
DCM bij honden 

 
DCM bij honden, definitie 

Dilatieve Cardiomyopathie of DCM, is een ziekte die veroorzaakt wordt door een vergroot 

hart. Honden met DCM hebben vervormde hartspiervezels die verhinderen dat het hart zich 

goed samentrekt. 

Daardoor wordt het bloed teruggestuwd waardoor de hartkamers worden uitgerekt en hun 

wanden dunner worden. Dit verzwakt het pompen van het hart, waardoor de hoeveelheid van 

het bloed minder wordt. 

Door het gebrek aan zuurstofrijk bloed wordt het hele weefsel beïnvloed. Longen en nieren 

zijn hier bijzonder gevoelig voor. Gevolgziekten zijn vaak onvoldoende stuwing en 

hartritmestoornissen, vooral bij grote honden. De meeste honden met DCM schijnen er in 

het beginstadium geen hinder van te ondervinden. Als de ziekte vordert beginnen de honden 

te hoesten en er ontwikkelt zich een angstaanjagende en pijnlijke ademnood. In de meeste 

gevallen eindigt deze ziekte uiteindelijk tot de dood. 

 
 

Symptomen 

Veel honden met DCM lijken in het begin geen hinder te ondervinden van hun ernstig 

hartprobleem, of geven uiterlijk geen tekenen van onbehagen of pijn. 

Als de DCM echter een klinisch beeld geeft (wat betekent dat er zichtbare tekenen van de 

ziekte ontstaan) hebben de zieke honden gewoonlijk ademhalingsproblemen, die in het 

gunstigste geval als ongemakkelijk ervaren worden, in het ergste geval zijn ze extreem 

pijnlijk en voor ons mensen angstaanjagend om het te zien. 

Zo lang de honden geen kenmerken van de ziekte vertonen spreken we van een voorklinisch 

beeld van 

DCM. Als er symptomen optreden dan lijken die op onvoldoende functioneren van het hart 

(hart werkt niet goed meer) en hartritmestoornissen. 

- Moeilijkheden bij ademhalen (Dyspnoe, ademnood) 

- Versnelde ademhaling ( Tachypnoe) 

- Hoesten (met of zonder bloed, meestal treedt het ’s nachts op) 

- Abnormale hartruis 

- Abnormaal hartritme 

- Abnormale adem- of longgeluiden (door de vloeistofophoping in hart en longen) 

- Overgeven 

- Neusslijm 

- Zwakte 

- Apatisch, traagheid 



- Gewichtsverlies (gebeurt vaak snel 

- Snel vermoeid 

- Gezwollen buik 

- Flauwvallen ( af en toe flauwvallen door bloedarmoede in de hersenen of gebrek aan 

bloeddoorloop in de hersenen 

- Plotselinge dood 

 

Diagnose 

DCM blijft vaak jaren onbemerkt en wordt vaak pas ontdekt als een zieke hond plotseling 

zonder duidelijke reden komt te overlijden. Soms is het een toevalstreffer als tijdens een 

routine-onderzoek of een foto van de borstkas het abnormaal vergrote hart wordt ontdekt. Een 

opmerkzame dierenarts kan waarschijnlijk ook abnormaal hart- of longgeruis vaststellen, 

tijdens het jaarlijks onderzoek. Bloedbeeld en urine-onderzoek zijn normaal gesproken bij 

een DCM-hond onveranderd, mits er geen zware nierstoringen optreden. Bij röntgenopnamen 

kan ( maar hoeft niet) hartvergroting of longoedeem zichtbaar zijn. Het meeste wat opvalt is 

de vergroting van de linkerhartkamer en de linker hartklep bij een borstfoto in het 

voorstadium. Leververgroting kan bij een buikfoto vastgesteld worden. Een duidelijke 

diagnose kan met een Echokardiografie worden vastgesteld. Het betreft hier een 

hoogontwikkelde röntgenfoto van het hart, die voor de hond niet gevaarlijk is. Een lichte 

sedatie is aan te bevelen zodat de hond beter stilligt. De echo toont zowel de vergroting van 

de hartkamer als de verwijding van de hartkleppen, net als abnormale terugloop van het 

bloed door de kleppen, welke de 4 hartkamers scheidt. 

Ook kan die EKG de hartritmestoornissen opsporen. 

 

Behandeling 

DCM is een snelle ziekte, die zich steeds verergert. 

Helaas is er geen genezing mogelijk, ze is altijd dodelijk. 

 

Oorzaak vaststellen 

Er bestaat een gentest. Die door de ORTHOPEDIC FOUNDATION FOR ANIMALS (OFA) 

wordt aangeboden. 

Klik op www.offa.org/dnatesting/dcm/html 

Momenteel wordt de test alleen nog in de USA uitgevoerd.  

Op www.offa.org/dnatesting/kits.html kan de testkit bij de Ofa besteld worden.  

De kosten per kit (er is een kit per hond nodig) zijn ongeveer 50 euro. 

Inclusief verzendkosten naar Nederland en bewerking in het laboratorium in de US. 

Bij de bestelling wordt de datum van de hond gevraagd.  

Die worden samen met de uitslag op de OFA-home-pagina openbaar gemaakt.  

Verder wordt het adres (voor het versturen van de kit) en het e-mail adres gevraagd. Het 

mailadres is belangrijk als de OFA nog vragen heeft. Betaling vindt plaats via een 

creditkaart. 

Bij de kit krijgt u een steriel wattenstaafje, welke door de dierenarts wordt gebruikt om de 

hond slijmhuidcellen en speeksel af te nemen van de binnenkant van de wang van de hond. 

Dit is voor de hond helemaal niet pijnlijk. Dit materiaal wordt door de meegeleverde 

naamkaart (na droging) naar het lab in de US gestuurd met de normale post. De verzendtijd 

naar de US bedraagt 1 week en na de verwerkingstijd in het lab krijgt u ongeveer 3 weken 

daarna de uitslag. U kunt de status van uw bestelling altijd via internet controleren. Als de 

uitslag er is, dan krijgt u online de uitslag van uw hond en u krijgt ook een officieel document 

wat de uitslag is, hiervoor zijn geen extra kosten. 

 



Testuitslag 

- De hond krijgt een NORMAAL/CLEAR/GEZOND uitslag. 

Dit betekent dat hij de genmutatie die DCM veroorzaakt, niet draagt. Voor deze hond bestaat 

geen risico om de ziekte te ontwikkelen. Hij kan alleen DCM-vrije honden vererven.  

Deze hond kan ook met elke andere hond gekruist worden, hier komen geen zieke honden uit 

voort. 

- De hond wordt als DRAGER aangewezen. Deze hond is klinisch gezond maar draagt echter 

het gemuteerde gen bij zich. Hij vererft statistisch gezien 50% van het zieke gen door aan zijn 

kinderen. Een drager kan alleen een normale/vrije hond dekken om te voorkomen dat de 

ziekte zich verder verspreid. 

- De hond wordt als LIJDER aangewezen. Deze hond heeft beide genen bij zich en heeft 

daardoor een hoog risico om DCM te krijgen. Normaal gesproken vindt dit plaats tussen de 10 

maanden en 2,5 jaar. Als de eerste symptomen optreden dan leeft de hond niet 

lang meer.  

Een LIJDER MAG NOOIT VOOR DE FOK INGEZET WORDEN. 

 

 
 

 

 

Nog een opmerking 

We raden dringend af om een A-hond (lijder) te kruisen met een gezonde N-hond (vrij). Het 

kan echter ook zijn dat een A-hond (lijder) zo waardevol voor het ras kan zijn dat hij toch 

wordt ingezet in de fokkerij. In dat geval kan de A-hond alleen worden ingezet op een N-hond 

(vrij). Maar ook de nakomelingen van deze verbinding (F1) mogen alleen met een N-hond 

gekruist (vrij) worden, omdat pups uit deze combinatie ook een C-hond (carrier= drager) 

kunnen zijn. In de F2-generatie moeten daarom alle pups gecontroleerd worden. Dan mag 

alleen nog met N-honden(vrij) gefokt worden. 

 

Hier zijn de gegevens van de honden die getest zijn te vinden 

http:www.offa.org/results.html?num&registrar 

&namecontains=N&part&breed%5BO%50=SC& 

breedlist=ALL&variety%5BO%5D&seks&birtday 

start month&birthday start year&birtday end yea 

r&birthday&regcode%5BO%5D=DCM&ptdte start 

month&rptdte start year&ptdte end monyh&ptdte end 

year&rptde&submit=Begin+Search 

 

 

 



De hond aanklikken, dan komt er een nieuw venster, die uitslagen aangeeft of op “View 

Printable”klikken. 

In de OFA- uitslagenlijst staat bij elke hond OFA#. Dit nummer bestaat uit het volgende: 

Bijvoorbeeld: SC-DCM44/91M-PI 

 

SC= Schnauzer. 

 

DCM betekent de databank waarin de data van de honden staan. 

 

44= een lopend nummer 

 

91M = de leeftijd van de hond op het moment van testen 

 

PI= permantly Identified. Dit betekent dat uw hond met zijn stamboomnr geregistreerd is. 

 

Voor u vertaald vanuit de PSK-website alsmede de 

Orthopedic Foundation for Animals USA  

 

door D. de With 


