht 

van de hond moet op een verantwoorde wijze (niet te snel) worden bestreden. 

COMPLICATIE: HYPOGLYCEMIE 

De belangrijkste complicatie van de behandeling is een te laag bloedsuiker gehalte, ook wel 

hypoglycemie genoemd. Hypoglycemie kan onder andere ontstaan als er minder wordt gegeten, 

terwijl er een normale insuline dosering wordt gegeven. Minder eten betekent minder glucose in 

het bloed. Bij een normale dosering insuline zal er te veel glucose naar de cellen getransporteerd 

worden, wat resulteert in een te laag gehalte aan glucose in het bloed. Ook bij een toename aan 

activiteit zal het glucose gehalte in het bloed afnemen. Het verbruik van glucose overstijgt het 

aanbod ervan. 

 



Bij een te laag bloedsuikergehalte krijgen de hersenen te weinig brandstof. Dit kan levensbedreigend 

zijn! Een hond met hypoglycemie begint te rillen en vreemde bewegingen te maken (omvallen, 

trappelen met poten). Uiteindelijk zal de hond in coma raken. 

VOORUITZICHTEN 

In principe kan de hond door een regelmatig leefpatroon en de behandeling met insuline een 

normaal leven leiden. De levensverwachting van een goed ingestelde hond is vergelijkbaar met 

een gezond dier, zonder suikerziekte. 

 

Met dank aan Lies Paardekooper, dierenarts bij het Veterinair Centrum te Someren. 

tel.: 0493-441066 

 

 


