
Blaasontsteking 

 
Een blaasontsteking wordt meestal door bacteriën veroorzaakt. Het komt bij zowel reuen als 

teven voor alhoewel de teven er in de praktijk meer last van hebben. Met name gesteriliseerde 

teven omdat hun urinebuis korter is geworden. Ook pups, oudere dieren en kleinere hondjes 

(buikjes in de sneeuw) zijn kwetsbaarder. De bacteriën komen meestal via de huid rond de 

anus alsmede door het darmkanaal in de blaas terecht. Normaal worden de bacteriën met de 

eerste plasbeurt weer naar buiten gespoeld. 

 

Maar in bepaalde gevallen gebeurt dit echter niet: 

• Als er een restje urine achterblijft na het plassen. Hierin kunnen de bacteriën zich ideaal 

vermenigvuldigen. 

• Bij een niet goed gevormde blaaswand of een niet voldoende functionerende blaaszenuw. 

• Als uw hond last heeft van blaasgruis of blaasstenen. Bacteriën vinden dit een goede 

voedingsbodem. 

Het gruis en de stenen beschadigen ook vaak de blaaswand zodat de bacteriën zich nog meer 

kunnen vermenigvuldigen. (Dit laatste levert vaak bloed in de urine) 

• Wanneer de hond het koud heeft gehad, wellicht te lang op een ijskoude ondergrond gelegen 

of in de sneeuw gespeeld en zijn buik daardoor nat is geworden. 

 

Hoe herken je een blaasontsteking bij je hond? 

• Je hond plast vaak maar niet veel, soms zit er bloed in de urine. 

• Je ziet dat je hond moet persen om er een paar druppeltjes urine uit te krijgen 

• Teven likken vaak aan hun vulva en kunnen ook uitscheiding hebben. 

 

Je hond gedraagt zich meestal niet ziek, heeft geen koorts en eet en drinkt normaal. Het is wel 

zaak om tijdig contact op te nemen met je dierenarts omdat de ontsteking zich kan uitbreiden 

naar de nieren. Je kunt het beste wat ochtendurine opvangen van de hond (die is nog sterk 

geconcentreerd) in een schoon jampotje. Een soeplepel kan ook gebruikt worden bij de 

opvang van de urine. Onderzoek van de urine door de dierenarts wijst uit of er bacteriën, 

blaasstenen of blaasgruis aanwezig zijn. Is er sprake van bacteriën dan schrijft de dierenarts 

een antibioticumkuur voor. Deze kuur moet altijd afgemaakt worden. Gebeurt dit niet dan 

blijven enkele bacteriën toch zitten en begint het proces weer van voren af aan. Ook kunnen 

de bacteriën resistent gaan worden zodat het medicijn niet meer goed zal werken de volgende 

keer. 

 

Kun je een blaasontsteking voorkomen? 

Ja in sommige gevallen wel. Zorg ervoor je hond niet te lang stil te laten staan of zitten bij 

koud en nat weer, houdt hem in beweging! Natte buiken droogwrijven bij thuiskomst. 

Eventueel een warme hondenjas biedt ook uitkomst. En vergeet vooral niet je hond genoeg te 

laten drinken zodat de blaas en nieren voldoende gespoeld worden. 

 

 


