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Kennelhoest is een besmettelijke aandoening van de voorste luchtwegen van de hond. 

De naam kennelhoest is ontstaan doordat de ziekte zich vooral manifesteert op plaatsen waar 

veel honden dicht bij elkaar leven en waar veel geblaft wordt, zoals bijvoorbeeld het geval is 

bij een kennel, een tentoonstelling of een hondenpension. Kennelhoest verspreidt zich via de 

lucht (hoesten, niezen) of via direct contact (neus- neuscontact). De meest 

voorkomende symptomen bij kennelhoest zijn een droge, hard klinkende hoest, soms gepaard 

gaande met kokhalzen, slijm ophoesten, verhoging, lichte neusuitvloeiing en braken. Meestal 

gaat het hoesten vanzelf weer over, maar in enkele gevallen kunnen ernstige complicaties 

optreden als bronchitis of een longontsteking. Kennelhoest kan ook chronisch worden en is 

dan moeilijk te genezen. 

 

Ontstaan 

Kennelhoest kan o.a. veroorzaakt worden door een virus, vooral het Para-influenzavirus en 

het Adenovirustype 2 zijn bekendste boosdoeners. Tevens kunnen bacteriën kennelhoest 

veroorzaken, met name de Bordetella bronchoseptica bacterie. Vaak wordt kennelhoest 

veroorzaakt door een combinatie van verschillende virussen met deze bacterie. 

 

Behandeling van kennelhoest 

Allereerst is het erg belangrijk om uw hond uit de buurt van andere honden te houden 

aangezien kennelhoest erg besmettelijk is. De behandeling van kennelhoest bij een volwassen 

hond met milde hoestklachten zonder koorts en lusteloosheid bestaat voornamelijk uit rust. De 

hond moet binnen 10-14 dagen helemaal hersteld zijn. Wel is het aan te raden om vanaf het 

begin een product aan uw hond te geven dat de irritatie van de slijmvliezen van de keel 

vermindert. 

 

Daarnaast kunt u andere maatregelen die het onnodig prikkelen van de luchtwegen 

voorkomen, dit zijn: 

• De hond veel rust geven; dus geen lange wandelingen met de hond maken en de hond niet 

mee laten doen aan wedstrijden, shows of tentoonstellingen 

• Het geven van zacht, lichtverteerbaar voedsel 

• Het voorkomen van het trekken aan de riem d.m.v. bijvoorbeeld een wandeltuigje 

• Veel blaffen en opwinding bij de hond voorkomen 

• De hond niet laten verblijven in een rokerige, stoffige en niet goed geventileerde ruimte 

• De ruimtes waarin uw hond verblijft zoveel mogelijk tochtvrij te houden 

 

 

 

 

 

 



 

Preventie van kennelhoest 

Honden kunnen tegen kennelhoest worden ingeënt. 

Door de entstof bij hond in te spuiten, maakt de hond antistoffen aan waardoor de hond 

beschermd is tegen de infectie. 

 

 

 

 
 

 

 

Let op 

Indien er sprake is van kennelhoest bij een pup of oude, zwakke hond is het verstandig om de 

dierenarts te raadplegen. Deze dieren lopen meer kans op het ontstaan van een ernstige 

longontsteking. Via de dierenarts wordt een antibioticakuur voorgeschreven. 

Ook als de hond koorts heeft, lusteloos is of indien er binnen 1 week geen verbetering 

optreed, is een bezoek aan de dierenarts absoluut aan te raden. 

 

 


