
Hoesten 

 
Hoesten wordt veroorzaakt door prikkeling van de luchtwegen: dit kan zijn in het 

strottenhoofd, in de luchtpijp of in de bronchiën van de longen. Ga sowieso altijd naar de 

dierenarts als uw hond naast het hoesten benauwd is, ziek is, koorts heeft, als de hoest 

erg heftig is en de klachten te lang aanhouden. Elke plaats en oorzaak geeft weer een eigen 

karakteristieke hoest. Als u met uw hond naar de dierenarts gaat vanwege een hoestklacht, is 

het goed als u precies kunt beschrijven of eventueel kunt nadoen hoe uw hond hoest, dit kan 

de arts erg helpen bij het stellen van de juiste diagnose, want vaak hoest de hond nou net niet 

als u met hem bij de dierenarts bent. Let er ook op of de hond slijm (of iets anders) ophoest, 

of hij specifiek op bepaalde momenten hoest en of het pijn lijkt te doen; als hoesten pijn doet 

houdt de hond zijn hoest in en is de hoest vrij zacht van geluid. 

Er zijn veel verschillende oorzaken van hoesten, die in het kort zijn samen te vatten onder: 

 

• Irritatie en ontsteking 

Verreweg de meest voorkomende hiervan is Kennelhoest. Daarbij is het slijmvlies van de keel 

en het strottenhoofd ontstoken en heeft de hond een droge, harde en krampachtige hoest, vaak 

gevolgd door kokhalzen. De hond is opvallend hees en de keel is gevoelig bij aanraking. Als 

hij ook koorts heeft of nog een pup of juist oud is moet hij een antibioticakuurtje krijgen, 

maar anders hoort het in 7-14 dagen over te gaan. Geef de hond rust, houdt hem uit de buurt 

van andere honden (het is besmettelijk), voorkom irritatie door stof, rook of een 

te strakke halsband en geef een verzachtende kinderof tijm hoestsiroop en een luchtweg 

ondersteunend supplement. Kennelhoest kan voorkomen worden met een enting. 

 

 

 
 

 

• Vreemd voorwerp en gezwel 

Hieronder vallen lichaamseigen processen als tumoren, maar ook vreemde voorwerpen van 

buitenaf als voedsel (verslikken), ingeademd plantaardig materiaal of longwormen. 

Afhankelijk van waar het voorwerp zit kunnen de symptomen variëren van vrij plotseling 

hoesten tot benauwdheid. Ook kan er een bijgeluid hoorbaar zijn tijdens het ademen en kan de 

hond kokhalzen. Als het voorwerp al wat langer aanwezig is raakt de omgeving ernstig 

ontstoken en wordt de hond ziek. 

Met een röntgenfoto en/of d.m.v. een speciaal cameraatje kan de (gespecialiseerde) dierenarts 

kijken of er iets in de luchtwegen zit wat de hoestklachten veroorzaakt en het zo nodig 

weghalen. 

 

 



• Afwijkende bouw van de luchtpijp 

Bij verschillende mini en toy hondenrassen (o.a. Yorkshire terrier, Chihuahua en 

Dwergpoedel) komt een aangeboren afplatting van de luchtpijp voor, waardoor de luchtpijp 

dicht kan slaan tijdens het inademen. De hondjes hebben dan een toeterende hoest en zijn 

vaak benauwd tijdens inspanning of warm weer, waardoor ze zelfs flauw kunnen vallen. 

Helaas bestaat hier geen behandeling voor. Het geven van een hoestdrank kan de irritatie wel 

wat verminderen. 

 

• Hartklachten 
Hartaandoeningen kunnen ook hoesten veroorzaken door druk op de luchtwegen t.g.v. 

vergroting van het hart of door het ontstaan van vochtophoping in 

de longen. De hond heeft een harde, droge hoest, waar hij het meeste last van heeft als hij 

rustig is; dus vaak ’s avonds en ’s nachts. Als de hartklachten zodanig zijn dat de hond er door 

hoest, is hij verder ook in een slechtere conditie en wordt snel moe. Het hartprobleem zal met 

diverse medicijnen behandeld moeten worden, waardoor hopelijk ook de hoestklachten zullen 

verdwijnen. 


